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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

На 24-ти юли земята на най-добрите зе-
ленчукопроизводители в Северна България
посрещна за трети път най-пъстрия, най-
колоритния и най-вкусния празник на Бълга-
рия - Кулинарния фестивал „Пъстра трапе-
за”. Естествено това е земята, в която се от-

глеждат нашите апетитниджу-
люнски домати, чушки, крас-
тавици и най-различни други
зарзавати. Най-голямото ни
село беше за поредна година
домакин нафеста. Десетки це-
нители на българщината и бо-
гатството на родната кулинар-
на трапеза - джулюнчании гос-
ти, бяха част от пъстрата мо-
зайка от вкусни гозби, кръшни
танци и сладкопойни песни.
Мало и голямо се потопиха в
магията на българската кули-
нария и всеки присъстващ на
зрелищното събитие имаше възможност да
се наслади на фолклорните изяви на талан-
тливи млади и стари хора и да се пренесе в
прекрасния свят от кулинарни рисунки, дело
на най-малките. И всичко това се случи там,
където е традицията - вДжулюница.

Всяко издание на пътуващия фестивал
се превръща в истински празник не само на
кулинарията, но и на традициите.Именно то-
ва е идеята на организаторите и вече трета
година Асоциация за развитие на изкуствата
и занаятите (А.Р.И.З. 7) предоставя поле за
изява наместните общности, желаещидапо-
кажат своите рецепти, фолклор и обичаи
пред една по-широка публика. Фестивалът
„Пъстра трапеза” се организира от „Ивитал
Консулт” и Асоциацията за развитие на из-
куствата и занаятите, съорганизатори на об-
щинаЛясковец, кметствоДжулюницаи чита-
лище „Пробуждане-1896”.

За трети път това се случи в Джулюница.
От година на година фестивалът се разрас-
тва, придобива все по-широка популярност
и се превръщав голямвсеобщпразник наду-
ха, сърцето и сръчните български ръце.

Пъстрото събитие беше открито от кмета
на селото Янко Янков, приветствия поднесо-
ха ишефПеньоИванов - организатор нафес-
тивала и Павлин Петров - председател на
Асоциацията за развитие на изкуствата и за-
наятите - А.Р.И.З. 7. По традиция се проведо-
ха кулинарни демонстрации на професио-
налната кухня на фестивала, като тази годи-
на гости бяха трима ученици. Участие взе и
шеф готвач Стефан Стефанов. „Избрахме
Джулюница отново, защото хората имат же-
лание да се случи хубав празник при тях. А в
края на септемвриВелико Търновоще стане
столица на фестивала, където ще се събе-
рат хора от цяла България”, посочи Пеньо
Иванов, един от организаторите на кулинар-
ната изложба. „Хубавото е че традицията
продължава. Събираме хората. Те показват
регионални ястия, което всъщност е една от
идеите на тази инициатива - да се покажат
ястия, които бабите продължават да си гот-
вят вкъщи, но други хора може никога да не
ги видят!”, казва ощеПеньоИванов.

Майсторките от Лясковец, от петте ляс-
ковски села и участващите гости, преди са-
мото официално откриване се бяха постара-
ли да подредят най-атрактивно и естетично
своите маси, тъй като едно от условията в
съревнованието е, щандовете да имат доб-

ра визия. Много хора от регио-
на посетиха празника, много
хора участваха в кулинарната
изложба на регионални кули-
нарни произведения. На щан-
довете на участниците от об-
щинските села и град Ляско-
вец, тази година бяха пред-
ставени 90 рецепти с вкусни
нашенски специалитети. В
пъстрото кулинарно шоу се
включиха предимно възрас-
тни дами, но имаше и млади
участници. Освен домакините
от Джулюница, със собствен

щанд се представиха и кулинарки от Добри
дял, Драгижево, Козаревец и Мерданя, как-
то имайсторки от Дневния център за възрас-
тни хора и от пенсионерски клуб „Мазневска
чешмичка“ град Лясковец и представителки
на певческата вокална група „Бели ружи”.
Имашеи гости-участнициотПисарево иБря-
говица. Най-малката кулинарка в състезани-
ето бе 17-годишната Галя Иванова от Коза-
ревец, която сама бе омесила локумена пит-
ка и домашни бухтички. Участие във фести-
вала записа и доброволката от Корпуса на
мира-Патриша Стайнър с плодов пай, тра-
диционен за американската национална кух-
ня.

Сред апетитните гозби бяха рибена чор-
ба, пиле в тесто, гювеч с пуешко, както и па-
лачинкова торта, палачинкови вързопчета,
лозови сарми, домашен хляб, бобена сала-
та, бабини мекици, сладка баница, пача, ка-
шаот копър, салата от зелеи печен пипер, ру-
ла от сланина и панирана цаца, булгурник и
други. Една от най-старите рецепти, преда-
вана от майка на дъщеря, бе къпаната бани-
ца от Добри дял, направена с домашни кори.
Сред местните специалитети от традицион-
ната ни кухня бяха рибник с гъбиот селоБре-
говица, тиганици от Мерданя, бамяна супа
от Лясковец, копривена каша и риба в кон-
серва отДжулюница, яхния от охлювии копъ-
рена кашаотДобридялидр.

