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Л ЯСКОВЕЦЛ ЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

Традиционният кон-
курс за най-красива чес-
титка, с която децата от об-
щина Лясковец поздравя-
ват първите хора в държа-
вата ни, и тази година бе-
ше съпътстван от много
емоции и предпразнична
еуфория. Това бе седмото
по ред издание на надпре-
варата „Най-хубава Ко-
ледно-новогодишна кар-
тичка” и всеки път желани-
ето на децата да сътворят
от хубави по-хубави про-
изведения, се засилва.Ня-
кои от тях дори участват с
повече от една творба с

СЪСТОЯ СЕ СЕДМИ КОНКУРС ЗА
НАЙ-КРАСИВА КОЛЕДНА ЧЕСТИТКА

Ученици от началния курс на две от ляс-
ковските училища СОУ „М. Райкович” и НУ
„Ц. Гинчев” посетиха общината, за да прове-
дат своя час по предприемачество. Децата
бяха предвождани от своите учителки Мари-
яна Бъчварова, начален учител в гимназия-

та и от Мариела Терзиева от начално учили-
ще „Цани Гинчев”, които водят часовете на
децата по предприемачество.

В два последователни дни малките посе-
тители разгледаха внимателно двете засе-
дателни зали на общината, за-
познаха се със символите на гра-
да - знамето, герба, ключа, а за
химна на Лясковец д-р Гецова
им даде задача за следващия
път, когато я посетят, да го знаят
и да й го изпеят. Д-р Гецова ги за-
позна с ръководните органи - из-
пълнителната и законодателна-
та власт, с длъжностите в нейна-
та администрация и с дейността
на служителите. Учениците раз-
гледаха и картата на общината и
наименованията и местополо-
жението на съставните села.
После децата с голям интерес
проследиха алеята на кметовете
във фоайето на втория етаж и
разпитаха кмета за всяка една от
наградите и плакетите в общинската витри-
на на славата. Най-много се впечатлиха от
многобройните купи, завоювани в спортни
съревнования и също полюбопитстваха за
символиката на подаръците от побратиме-

ните ни градове от различнитедържави. В ка-
бинета на градоначалника най-интересенбе-
ше ключа на града, за който бяха отправени
най-много въпроси - какво символизира, за-
що е толкова голям и тежък, защо общината
е крепост и трябва родолюбиво да се пази и

защитава и т.н.
За втора поредна година уче-

ниците работят по проект УСПЕХ
в направление Предприемачес-
тво и са създали свой клуб
„Искам да успея”. В клуба учас-
тват ученици от втори до
четвърти клас. За да е ефектив-
на дейността на клуба, децата ра-
ботят по програмите на Джуниър
Ачийвмънт България, разказа
ръководителката им Мариела
Терзиева.

Вниманието им тая година е
насочено към темата „Нашият
град”. Идеята е младите пред-
приемачи да направят свой град,
със свое управление, устройство
и граждани. На срещата с кмета

те научиха много за града, как се управлява
и кой го управлява и обещаха скоро да пока-
нят д-р Гецова в своя град в училище, за да
ги изпита доколко са усвоили знанията, кои-
то тя импредостави относно управлението.

Д-р Гецова ги изпрати с почерпка и поже-
лания за веселиКоледно-новогодишнипраз-
ници и в духа на предпразничната еуфория,
всички деца се снимаха при семейството
снежни човеци пред сградата на общината.

МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ
ПОСЕТИХА КМЕТА НА ЛЯСКОВЕЦ

В село Мерданя клуб за мла-
дежи бе официално открит от
кмета д-р Гецова и селския
управник Марин Люцканов. Те
прерязаха лентата на новото
младежко помещение и връчиха
ключовете надвамамлади упра-
вители - Надежда Михалева и
ДаниелДамянов.

Идеята замладежкидомв се-
лото идва преди три-четири годи-
ни, когато кметът Люцканов виж-
да деца и младежи да се съби-
рат по паркове и градинки, на
площадаипред стълбите на кме-
тството и решава, че трябва да
осигури за младите хора уютно
помещение, което да им дава
възможност в приятна обстановка да пре-
карват свободното си време. И тогава започ-
ва изграждането на залата. На мястото на
старата автобусна спирка в центъра наМер-
даня е построена сградата. Днес там са раз-
положени долепени едно до друго две от-
делни помещения - клубът на пенсионера и
инвалидаи новиятмладежкидом. Всъщност
залата на пенсионерите също е нова, тя бе-
шеоткрита точно преди година.