Наградите, както винаги бяха дадени на
хората които най-много се бяха постарали
да представят традициите по най-добрия
начин. Петчленно жури оценяваше ястията
и наградинай-добрите. В стандартните 6 ка-
тегории на фестивала награди получиха:
за автентична рецепта - Златка Йоргова от
село Драгижево, ежегоден участник във
фестивала с рецепта за „Ролца от свинска
кожа“. В категорията най-вкусно ястие на-
града получи Живка Стоименова за своите
яйца с лук, представителка на Дневен
център за възрастни хора град Лясковец.
За най-красиво поднесено ястие наградата
спечели Иванка Табакова от село Добри
дял за майсторски приготвения си „Гювеч с
пуешко месо“ . Наградата за най-
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С 90 РЕЦЕПТИ ОТ РЕГИОНА СЕ СДОБИ ФЕСТИВАЛЪТ „ПЪСТРА ТРАПЕЗА”

Проектът Dance with us осъществен от
екип от учители и ученици от НУ „Цани Гин-
чев”, бе отличен и награден от Центъра за
развитие на човешките ресурси. През 2010
година нашето начално училище успешно
приключи изпълнението на проект за мно-
гостранни партньорства по секторна про-
грама Коменски „Учене през целия живот”
и „Танцувай с нас”. През изминалата учебна
година са приключили общо87 проекта в ця-
лата страна -многостранниидвустранни па-
ртньорства. От тяхЦентърът за развитие на
човешките ресурси отличи 22 проекта с Наг-
рада за цялостно качествено изпълнение
на проект Училищно партньорство, по сек-
торна програма „Коменски”, Програма „Уче-
не през целия живот”. Проектът на лясков-
ското училище е един от тези 22 наградени.
Наред с останалите НУ „Ц. Гинчев” получи
награден плакет и Сертификат за цялостно
качествено изпълнение на проект по про-
грама „Коменски”.

Бляскавото събитие по награждаване на
отличeните проекти се проведе през лятото
в слънчевия Созопол в Дните на програма
„Коменски” и Twinning. В програмата на ра-
ботния семинар бе представена инициати-
ватаCarnet de voyage - нетрадиционни начи-
ни за откриване на творческите заложби и
таланта с лектори Паскал Аргот и Мишел
Франсийон от Франция. На 6юли бе открита
и изложба от продукти на наградените про-
екти и презентирането им на тема Партньо-
рства по програма „Коменски” 2009 година.
Наградите връчи лично директорът на Це-
нтъра за развитие на човешките ресурси
МиткоШалев.

По осъществяването на проекта в наше-
то училище работи екип от учители и ръко-
водители -МарийкаСухлоева,МарианаЖи-
лиева, Диана Петкова и Наталия Андреева,
а координатор на проекта бешеЛидияИлие-
ва.

Основната тема беше изучаване на на-
родните ни танци и това допринесе за кул-
турното развитие и повишаване на нацио-
налното съзнание на учениците. Чрез уро-
ците за природата и забележителностите на
страните-партньори учениците обогатиха

своите представи за света. Осъществена бе
и обмяна на опит между представители на
образователните системи на страните-
партньори. Проявата на новаторски подход
от страна на учители и експерти целеше по-
добряване на педагогическите методи, на-
сърчаване на творческия процес и иноваци-
ите. С участието в проекта нашите педагози
успяха да насърчат децата ни към изучава-
нето на чужди езици, чрез установяване на
контакти с учениците и учителите от учили-
щата- партньори. За целта бяха подготвяни
и изпращани материали, като така бе на-
правена проверка на езиковата компетен-
тност на учениците от начална училищна
възраст. За подпомагане развитието на ком-
пютърните умения, въвеждане на иноватив-
ни методи и практики в обучението през це-
лияживот учителии ученициизползваха но-
вите технологии в процеса на реализация
на проекта, а именно - подготвяха материа-
ли и правеха публикации в интернет и мес-
тната преса.
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НУ „ЦАНИ ГИНЧЕВ” С НАГРАДА ЗА СВОЙ ПРОЕКТ

оригинална рецепта отиде при Димитринка
Иванова от селоДжулюница за нейния „Бул-
гурник“. С наградата за отлично приготвен
десерт се окичи - Тодорка Йорданова от се-
лоПисарево за „Сладко от зелени доматче-
та“.

Една от най-ценните награди на кули-
нарната надпревара е тази за цялостно
представяне и етновизия на щанд. Тази го-
дина наградата заслужиха жените от село
Козаревец. Козаревските кулинарки очаро-
ваха публиката и журито с богато аранжи-
рания си щанд, като изпревариха домаки-
ните със своя атрактивен домат-рекордьор
с тегло 1,490 кг, откъснат от зеленчуковата
градина на Ангел Христов. Те направиха
също автентична демонстрация на един от
позабравените днес занаяти - предене на
вълна от майсторката Марийка Станчева.
Единадесет други участници получиха по-
ощрителни награди за рецептите, които
представиха. Лично кметът на община Ляс-
ковец д-р Ивелина Гецова връчи наградите
на победителите - кухненски пособия и гра-
моти. Извън класацията организаторите
връчиха и една специална награда на ДВГ
„Славейчета” за традиционното им участие
в „Пъстра трапеза”. Заедно с ръководител-
ката сиМарияна Дончева, децата бяха при-
готвили обреден хляб, аранжиран с житни
класове, сърп и паламарка.