С помощта на община Лясковец в лицето
на д-р Гецова и кметската управа вМерданя,
младежкият клуб стана реалност. За откри-

ването на залата за младежки забавления
дойдоха около двадесетина тийнейджъри.
Д-р Гецова и кметът Люцканов се обърнаха
към тях с поздрав за новата придобивка, по-
желаха им да я ползват със здраве и много
да я пазят. Освен кметство Мерданя, в из-
граждането и обзавеждането надоманамла-
дите хора, се включиха и отзивчиви местни
фирми и спонсори - фирма „Арменчеви”
ООД, „СИС 45 - Стоян Стоянов” ЕТ, братя

Хаджирадеви и др. В осигурява-
не на мебелировката участва и
общинската структура на ПП
ГЕРБ, а за украсяване на инте-
риора се включиха община Ляс-
ковец и читалищното настояте-
лство. Съседите от клуба на пен-
сионера и инвалида също под-
несоха подаръци, като посъвет-
ваха децата да подреждат и чис-
тят новия си дом, за да им е при-
ятно и красиво винаги. Веднага
след откриването и напътствия-
та на по-възрастните, младежи-
те се почерпиха и започнаха за-
бавленията. В клуба има чисто
нов компютър, кабелна телеви-
зия и интернет, различни игри ка-
то домино и шах, осигурени от

кмета и така още в първата вечер на топло
до камината, в приятни разговори, тийн-
ейджърите се впуснаха в игри нашах.

МЛАДЕЖКИ КЛУБ
ОТВОРИ ВРАТИ В МЕРДАНЯ

Както всяка година, и тази
в предколедните дни в об-
щинската сграда влязоха ко-
ледарчета, за да благославят
за новата година. Малки и по-
големи момчета и момичета с
пъстри носии, геги, кравайче-
та и чемширени китки, огла-
сиха с песни коридорите в
сградата на община Ляско-
вец. Малчуганите от ЦДГ
„Славейче” първи благосла-
вяха за здраве и щастие през
идната 2015 година, пяха пес-
нички и рецитираха коледар-
ски стихчета, а по-големите
ученици от училище „Цани
Гинчев”, освен коледни пес-
ни, показаха и отлична хоре-
ография, от която се впечатли зам. кмета на
общината Георги Петров. Той посрещна ко-
ледарите и като истински познавач на фол-
клора и професионалист в тази област, по-
хвали децата за чудесното представяне на
обичая и всичкималки гости получиха благо-
дарност за хубавите пожеланияиблагите на-
ричания. Служителите на общината пуснаха

в калпаците парички, а от името на кмета д-р
Гецова, всяко коледарче получи по пакет с
лакомства. Лясковските коледарчета огла-
сиха с песните си и улиците в града, нарича-
ха за здраве и берекет в офиси и предприя-
тия, срещнаха се с представители нафирми
имагазини, за да импожелаят успех през но-
вата година.

КОЛЕДАРЧЕТА БЛАГОСЛОВИХА ЗА ЗДРАВЕ
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На 19 януари 2015 г. община Лясковец
представи три проекта на обща стойност 165

108 лева за финансиране
по проект „КрасиваБълга-
рия”, кампания 2015 годи-
на. Предстои проектите
да бъдат разгледани в
рамките на един месец в
Министерство на труда и
социалната политика.

Прое к т „ К р а с и ва
България” е част от про-
грамата на Министерство
на труда и социалната по-
литика (МТСП) за нама-
ляване на безработицата
и стимулиране на зае-
тостта в страната, като
всяка година се финанси-
ра от програмния бюджет
на Националния план за
действие по заетостта.

Проект „Ремонт на покрив ифасадина об-
ществена сграда на кметство селоМерданя”

цели да се подобри състоянието на сградата
на кметството в Мерданя, като се извърши
авариен ремонт на покрива, както и ремонт
нафасадите с подмяна на дограма и възста-
новяване намазилки.

С реализацията на проектаще се възста-
нови облика, ще се подобрят експлоатаци-
онните характеристики, енергийната ефек-
тивност и условията за ползване на сградата
на кметството, разположена в центъра на се-
ло Мерданя. В нея освен административни,
се предоставят и други услуги за население-
то - медицински кабинети и поща. Проектът
е на общастойност 63 397лева.

Вторият проект „Рехабилитация на дет-
ска площадка за деца до 3 години и изграж-
дане на слънцезащитен навес в Детска ясла
„Мир“ в град Лясковец” цели да се възстано-
ви детската площадка за игра в двора на яс-
лата, като се подменят негодните детски
съоръжения с нови комбинирани съоръже-
ния за игра, да се ремонтират увредените на-

стилки в детската площадка и да се изградят
слънцезащитни навеси на терасите на втори
етажна сградата надетската ясла.

С реализацията на проекта ще се създа-
дат много добри условия за разнообразни и
пълноценниигри и заниманиянадецата в яс-
лата. Общата стойност на проекта е 63 406
лева.

Третият проект е с наименование „Ре-
монт на покрив и фасади на многофункцио-
нална сграда за обществено ползване в се-
ло Козаревец - УПИ I” и е насочен към подо-
бряване условията за ползване на бившата
сграда на училището и читалището на село
Козаревец, в която понастоящем кметството
предоставя помещения за обществено об-
служване на населението - пенсионерски
клуб, ловно-рибарско дружество идр.

Предвижда се ремонт на покрива и нафа-
садите, включително частична подмяна на
дограма и възстановяване на мазилки. Про-
ектът е на общастойност 38 305лева.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ С ТРИ ПРОЕКТА
ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Т р и м а
млади спе-
циалисти на
възраст до
29 години за-
почнаха ра-
бота в общи-
на Лясковец
по програма
„Старт на ка-
риерата”. На
проведено-
то интервю
бяха допус-
нати общо
24 кандида-
ти, които се
бориха за
три работни
места. Цел-
та на програ-
мата е да се
о с и г у р и
възможност
за придобиване на трудов стаж на безработ-
ни младежи, завършили висше образова-
ние, както и да се улесни прехода между об-
разованиеи заетост.

Одобрените кандидати са назначени ка-
то младши експерти в дирекция „Икономи-
ческа политика и хуманитарни дейности” по
три различни професионални направления.
В направление „Администрация и управле-
ние” започна работа Цветелина Ангелова,
със сектор „Икономика и туризъм” се зани-
мава Ани Петкова, а с „Обществени комуни-
кации и информационни науки” в общината
опит ще трупа младият специалист Габрие-
лаАнгелова.

Продължителността на трудовите им до-
говори е девет месеца, като в този период те

ще придобият опит, практически познания и
самочувствие в реална работна среда, кое-
то ще бъде добър старт за тяхното бъдещо
професионално развитие. С отговорностите
симладите експерти се справят вече от един
месец и споделят, че въпреки трудността на
някои от поставените задачи, за тях е много
приятно да работят точно в сферата, която
са си избрали. Така младите хора съумяват
да приложат наученото от висшите учебни
заведения в практиката, като същевремен-
но повишават своя капацитет в сферата на
публичната администрация.

От ръководството на Общината пожела-
ват на младите си колеги здраве, успех в ка-
риерата и отлично справяне с всички поети
ангажименти.

ОТ МЕСЕЦ В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
РАБОТЯТ ТРИМА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕКИПЪТ НА ЦДГ „СЛАВЕЙЧЕ” БЛАГОТВОРИТЕЛНО ГОТВИ ЗА БЕДНИТЕ
Малко преди настъпването на Коледно-

новогодишните празници благотворителна
изложба бе подредена в лясковската дет-
ска градина „Славейче”. И тази година за
шести пореден път екипът на директорката
ЕлкаЙорданова неизневери на своята тра-
диция.Предишест годиниинициативата за-
почна в детската градина и екипът учители
и помощен персонал - общо 15 служители,
активно се включват в кулинарна изложба с
благородния жест да направят щастливи
най-уязвимите групи хора в град Лясковец.
Жените от сърце влагат уменията си в при-
готвянето на постни ястия и даряват любов
на бедните хора от града, за да бъдат доб-
ре нахранени за Бъдни вечер. Трудолюби-
вите домакини с лични средства закупуват
продуктите и винаги приготвят по две или
повече блюда. Подреждат разнообразните
обредни ястия в красива изложба и после
храната се приема от управителя на До-
машния социален патронаж Ваня Табако-
ва, под чието ръководство се разпределя в
кухнята на обществената трапезария. Тази
година с вкусната храна баха зарадвани 44

потребители на обществената трапезария,
също и най-бедните и самотни възрастни
хора в неравностойно положение от потре-
бителите надомашнияпатронаж. Личноди-

ректорката на дет-
ското заведение по
традиция отделя от
сготвените ястия и за
монахините от Пет-
ропавловскияманас-
тир.

И тази година ек-
спозицията бешепре-
богата. 33 различни
вкусотии бяха сложе-
ни на масата - краси-
ви погачи, хлябове,
пита с плънка от гъби
и лук, баници, празе-
ник, щрудели, кек-
счета , кифлички ,
дребни сладки, тик-
веник, варено жито,
традиционната бак-
лава, три вида сала-

ти, леща, лозови и зелеви сърмички, по-
стно зеле и други традиционни за празника
Бъдни вечер лакомства. На гостите, раз-
глеждащи изложбата най-силно впечатле-

ние направиха торта от тиква и бисквити,
украсена със сладко от бели черешии кача-
мак от няколко пласта. Имаше и плодове,
локуми курабийки.