Заедно с богатотомногообразие от кули-
нарни изкушения, за доброто настроение
на многобройните посетители, джулюнско-
то читалище „Пробуждане-1896” организи-

ра богатамузикална програма, в която учас-
тие взеха представителите на кулинарните
щандове. Състоя се песенен маратон с
участието на фолклорни групи и състави
при читалищните и пенсионерските клубо-
ве, също пленер за децата, които рисуваха
на кулинарна тематика и атрактивни състе-
зателниигри.

Бурни аплодисменти отнесе най-
малкият участник в песенния празник - 6-
годишния Радостин Лалов, който се пред-
стави с „Дено Денке”, също и Петър Георги-
ев от Писарево, който развълнува публика-
та с майсторското си изпълнение. И докато
журито оглавено от председателя на асо-
циацията Павлин Петров трудно се справя-
ше с нелеката задача да определи най-
вкусните и оригинални гозби, младежите
ПоляДобрева,ПетьоТодоров иСветлаВен-
циславова сготвиха в кухнята на шефа-
кулинар пълнени патладжани, шницели от
тиквички и кьопоолу, които опитаха при-
състващите и гостите.

Зафинална кулинарнияфестивалорга-
низаторите от А.Р.И.З. 7 обявиха състеза-
нието „Кой изяде боба?”, което си беше ис-
тинско предизвикателство в горещия юл-
ски ден - един литър гореща бобена яхния.
Най-ентусиазирани отново бяха децата от
ОУ „П. Р. Славейков”, които сформираха
два отбора - момичета срещу момчета и се
забавляваха до насита, докато течеше над-
преварата.Победител в борбата с еднолит-
ровата яхния стана петокласникът Станис-
лавСтоянов.
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Продължаването на изпълнението на
адекватната социална услуга Дневен
център за възрастни хора е част от създаде-
ната ефективна социална инфраструктура
в общинаЛясковец.

Потребителите на Дневния център за
възрастни хора през летните месеци юли и
август имаха различни по съдържание и цел
участия и пътувания.

Незабравими ще останат двата дни,
през които хората от третата възраст посе-
тиха Рилския манастир, Мелник, Банско и
местността Рупите. Освен тази екскурзия,
част от заложените културни мероприятия,
бе и посещението на Ботаническата гради-
на в Балчик, където възрастните хора се на-
сладиха на уникалните растения и чуха ле-
гендата за трите девойки на нос Калиакра. В
началото на месец август всички потребите-
ли гледаха спектакъла „Сцена на вековете”,
състоял се във В. Търново. Дамите от Дне-
вен център за възрастни хора взеха участие
и в кулинарната изложба в Джулюница
„Пъстра трапеза на гости на моя роден
град”. Едно от най-добрите представяния в
кулинарния празник бе това на представи-
телка от Дневния център. В категорията
най-вкусно ястие победи салатата с яйца и
лук на Живка Стоименова, потребител на
Дневния център. За своите готварски уме-
ния тя получи Грамота от кмета на община
Лясковецд-рИвелина Гецова.

През периода на предоставяне на соци-
алната услуга се проведе и „Ден на отворе-
ните врати”. Потенциални ползватели на
„Дневен център за възрастни хора” разгле-
даха и се убедиха на място в качеството на
иновативната за община Лясковец социал-
на услуга. През месец юли за втори път с
организиран транспорт по проекта, Дневни-
ят център бе посетен от лица на пенсионна
възраст, които са жители на общинските се-
ла. Всички желаещи да видят Дневния

център бяха подробно запознати с възмож-
ностите на услугата. Специалистите в це-
нтъра изчерпателно отговориха на всичките
имвъпроси.

Освен културно-масовите мероприятия
в Дневния център са сформирани клубове
по интереси: „Бон апети”, „От нищо нещо”,
„Цветарство”, „Седянка”, „Развлекателни иг-
ри” и „Компютърни занимания”.

„Най-важното за нас, като екип за реали-
зиране на проекта „Пълноцененживот и гри-
жа за възрастните хора от община Ляско-
вец, чрез създаването на Дневен център”, е
удовлетвореността и задоволството, които
виждаме в нашите потребители, от факта,
че не са забравени”, споделиНевенаПетро-
ва, ръководителна проекта.

След като се проведе в края на юли кон-
курс „Панаир на добрите идеи”, бяха класи-
рани най-атрактивните и интересни седем
от общо 27 предложения. Всяка добра идея
бе подложена на обществена защита, но са-
мо седем малки проекта ще могат да полу-
чат финансиране и ще бъдат реализирани
на територията на общинаЛясковец.На8ав-
густ 2011г. в Заседателната зала наОбщина-
та спечелилите кандидати сключиха догово-
ри за финансиране на своите проекти, учас-
тници в „Панаир на добрите идеи”. Това са
местни организации, училища и детски гра-
дини, действащи на територията на община
Лясковец. Одобрените проектище се реали-
зират на територията на града и в селата Ко-
заревец, Джулюница и Драгижево. Подпис-
ването надоговорите стана на специалнаце-
ремония, организирана от МИГ Лясковец-
Стражица, на която присъстваха представи-
телите на печелившите организации и техни
съмишленици. Общата сума на 7-те проекта
е в размер на 37 500 лв., от които 25 хил. ле-
ва са безвъзмездна помощосигурени отфон-
дация „Америка за България” и община Ляс-
ковец, а 12 500 лева са собствено финансо-
во участие и доброволен труд на одобрени-
те организации.