На всички тези жени с добри сърца, ди-
ректорката благодари и пожела да бъдат
здрави и винаги отворени към доброто, да
помагат и в бъдеще на своите съграждани.
Преди да открие изложбата, ЕлкаЙордано-
ва запали светлините на елхата в двора на
„Славейче” пред очите на усмихнатите де-
ца и в присъствието на своя екип и гостите.
Освен живата елха в двора, децата бяха
подредили елха и във фоайето на детската
градина, бяха направили сурвачки, а с по-
мощта на бабата на дете от подготвителна
група са се учили да замесват прясна соде-
на пита за Бъдни вечер, построили са от
подръчниматериали свойдворец със снеж-
на кралица, както и снежен човек. Цялата
детска градина бе изпълнена дни наред с
празнично настроение, а седмицата, в коя-
то са работили по украсата и са опознавали
обредността е преминала под мотото „Дни
наКоледно настроениеи зимно веселие”.

Община Лясковец е партньор на Мла-
дежки информационно-консултантски
център (МИКЦ) - Велико Търново по проект,
финансиран поПодпрограма 1 - Развитие на
младежките информационно-консултантски
центрове отНационалната програма замла-
дежта 2011-2015. Останалите партньори за
реализацията на проекта са Областен упра-
вител на област Велико Търново и община
Велико Търново. Подкрепящи проекта орга-
низации саВТУ „Св. св. КирилиМетодий”, Ре-
гионална здравна дирекция - Велико Търно-
во и Дружество за разпространение на зна-
ния „Мисъл” - ВеликоТърново.

Продължителността на проекта е 10 ме-
сеца - от 15 януари до 15 ноември 2015 г.
Бюджетът е 35 657 лв, като безвъзмездното
финансиране от Министерството на мла-
дежта и спорта е в размерна 32 400лв.

Общата цел е насочена към развитие и
утвърждаване наМладежкия информацион-
но-консултантски център - Велико Търново
като устойчив механизъм за предоставяне
на достъпни и качествени услуги в съотве-
тствие с потребностите и интересите намла-
дите хора от двете общини Велико Търново
и Лясковец и ресурсните възможности на об-
ластта. Специфичните цели на проекта са:
повишаване на образованието и включване
въвформи на заетост, чрез развитие на уме-
ния за самооценка и самостоятелен избор;
подпомагане младите хора при изграждане-

то на модел на поведение на действени и ак-
тивни граждани, подготвени да взаимоде-
йстват с местната власт и формирането на
готовност не само да потребяват, но и да
предоставят услуги, чрез насърчаване на
участието в различниформина социалнооб-
щуване; подпомагане самоорганизирането
на младежките общности в съответствие с
европейските стандарти и включването им в
международни младежки програми и дей-
ности, чрез създаване на условия за занима-
ния по интереси и общуване на основата на
културни, образователни и социални дей-
ности с формите и методите на неформал-
ното образование.

Преки бенефициенти по проекта са мла-
ди хора във възрастовата група 15 - 29 годи-
ни от общините Велико Търново и Лясковец,
също и млади хора в риск и неравностойно
положение. Съобразно проекта, дейностите
са групирани в 4 направления: информаци-
онни услуги, консултантски дейности, обуче-
ния и така наречената свободна зона (за изя-
ви, инициативи, кампании).

В община Лясковец ще функционира из-
несен офис на МИКЦ - Велико Търново, кой-
тоще координира и организира предвидени-
те дейности. Офисътще се намира в сграда-
та на Центъра за младежки и социални дей-
ности в гр. Лясковец, като тамможе да се по-
черпи повече информация за проекта и как
можеда се участва вдейноститему.

ПАРТНЬОРИ СМЕ ПО ПРОЕКТ
ЗА МЛАДЕЖКА АКТИВНОСТ
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Самодейка на
67-годишна възраст
от лясковското село
Мерданя вече поло-
вин век работи ежед-
невно за запазване
на българската на-
родна песен. Цве-
танка Христова и на
тази преклонна
възраст има сили и
желание да работи
не с един, а с цели
три състава и то в
три села - родната
Мерданя, Драгиже-
во иМиндя.

Към клуб на пенсионера и инвалида „На-
дежда” в лясковското село Мерданя работи
Група за обработенфолклор „Авлига”, която
изпълнява освен народни песни, също и ху-
мористични и стари градски шлагери, като
се именува в зависимост от тематиката в
„Черни тарантули” - състав за хумористични
песни и „Незабравки” - вокална група за ста-
ри градски песни. Съставът с три имена се
състои от 12 работливи и амбициозни само-
дейки, които два пъти седмично отделят от
така ценното си време за репетиция, за да
могат винаги на ниво да представят родното
си село и община Лясковец. Въпреки несго-
дите, самодейките дават всичко от себе си,
за да пресътворят красотата на българската
духовна култура. „Всички живеят с голямата
любов къмбългарската народна песен. Важ-
на е тръпката, която ги кара с такова голямо
желание да идват на репетициите. Ако я ня-
ма тази тръпка в сърцето идушата им, не би-
ха имали такива високи успехи”, убедена е
ръководителката им маестро Цветанка
Христова.