Д-р Ивелина Гецова - председател на
управителния съвет на МИГ изрази своята
подкрепа и увереност в успешното реализи-
ране на финансираните проектни идеи в по-
лза на местната общност и местното разви-
тие. Всички проекти имат потенциала да се
реализират устойчиво и да бъдат демо-
нстрирани добри практики за развитие на
малките населениместа.Финансиране полу-
чава проектът на читалище „Земеделец-
1899” с. Козаревец „Обособяване на зона за
пазар на земеделска продукция”. Той е насо-
чен към изграждането на зона за зеленчуков
пазар вКозаревец, къдетода се излага и про-
дава местната земеделска продукция. Фи-
нансиране получава и идеята на джулюнско-
то училище „П. Р. Славейков”, с който ръко-
водството му желае да зарадва децата. Про-
ектът е със заглавие „Аз спортувам!” и е насо-
чен към направата на фитнес-площадка за

спорт и тренировки на открито
в Джулюница. Печеливша е и
идеята на читалище „Разви-
тие-1894” с. Драгижево. Про-
ектът се нарича „Изграждане
на клуб по интереси за деца и
младежи в читалище „Разви-
тие-1894”. С реализацията му
ще бъде изграден Клуб за де-
ца и младежи, в който ще се
предлагат различни дейности
за уплътняване свободното
време на учащите се. Читали-
щето като център за култура,
образование и отдих за об-
щността, предоставяйки част
от своята материална база,
ще създаде условия и
възможност за отдих, чрез

спортни занимания и развиване на творчес-
кото въображение на децата и младежите.
Три от финансираните проекти са на детски-
те градини на територията на град Лясковец
- ЦДГ „Славейче” с проект „Детската гради-
на-защитена природна територия”, ЦДГ
„Пчелица” с проект „Спорт, игри, забава на зе-
ленатаморава” и идеята наЦДГ „Радост”, об-
лечена в проект под наслов „Мечтата се
сбъдва с песен”. Проектните предложения
са насочени към създаване условия за опаз-
ване на природата, като двора на децата ще
се превърне в защитена територия, същоще
се залага на развитие на творческите уме-
ния у децата и подобряване условията за
спорт и игра. В панаира на добрите идеи се
открои и тази на инициативна група Ориен-
тиране”, чиито представители достойно за-
щитиха своята мечта - да бягат с темпото на
мисълта си. Проектът е на деца, членове на
спортен клуб по ориентиране „Браун тим” и
те нарекоха своята идея Бягай с темпото на
мисълта си”. Проектът им цели да подготви
терен за провеждането на национални
състезания, чрез изработването на карти и
маршрути по ориентиране.

Реализирането на проектите се пред-
вижда да бъде извършено в рамките на 4ме-
сеца - работата по тях започна в началото на
август и трябва да приключи до края на теку-
щата 2011 година. През това време предстои
промотиране на дейностите по осъществя-
ването на всяка от седемтедобриидеи, попу-
ляризиране на постиженията, изготвяне на
профили за всяка идея в интернет и изготвя-
не на „Наръчник на добрите идеи”. Пилотни-
ят проект „Панаир на добрите идеи”, реали-
зиращ се на територията на общините Ляс-
ковец и Стражица е първата местна инициа-
тива зафинансиране на граждански инициа-
тиви за подобряване на средата на живот и
стимулиране на организациите да мобили-
зират ресурси за иновативни идеи. Сфинан-
сирането на тези малки проекти се мотиви-
рат организации и институции за бъдещо
все по-успешно генериране на още по-
интересни идеи за предстоящите издания
на иновативното събитие.

„

„

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ЕФЕКТИВНО РЕАЛИЗИРА ИНОВАТИВНАТА
СОЦИАЛНА УСЛУГА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА”

СЕДЕМ ПРОЕКТА ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ
Схема BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”,

Договор BG051PO001-5.2.06-0134-C-0001 „Пълноценен живот и грижа за възрастните хора
в община Лясковец, чрез създаването на Дневен център”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!

Европейски съюз Европейски социален фонд

В началото на август в София бе склю-
чен договор между община Лясковец и Ми-
нистерството на регионалното развитие и
благоустройството в качеството му на
управляващ орган на Оперативна програ-
ма „Регионално развитие 2007-2013” за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за реализация на проект „Карвинг
фестивал-Лясковец - пъстра столица на зе-
ленчуците и гурбетчийското градина-
рство”.

Проектът има за цел да създаде култур-
на марка за градски ареал Лясковец, съоб-
разена с местните потребности, запазваща
местния дух и популяризираща Лясковец
като територия на зеленчукопроизводство-
то и гурбетчийското градинарство. С реали-
зацията на проекта се създават условия за
равен достъп до културата на граждани от
различни социални и етнически групи, га-
рантиращо тяхното включване в културни-
те процеси на градски ареалЛясковец.Сре-
ализацията на проекта е предвидено да
бъдат извършени дейности, които ще дове-
дат до оформяне на фестивално простра-
нство „Кралство на зеленчуците”. Провеж-
дането на „Карвинг фестивал-Лясковец -
пъстра столица на зеленчуците и гурбет-
чийското градинарство” се свързва с една
от най-атрактивните зони на градЛясковец,
съхранила възрожденския дух на лясков-
ските къщи и архитектурно обособена око-
ло Музея на гурбетчийското градинарство.
За подобряване визията на откритите пло-
щи и местата за провеждане на събитието
се предвижда извършването на дребнома-

щабни инфраструктурни дейности, включ-
ващи рехабилитация на дворно простра-
нство, реконструкция на пространството
около музея и облагородяване на зелени
площи, както и оформяне на входно про-
странство къмфестивалната зона.

Основни дейности по проекта са избор
на изпълнители, дейности за подготовка на
събитието с участие на целевите групи и за-
интересованите страни, изпълнение на ин-
фраструктурни дейности, свързани с орга-
низацията и провеждането на иновативно-
то културно събитие „Карвинг фестивал-
Лясковец - пъстра столица на зеленчуците
и гурбетчийското градинарство”, осигуря-
ване на подходящо оборудване и обзавеж-
дане, свързано с иновативната проява, об-
ществено осведомяване, промотиране и
реклама на провежданите иновативни кул-
турни събития, които са заложени за
осъществяване, провеждане на карвинг-
празника в две поредни години, катофести-
валът ще е съпътстван от дейности, про-
веждащи се не само в Лясковец, но и в
съставните на общината села. Културното
събитие ще е съставено от 30 микросъби-
тия в рамките на 10 дни. Партньор на общи-
ната е козаревското читалище „Земеделец-
1899”, изпълнението на проекта ще про-
дължи 20 месеца. Средствата, които са не-
обходими за реализирането му са 485 386
лева, от които 24 269 лв. са собствен при-
нос, а останалите 461 117 лв. се осигуряват
от Европейския фонд за регионално разви-
тие и от държавния бюджет на Република
България.

Д-Р ГЕЦОВА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА

В ПАНАИР НА ДОБРИТЕ ИДЕИ

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА КАРВИНГ-ФЕСТИВАЛА

Козаревчани отново
изненадаха всички с по-
редната добра инициа-
тива, с която разкрасиха
селото си. Каскадни сак-
сии със свежи цветя се по-
явиха преди месец по
стълбовете на улиците. С
такива са украсени и бал-
кона на кметството и дру-
гите административни
сгради в Козаревец.
Автор на идеята е кмета
Парашкев Парашкевов,
който непрекъснато изне-
надва жителите на селото
и гостите. Около 30-тина
на брой са цветните са-
ндъчета, за които коза-
ревчани прилежно се гри-
жат.

Те се появиха в разга-
ра на лятото и са поредно-
то уникално и единствено
по рода си явление. С то-
ва козаревчани пак изпре-
вариха останалите села и
показаха, че са истински
европейци.
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На 5 август се проведе
Първи национален фолкло-
рен фестивал Фолклорен из-
вор 2011” в свищовското село
Царевец. В събитието взеха
участие детска вокална група
„Славейчета” и фолклорна
група „Ален божур” при чита-
лище „Пробуждане-1896” с.
Джулюница. Представянето
на малките пойни птички
включваше песните „Хубав
Петко” и „Ситно се хоро вие-
ше”. Артистичното им из-
пълнение пожъна много ова-
ции, а за участието си получи-
ха грамота, връчена лично от
председателя на журито
Юлия Цанкова. По-възрастните певци от
фолклорна група „Ален божур” представиха
Джулюница с изпълнение на три автентич-
ни песни от местния фолклор със съпровод
на гайда от художествения ръководител
Петър Георгиев.

Фестивалът се провежда за първи път и
събира най-добрите певци и танцьори от
страната ни и от съседнаМакедония. Той бе
организиран отНародно читалище „Светли-
на - Царевец 1927” и протече в рамките на
три последователни дни. Празникът преми-
на под патронажанаМинистерството на кул-
турата и за него бе осигурен награден фонд
от над 5 000 лв, разказва кметът Генчо Ген-
чев, който от 15 години професионално се
занимава сфолклорие ръководителна тан-
цовите състави към читалището в Царевец.
Генерални спонсори на събора бяха земе-
делската кооперация „Изгрев - 93” и община

Свищов.
Народна певица, фолклорист и хореог-

раф оценяваха изпълненията. В журито на
председателското място бе водещата от
Българското национално радио Юлия Цан-
кова, народната певица Гуна Иванова и ди-
ректорът на ансамбъл „Тамбурица” в
Питсбърг - втория по големина град в аме-
риканския щат Пенсилвания - Димитър Ма-
нов.

Два концерта в рамките нафестивалаиз-
несе представителен ансамбъл от побрати-
мения наСвищовмакедонски градВелес.

Надпяването в крайдунавското селоима-
ше конкурсен характер, и макар че нашите
състави не успяха да достигнат призовите
места, достойно е, че се включиха във фес-
тивала и с участието си записаха имената
на селоДжулюницаиобщинаЛясковец в то-
зи престиженфорум.

„

Община Лясковец и туристическо дру-
жество „Янтра-1915” всяка година отбеляз-
ват годишнините от въстанието на капитандя-
доНикола. Това лято се навършиха 155 годи-
ни от гибелта на храбрия воевода. И този път
се събрахамного родолюбиви граждани, кои-
то изявиха желание да обходят маршрута, по
който е преминала четата на Никола Фили-
повски. Общо 60 души лясковчани - предста-
вители на туристическото дружество, пенси-
онери от клубовете, млади хора и деца, пое-
ха по стъпките на капитан дядоНикола и така
показаха, че се гордеят с делото на своите
предци.