Репертоарът на „Авлига” е разнообразен
- обхваща всички фолклорни области на
България. Участията и наградите им в об-
ластни, национални и международни фес-
тивалине са никакмалко за трите години, от-
както групата функционира към клуба на
пенсионера и инвалида в село Мерданя.
Бронзов и сребърен медал имат от Староп-
ланински събор „Балкан фолк” - В. Търново.
Групата за обработен фолклор има пре-
стижна награда и от участието си в Нацио-
нален събор на българския фолклор и тра-

диционните български ястия „Пряпорец-
2014” вСтарозагорско. В тозифорумот учас-
твалите 60 колектива от цялата страна, на-
шият състав „Авлига” е с престижното второ
място и сребърен медал, а в кулинарната
надпревара печели първо място с традици-
онния за региона десерт „Мамалига с мад-
жун”.

Голяма радост за всички наши самодей-
ки и тяхната ръководителка носи последно-
то им сериозно участие през изминалата го-
дина в XІ-то издание на Международния
фолклорен събор „Евро-фолк-2014”, на кой-
то журито им отрежда най-високото отличие
- Голямата награда „Златен Орфей”. Всичко
това задължава, както художествения ръко-
водител, така и певиците да работят още по-
упорито и всеотдайно. „Да си самодеец - то-
ва е еднамного благородна и отговорна про-
фесия” - гордо заявяваХристова.

Ръководството на клуба на пенсионера и
инвалида изказва своята голяма благодар-
ност към труда на тези 12 жени и им пожела-
ва още много нови успехи на сцената.
Въпреки преклонната възраст, въпреки крех-
кото здраве, ентусиазмът им не стихва.
Всички са убедени, че имат още силида про-
дължат напред, да пеят още дълги години,
за да я има българската песен. „Щастлива
съм, че на тези години мога все още да пея и
да ръководя три състава. Песента е в сърце-
то ми, тя владее сърцата и на хората около
мене и така е вече близо 50 години”, откро-
вено споделя Цветанка Христова. Ето защо
певицата е стигнала до извода: „Който пее,
по-дългоживее”.

Автентична дрянова
сурвакница измайсториха
децата от клуб „Умни и
сръчни”, функциониращ
към читалището в Мерда-
ня, с ръководител Краси-
мира Колева. Изобретени-
ето на младите творци е
със завидната височина
5.1 м. Дряновицата беше
окичена с вълна, кравай-
чета, пуканки, плодове и
други характерни за
българския фолклор мате-
риали и краси в продълже-
ние на цялмесец коледния
кът, обособен пред мер-
данското читалище. Мла-
дите ентусиасти положиха
много труд и енергия в на-
правата на гигантския тра-
диционен предмет. Всеки
грабнал от къщи по нещо -
кой вълнена прежда, кой
наниз пуканки и люти чуш-
ки, друг сушени плодове - и така цяла сед-
мица след училище във фоайето на читали-
щето се работеше здраво, разказва секре-
таря на читалището Красимира Колева и
ръководител на деветимата сръчковци. За
да се похвалят с майсторлъка си, децата из-
несли в навечерието на празниците достой-
ната за Гинес сурвачка навън, пред читали-
щето и направили коледен кът около нея.

Оказало се, че сурвакницата е доста по-
висока от коледното дръвче. Колева се гор-
дее с остроумието на децата и разказва
още, че към сурвакничката вървяло и изпи-
сано с много любов пожелание към всички
сънародници: „Сурва, сурва година, на всич-
ки българи у нас и в чужбина! Здраве, щас-
тие и берекет, да ви носи тя навред!” - това
гласидетското високохуманно послание.

„КОЙТО ПЕЕ, ПО-ДЪЛГОЖИВЕЕ”

НАШИ ДЕЦА СЪТВОРИХА
5-МЕТРОВА СУРВАКНИЦА

надежда да спечелят призовитеместа. В на-
вечерието на празниците те изразяват свои-
те уникални идеи и коледно настроение,
създавайки оригинални апликации и пейза-
жи със зимна празнична тематика. За седма
поредна година децата от детските градини
и учениците от училищата рисуват и изра-
ботват картички с голяма фантазия, комби-
нират най-различни интересни материали и
техники. Тази традиция тръгна именноот об-
щина Лясковец и ръководството много се
гордее от факта, че децата на Лясковец са
първите, които подеха инициативата. По
стъпките на лясковските деца вече вървят и
други техни връстници от съседните общи-
ни, но никой досега няма седем години опит
вмайсторенето на картички за празниците.