За дядо Николовата буна, тръгнала от
Лясковец, професорАлександърБурмов каз-
ва в сп. „Исторически преглед” следното:
„…въстанието помага за избистряне и акти-
визиране на политическото съзнание на
българския народ през втората половина на
50-те и началото на 60-те години на миналия
век”. За отзвукът на капитан дядо Николово-
то въстание, племенницата на Недю Жеков
Леса Табакова пише в сп. „Духовна култура”:
„Като последица от потушената дядо Нико-
лова завера била предизвикана анкета за по-

ложението на раята вТурция. Австрийският и
Руският консули в Търново ходили в Габро-
во, за да проучат какви са билицелите набун-
товниците. Разбрали и докладвали на своите
правителства, че поробеното население се
вълнува почти навсякъде, поради порочната
турска управия, насилия, грабежи и издева-
телства по селата”. Интересното е, че около
това незначително на пръв поглед въстание
се вдига твърде голямшум.Вбъдещите поли-
тически борбиобаче, то изиграва твърде важ-
на роля.Превръщасе в единот важнитефак-
тори, ускоряващи процесите на духовното и
политическо съзряване. По време на
Априлската епопея предсказаното от дядо
Никола се сбъдва. „Запомнете дяда си Нико-
ла. Аз сега покачвам звънче, което след вре-
ме ще стане камбана.” Въпреки неуспеха на
бунтовниците и до днес въстанието на шепа-
та родолюбивинашисъгражданиостава в ис-
торията като важно събитие в борбата на на-
рода ни за постигане на освобождение.

В знак на признателност към делото на
храбрите четници и техния водач, лясковча-
ни поднесоха венци и цветя на всички святи
места, където е стъпила дружината на дядо
Никола. Поклониха се и на гроба му в село
Дончевци и пред тленните му останки, поло-
жени в саркофаг в тревненската църква „Св.
АрхангелМихаил”. За да увековечи трагична-
та гибелна8 четнициот четата на капитандя-
до Никола, увиснали на бесилото и хвърлени
в зеещата пропаст, Кольо Фичето през 1868 г.
построява осемстенна чешма в двора на Со-
коловския манастир. Освен обителта и чеш-
мата със соколите, групата от Лясковец посе-
ти иШиваровиямост, където е била битката с
турската войска. Най-голямата гордост за
лясковчани обаче е фактът, че именно в на-
шия град се осъществява подготовката на
въстанието и тук, зад стените на манастира
се събират деветмина наши смели прадеди,
за да последват капитандядоНиколаидаиз-
пълнят дълга си къмРодината.

След завръщането си от поклонението ня-
кои от по-възрастните туристи споделиха с го-
лямо умиление, че изпитват задоволство и
утеха, че и тази година са успяли да извървят
пътя на дядо Николовата чета и да отдадат
нужната почит към саможертвата на своите
съграждани.

НАШИ ПЕВЦИ УЧАСТВАХА ВЪВ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР В ЦАРЕВЕЦ

ЛЯСКОВЧАНИ ПОЧЕТОХА ПАМЕТТА
НА КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА

Драгижевската Група за об-
работенфолклор приНЧ „Раз-
витие-1894” и клуб на пенсио-
нера „Вяра” взеха участие в
международния фестивал
„Евро фолк” Черно море 2011,
който се проведе в град При-
морско.

С участието си самодейки-
те допринесоха за съхранява-
не на българската традицион-
на култура и популяризиране
на певческото самодейно из-
куство и достойно представи-
ха общинаЛясковец.

Международният фести-
вал „Евро фолк” Черно море
2011 е част от музикалните
празници „Евро фолк”, които включват меж-
дународни фестивали в различни градове и
държави наЕвропа. Той се провеждаподеги-
дата на европейската асоциация на фол-
клорните фестивали. За участието си певи-
ците от Групата за обработен фолклор бяха
удостоени с почетна грамота и със званието
„Носител на почетния знак” на Музикални
празници Евро фолк. Те получиха и грамота
за принос в провеждане на Международния
фестивал „Еврофолк” Черноморе 2011 ибя-
ха удостоени със званието „Лауреат наМеж-
дународния фолклорен фестивал Евро
фолкЧерноморе2011”. Драгижевските само-
дейки получиха и Диплом за съществен при-

нос при съхранение и развитие на българ-
ските традиционни народни изкуства и пре-
поръка да представят българските народни
изкуства наЕвропейскияшампионат пофол-
клор “Еврофолк”. Грамота за съществен при-
нос при съхранение и развитие на българ-
ските традиционни народни изкуства получи
и художественият ръководител на драгижев-
ската група -маестроЦветанкаХристова.

Певческият състав благодари на община
Лясковец и на английското семейство Ник и
Ники Кинсън за оказаната финансова под-
крепа. С тяхна помощ драгижевските само-
дейки успешно се представиха на този пре-
стиженмеждународенфорум.

ДРАГИЖЕВСКИТЕ САМОДЕЙКИ ПЯХА В ПРИМОРСКО

Клуб Сините камъни /Сливен/ организи-
ра в три последователни дни състезание по
спортно ориентиране, в което се включи и
нашият отбор. В тридневната надпревара
участваха 240 състезателиот клубове от ця-
лата страна. Маршрутите, които изминаха
ориентировачите с карта и компас бяха в
местността Дълги поляни, която се намира
между селатаИчераи Градец.