Тази година в конкурса участваха общо
190 броя картички - 81 от училищата и 109 от
детските градини. Журиращите специалис-
ти от общинска администрация, с председа-
тел на оценяващата комисия зам.кмета Ге-
орги Петров и тази година бяха много пре-
цизни в избора си, защото почти всички кар-
тички заслужаваха много висока оценка.
Всичките 190 празнични честитки бяха из-
пратени. Те баха надписани с поздрав-
послание от името на кмета на общината и
председателя на общинския съвет. Честит-
ки от нашите деца получиха президентът на
Република България, вицепрезидентът, ми-
нистър-председателят, председателят на
парламента, народни представители, ми-
нистри, кметове, директори на институции,
приятели и колеги от различни общини в
България. Авторите на избраните 30 картич-
ки, които бяха оценени като най-добри, полу-

чиха специални грамоти, които им бяха
връчени от д-р Ивелина Гецова, кмет на об-
щинаЛясковец.

Идеята на ръководството, родила се
преди седем години беше да се даде
възможност на малчуганите от детските гра-
дини и на по-големите деца - учениците от
начален и среден курс от училищата, да да-
дат воля на своето въображение. Децата за
седми път показаха своя талант и изобрета-
телност, реализираха по-нови и интересни
идеи, и с много любов и сръчност постигна-
ха изключителнирезултати.

Първите четири най-красиви творби оти-
доха при Росен Плевнелиев, Маргарита По-
пова, Цецка Цачева и Бойко Борисов. Това
са съответно картичките на Деян Кирчев и
Бисер Добрев от ЦДГ „Радост” гр. Лясковец,
на Калоян Цонков от ЦДГ „Сладкопойна чу-
чулига” село Джулюница и на Симона
Бакърджиева отЦДГ „Радост”.Освен тях, ка-
то най-добри бяха избрани още 26 картички,
чиито авторижурито предложи за награжда-
ване.

Създателите на най-оригиналните 30
честитки бяха на среща с общинското ръко-
водство, за да бъдат поздравени за отлич-
ното си представяне в конкурса. На всички
тези първенци в надпреварата бе съобщено
при кого от първите на деня отива картичка-
та им.На срещата кмета на общината д-р Ге-
цова им благодари за участието и отличните
резултати. След като всички добри майсто-
ри на коледните честитки бяха почерпени с
лакомства, те се снимаха за спомен с д-р Ге-
цова, с председателя на общинския съвет
Даниела Арабаджиева и с председателя на
журито - зам.кмета ГеоргиПетров.
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СЪСТОЯ СЕ СЕДМИ КОНКУРС ЗА
НАЙ-КРАСИВА КОЛЕДНА ЧЕСТИТКА казва маестро Цветанка Христова, ръководител на три певчески състава
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Конкурс за най-хубаво домашно вино

Конкурсът „Най-хубаво домашно вино” ще се проведе на 13 фев-
руари 2015г. /петък/ от 14.00 часа в Музея на гурбетчийското гради-
нарство в Лясковец.

Право на участие в него имат всички пълнолетни лица с постоянно
местожителство в общинаЛясковец, с изключение членовете нажурито.
Желаещите да вземат участие в конкурса трябва да занесат предвари-
телно по една стъклена бутилка от своите вина - бели или червени /може
и от двете/ в Музея на градинарството в Лясковец. Всички желаещи мо-
гат да предоставят вината си в срок от 2 февруари /понеделник/ до 12
февруари /четвъртък/ от 10:00 до 12:00 часа преди обяд и от 14:00 до
16:00 часа след обяд, а в самия ден на конкурса - 13 февруари /петък/ от
10:00 до12:00 часа на обяд вМузея на градинарството.

До участие се допускат избистрени, домашно-приготвени вина, пред-
ставени в не надписани бутилки с вместимост минимум 0,5 литра. За да
бъдат избегнати всякакви съмнения, относно пълната анонимност на
конкурса, при записване участниците нямада знаят своя номер.

Комисия от дегустатори ще оценява качествата на вината. Предви-
дени са грамоти и парични награди за първо, второ и трето място, както
за бели, така и за червени вина. Наградитеще бъдат връчени на победи-
телите от кмета на общинаЛясковец д-рИвелина Гецова на 14февруари
на тържествена церемония преди да започне празничния концерт, по-
светен на Трифон Зарезан. Зарезанското тържество в Лясковец тази го-
дина е с начало 11:00 часа на откритата сцена пред читалище „Нап-
редък-1870” - гр. Лясковец.Щебъдеотслужен водосвет за здраве ибере-
кет, приветствие към гостите ижителите на града и общинатащеотправи
кметът д-р Гецова, след което ще бъдат обявени и наградени най-
добритемайстори надомашновино.

На централния площад ще се извият хора, ще има бъчва с вино и ке-
бапчета, аПФА“Искра“ - В. Търновощевесели граждании гости.