Първото място в отборното класиране
на националното състезание за Купа Сли-
вен спечели Узана Габрово със 120 точки, а
почетното второ заслужинашият отборБра-
ун тим, който събра актив от 112 точки. На
трето място се наредиха домакините с 93
точки. Отборите-победители получиха купи
от организаторите, така нашите браунтим-
ци прибавиха още една купа за второ място
към богатата си колекция. Проведоха се
стартове на спринт, средна и къса дистан-
ция. За крайното класиране в отделните
възрастови групи организаторите от Клуб
Сини камъни взеха предвид резултатите от
последните две дистанции. Два златни ме-
дала спечелиотбора наБраун тим. Единият
е за треньора на лясковските деца Калин
Пенчев, който завоюва първото място и в
трите старта при мъже-21Б, и така показа
на възпитаниците си как трябва да се по-
беждава. Със злато се окичи и Елка Димит-
рова, първа прижени-21Б.

При 14-годишните момчета Валентин
Йотов е четвърти, аНиколайСтоев - пети.

Галин Николов финишира на трето мяс-
то на къса дистанция при момчетата до 12
години и ешести в крайното класиране. При
най-малките момичета до 10 години
Амелия Димитрова зае пето място, Петко

Милев е шес-
ти при 16-
г о д ишн и т е
юноши. При
д е в о й к и т е
Елена Нико-
лова е седма
в Ж14, а в
Ж16 Велина
Терзиева и
Кристиана Ге-
цова са съот-
ветно седма
идевета.

В самия
край на ав-
густ на наша
територия се
п р о веде и
състезание-
то за купа
Siven, като
мястото на

събитието беше околностите на Петропав-
ловския манастир. През първия ден състе-
зателите се съревноваваха на средна дис-
танция, а през втория се състояха щафети-
те, разпределени в категории тежка, сред-
на, ветерани и лека. В комплексното класи-
ране габровския отбор Узана отново е
първи, а нашия Браун тим и в това състеза-
ние зае второ място с актив от 122 точки от
общо 19 участвали отбора. Прищафетите в
средна категория първа е тази на тройката
Димитър Дамянов, Кристиана Гецова, Пет-
коМилев. В лека категория нашите деца за-
воюваха второ място - Елена Николова, Ва-
лентин Йотов, Галин Николов. През първия
ден на средна дистанция Галин Николов е
трети в групата си, Валентин Йотов е втори,
Иван Ангелов - трети при М14, при 16-
годишните юноши - Димитър Дамянов е на
второ място, а Петко Милев на четвърто.
При най-малките момичета Мария-Софи
Милевае първа, при по-големитеЕленаНи-
колова е седма, а вЖ16 Кристиана Гецова е
втора, аВелинаТерзиева - четвърта.

Ваканционно селище „Манастира” по-
срещна гостуващите клубове и създаде уют-
на обстановка за състезателите. На 27 ав-
густ там се състоя Вечер на ориентировача
и докато всички участници в състезанието
празнуваха, организаторите Сивен и Браун
тимвръчиха наградите на победителите. То-
ва състезание бе първата стъпка от из-
пълнението на проекта „Бягай с темпото на
мисълта си”, по който работят лясковските
деца. В хода на реализацията му една от
дейностите е да организират състезания и
това бе първото от двете съревнования на
частично рамболирана карта.

ВТОРИ МЕСТА ОТБОРНО ЗА БРАУН ТИМ
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Т о ч н о
шест седми-
ци след сим-
воличната
„първа коп-
ка” по ма-
щабния про-
ект за благо-
устрояване
на град Ляс-
к о в е ц ,
кметът на-
прави про-
верка намяс-
то и видя как
протичат ре-
монтните ра-
боти. Прид-
ружена от
шефовете
на фирмите-
изпълните-
ли, от архи-
тект Лъче-
зар Лалев,
проектанти, представители на инвеститор-
ския контрол и надзора и от ръководителя на
проекта Мария Илчева, д-р Гецова обиколи
различните обекти, за да се увери нагледно
в качественото изпълнение на всички проти-
чащидействия по ремонта.

Обиколката започна с разглеждане и об-
стойно обсъждане на текущия ремонт в цен-
тралния градски парк, където напредва рабо-
тата по изграждането на големия фонтан и
водната каскада, свързваща пешеходната
зона на площад „Възраждане” с тази в парка.

До края на септември трябва да завърши
първия етап на проекта, който предвиждаре-
монт на половината от главната улица „Тре-

ти март”, реконструкция на малкия парк
и изграждане на площадка за спорт и от-
дих в квартал „Черникова бара”. Пред-
вижда се към края на месец септември
да бъде срязана и първата лента в пар-
ка на моста. От инспектирането стана
ясно, че най-осезаема е промяната в то-
зи парк - ремонтните дейности там по-
чти са доведени до фаза озеленяване.
Тук нашега д-р Гецова каза, че наблюдаваот-
близо случващото се вмалкия парк от балко-
на на дома си. До 30 септември ще бъде за-
вършена и централната улица до кафе „Се-
зони”, с напълно обновена подземна кому-
никация и настилка, с нови бордюри и краси-

ви тротоари.
Вторият етап предвижда да бъде

довършена цялата главна улица до
края на изхода към Г. Оряховица, пло-
щада в центъра и големия градски
парк - товащесе случи в рамките на та-
зи календарна година. За пролетта
остава само озеленяването и засаж-
дането на цветните лехи, които ще са

снабдени с поливни системи. В момента се
изгражда и сцената пред читалището, която
щеимаиподход за хора с увреждания.

От проверката кмета на общината уста-
нови, че всички дейности вървят по план и в
график, а по повод доброто изпълнение на

мащабното благоустрояване, архитект Ла-
лев заяви, че то се дължинаизключителното
сътрудничество и отлична координациямеж-
ду всички звена, което е гаранцията за успе-
ха нацелия проект.