Ритуалното зарязване е в 12:00 часа в лозята срещу градския стади-
он. Дотам гости и жители на града ще бъдат предвождани от жива музи-
ка, аЦарят налозятаще зарежепръв, преливайки с вино корените нало-
зите и наричайки пожелания за богата реколта.

ОБЯВА
ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЛОЗАРЯ И ВИНАРЯ

ТРАДИЦИОННО В ГР. ЛЯСКОВЕЦ СЕ ОРГАНИЗИРА

Конкурс за най-хубаво домашно вино
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

И тази година емоционал-
но и с голяма доза артистично
майсторство самодейците от-
празнуваха Бабинден в Ляс-
ковско.Облечени в пъстриба-
бини облекла, извадени от
старовремските ракли, жени
обходиха улици и къщи, за да
дадат воля на празничните
емоции и да покажат ритуал-
ните действия, съпътстващи
този стар български обичай -
почитането на бабите, гриже-
щи се за родилките и новоро-
дените имотрочета.

В лясковска община през
изтеклата 2014 година са се
родили общо 88 бебета. 62 са
новородените в градския
център, 3 в Мерданя, 5 в Козаревец, 10 в
Добридял, по 4 вДжулюницаи вДрагижево.

ВКОЗАРЕВЕЦпразникът започна с риту-
ално измиване ръцете на акушеркатаПенка
Парашкевова, с чиито съвети са отгледани
поколения деца в продължение на 40 годи-
ни. Баби и по-млади жени от селото чести-
тиха празника на своята акушерка, пожела-
ха й дълги години здраве, удовлетвореност
и милосърдие. По традиция, весело бабеш-
ко шествие, съпровождано от
жива музика, посети домове-
те на новородените ималките
деца в селоКозаревец. За вся-
ко малко детенце бабешката
група носеше подарък. Ве-
селбата продължи в залата
на пенсионерски клуб „Здра-
вец”, чието ръководство бе и
основен организатор на праз-
ника. Пред клуба на пенсио-
нерабабите завъртяха и весе-
ло хоро, а по улиците на село-
то мъже не смееха да се пока-
жат. Обичай е в Козаревец
във всяка къщада се играе хо-
ро, а ако по пътя бабите срещ-
натмъж, той трябвада се отку-
пи, като почерпи или си плати,

за да го пуснат, ако ли не - оставабез гащи.
ИВДРАГИЖЕВО, всяка година на 21 яну-

ари хората се пренасят в не-
повторимата атмосфера на
Бабинден. На този празник
драгижевчани отдават чест
на бабата-акушерка. От ран-
ни часовемузиката огласице-
нтъра на селото. Веселото
„сватбено” шествие тръгна от
читалището и се отправи към
кметството. Там кмета Цоньо
Трънков „бракосъчета” мла-
доженците, след което всички
начело с бабата се отправиха
къмдомовете, в които през из-
миналата година са се роди-
ли деца. В ролята на „бабата”
беше Върбинка Гуглева. Доб-
рите домакини - Ивета, Хрис-
тинка, Виолета и Мая, родили
своите рожби през изтеклата

2014 година, бяха подготвили пищни трапе-
зи за очакваните гости. Тази година весели-
те баби посетиха и дома за стари хора в се-
ло Драгижево. По обяд бабата събра всички
на празнична трапеза в пенсионерския
клуб, а вечерта веселбата продължи в чита-
лищния салон с танцова забава. Извършен
бе и ритуалът „къпане на бабата”, след кое-

то се изви кръшно „Булчинско хоро”.
З А П О Р Е Д Н А ГО Д И Н А И В

ДЖУЛЮНИЦА бе отбелязан Деня на родил-
ната помощ или Бабинден. С пищно шес-
твие, сшеги и закачки бабата имладата бул-
ка, задължително предвождани от глаша-
тая, събиращ парсата и традиционната аку-
шерка обиколиха населението и честитиха
празника. Мъжете на площада се откупува-
ха, за да не им се случи нещо непредвидено
по време на този чисто женски ритуал. След
като се роди бебето и акушерката го изкъпа,
празникът продължи с всеобща трапеза, ве-
селба и танци. Водещ на хорото беше мла-
дият пенсионер Димитър Славев, новоиз-
бран председател на джулюнския пенсио-
нерски клуб „Златна есен”.