„Устойчиво и интегрирано развитие на
град Лясковец чрез благоустрояване на об-
ществени пространства” е най-мащабния
проект на община Лясковец. В момента,

освен по него-
вото изпълне-
ние, се работи
по още пет
проекта, като
с него общата
им стойност е
7 097 700лв.

През по-
следните чети-
р и г о д и н и
е к и п ъ т п о
управление
на проекти в
общината е
разработил и
подал над 60
проекта, което
прави лясков-
ска община
своебразен от-
личник по пе-
челенето на
п р о е к т и .
Общо на око-

ло 20 млн.лв. възлиза привлеченото финан-
сиране от началото на този мандат, което
споредизчисленията на ръководителя на об-
щинското звено за проекти Мария Илчева, е
над1500лв. нетна инвестиция от европроек-
ти на човек в общинаЛясковец.

Всяко от състав-
ните на общината
села заложи своя
идея в културния ка-
лендар и успя да я
реализира подоба-
ващо. С изпълнени-
ето на културните
мероприятия, всяко
от петте ни села зая-
ви участие в култур-
ния живот на общи-
ната с характерно
за себе си събитие,
отличаващо го от
другите населени
места. Така всяко
селище се сдоби
със своя запазена
марка. След три
успешнипореднииз-
дания на „Пъстра
трапеза” в Джулю-
ница и два богати
на изпълнения песенни празници на само-
дейното изкуство в Драгижево, тази година
основите на свои културни събития поста-
виха и вМерданяиДобридял.Предидваме-
сеца мерданчани сложиха началото на
Общинскифестивал на хайдушката песен, а
добридялчани по повод празника на селото
- 15 август, успяха да реализират своята
идея, с която демонстрираха с какво е пре-
богато тяхното село. През следващиямесец
предстои да видим в готов вид и последната
идея - тази на козаревчани, които замислят
да дадат поле за изява на майстори-
кулинари, които ще се надпреварват в
състезание за най-вкусно сготвена кокоша
чорба.

В Добри дял нарекоха събитието Праз-
ник на изобилието и той се проведе в дните,
посветени на Голяма Богородица - храмов

празник на църквата и събор на село-
то. Църковният храм в Добри дял та-
зи година отбеляза своята 153-та го-
дишнина.

Освен задължителната Света ли-
тургия, в чест на празника Успение
наПресветаБогородица, тази година
жителии гости бяха зарадвани с орга-
низиран празник на изобилието. За
реализирането му сили вложиха кме-
тството, местното читалище „П. Р.
Славейков-1903”, църковното насто-
ятелство, ЦДГ „Щастливо детство”,
пенсионерите от ККП „Национал”,
подкрепени и обезпечени от община
Лясковец.

Празникът се състоя на 11 август,
в самото навечерие на Успение Богородич-
но и беше открит от кмета на община Ляско-

вец д-р Ивелина Гецова. При стар-
тирането на първото му издание тя
пожела успех на всички. „Пожела-
вам успешен старт на Празника на
изобилието и нека той да се пре-
върне в една добра традиция. Изо-
билието ещастиетода сибогат с не-
щата, които дават дълбочина и
смисъл на живота - неизчерпае-
мост, щедрост, благодат”, каза д-р
Гецова.

И тъй като август е времето на
лятното изобилие в природата, доб-
ридялчани избраха и заложиха на
тозимесец, за да покажат своето бо-
гатство. Събраха го и го представи-
ха в хубава изложба, добре органи-

зирана и подредена, включваща онова, с ко-
ето всеки българин се гордее - плодовете на

съзидател-
ния му труд.
А такива пло-

дове имаше много - най-различни произве-
дения на изкуството, излезли изпод сръчни-
те ръце на добридялчани. В експозицията
можеше да се види специален битов кът от
миналото, в който бяха подредени ръкоде-
лия и старинни предмети и съдове, шевици,
плетива, пъстра палитра от дрехи и тради-
ционни носии, украсени с типичните за на-
шия край фолклорни елементи. Добре се
вместваше в изложението и живописната
картина „Дядото с козлетата”, произведение
на художника Румен Николов, който сътво-
ри за своите съселяни и емблемата на праз-
ника - красив рог на изобилието. В изложба-
та неизменно присъстваше и изобилието от
природните блага - всякакви плодове и зе-
ленчуци, произведени от отлични добри-

дялски градинари.
Наред с пищното

изобилие от природ-
ни и човешки блага,
в празника чудесно
се вписа и изобилие-
то от фолклорното
богатство на песен-
ния ни фолклор. За
да бъде събитието
весело и незабрави-
мо преживяване, до-
макините поканиха
за сценична изява
общинските само-
дейни състави и гру-
пи, които показаха и
свои нови изпълне-
ния и така обраха
плодовете на своето
творческо вдъхнове-
ние. Организаторите
им поднесоха под-
аръции грамоти с по-

слание и думи за благодарност: „Благода-
рим за участието и съществения принос при
осъществяването на този празник! Да
съхраняваме, развиваме и популяризираме
песенното изкуство напред в годините!”

Д-Р ГЕЦОВА СЕ ЗАПОЗНА НА МЯСТО С ХОДА НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

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

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

Инвестираме във Вашето бъдеще!

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013
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ПЪРВИ ПРАЗНИК НА ИЗОБИЛИЕТО СЕ СЪСТОЯ В ДОБРИ ДЯЛ