ДОБРИДЯЛСКИТЕ САМОДЕЙКИ и тази
година също почетоха празника Бабинден и
„къпаха” за здраве бабите в селото.
Атрактивно облечени, весели и със закачки,
с песни и благопожелания, жените обиколи-
ха селото. Празникът започна сутринта с по-
сещение при местния лекар д-р Славова.
Групата с песен влезе в кме-
тството, където ги посрещна-
ха кмета Виолета Райкова и
финансиста Грета Маринче-
ва. Те почерпиха за здраве на
техните деца и внуци и поже-
лаха да се раждат повече бе-
бетата в селото. Във всяка
къща домакините очакваха,
че на този ден ще дойдат гос-
ти, да благославят и да вне-
сат веселие. В Добри дял тра-
диция е да се носят дарове на
последното родено бебе в се-
лото, а тази година честта да
посреща гости се падна на ба-
ба Сашка, която почерпи за
здравето на внучката си -мал-
ката Михаила. След приключ-
ване на празничното шес-
твие, медицинската сестра Андонова, вляз-
ла в ролята на „бабата-акушерка”, бе по-
срещната сменче с вода, сапун и кърпа, как-
то повелява традицията, и така приключили

с ритуалите, всички се впуснаха във всеоб-
щавеселбана трапезата.

ВМЕРДАНЯ за поредна година „удариха
тъпана” в селото, та да се чуе надалеч под-
викването: „Щом е празник - да е като на
празник!” Докато самодейците от местното
читалище се подготвяха за предстоящата
„сватба”, навън вече се виеше кръшно хоро
под звуците на прочутата Златаришка музи-
ка. И пак онзи аромат на греяна ракийка и
топли погачи се разнесе из въздуха. С много
смях и закачки изведоха „свенливата бул-
ка”, която види се и тази годинащеше да ро-
ди на сватбения си ден. За да бъде всичко,
както си му е реда, с кръшна ръченица и ти-
пични сватбарски подвиквания, всички се за-
пътиха към кметството за венчавка. Наре-

дил трапеза, кмета на селото
Марин Люцканов очакваше
радостното събитие и венча
младото семейство. Булката
взе, че получи родилни болки
точно в този паметен момент
и най-възрастната сватбарка
баба Стойна, помогнала на
много жени в такова положе-
ние, изроди бебето. На бял
свят се появи едномалкомер-
данче. Бабата-акушерка из-
къпа и пови бебето, а кмета
стана негов кръстник, като по-
жела занапред да се раждат
много и здрави бебета в това
село. Младото семейство да-
ри „бабата” и „кръстника”, му-
зиката засвири и на площада
се изви дълго булчинско хоро,

след което сватбеното шествие премина по
улиците, като пожелаваше намлади и стари
и в тяхната къща да се сдобият със здрави,
хубави деца. Трите бебета, родили се през
изминалата година получиха подаръци и
много пожелания за здраве и щастливо де-
тство.

„От кога води началото си този празник -
не знаем, но в едно сме сигурни - той идва от
голямата любов на българина към детето”,
казватмъдрите баби вЛясковско.

БАБИНДЕН В ЛЯСКОВСКО

И тази година деца от
основното училище в лясков-
ското село Джулюница сурва-
каха за здраве вДеня наБанго
Васил. В средищното учили-
ще „П. Р. Славейков” в Джулю-
ница децата работиха по про-
ект „Родителска академия - За-
едноще успеем”, с реализаци-
ята на който успяха да обога-
тят знанията си относно ром-
ските традиции, изучиха оби-
ч а и те и о б р ед н о с т т а ,
съпътстваща празниците на
ромите. Децата също така на-
трупаха и много знания за ис-
торията, бита и културата на
различните етнически групи,
като работиха по проекти в
продължение на три години в заниманията
си пофолклор на етносите.

Въпреки че проектите приключиха, ръко-
водството на училището в лицето на Дание-
ла Христова, реши да продължи, с цел за-

твърдяване знанията на децата, спазването
на различните обреди. Затова вденя наВаси-
лица бе организирано традиционното посе-
щение на децата в сградата на община Ляс-
ковец и демонстриране на научените обреди

за този празник. На самия 14 януари шести-
ма ученици пристигнаха на гости на служите-
лите в общината, за да разкажат за ромската
Нова година, да споделят с ръководството и
общинските служители притчата за спасите-

ля на роми-
те Банго Ва-
сил и да раз-

дадат за здраве баница с
късмети. Те сурвакаха и нари-
чаха пожелания, а председа-
телят на общинския съвет Да-
ниела Арабаджиева и замес-
тник кметът Георги Петров им
благодариха от името надома-
кините и им раздадоха лако-
мства в пакети. Сурвакарите
не подминаха ифинансист но-
мер едно в общината - Диянка
Бобева, с пожелание за пове-
че пари през новата година.

В същия този ден към сгра-
дата на Световната банка в
столицата ни, друга група де-
ца от среден курс на училище-
то в село Джулюница сурвака
постоянният представител за

България Тони Томпсън. След посещението
вСветовната банка, те бяха поканенидабла-
гословят и столичния директор на Центъра
за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства Лиля-
на Ковачева. Визитата им в София бе по
идея на председателя на областния център
„Амалипе”ДеянКолев.

УЧЕНИЦИ ОТ ДЖУЛЮНИЦА СУРВАКАХА ЗА РОМСКАТА НОВА ГОДИНА


