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КАК ЛЯСКОВЧАНИ ПОСРЕЩНАХА ПЕТРОВДЕН
Най-чакания и весел празник в Лясковец
е празникът на града - Петровден. Както всяка година и този път седмицата преди той да
настъпи бе изпълнена с различни културни
прояви.

продължение на седмица лясковския музей
и говориха за таланта и голямото търпение,
за изтънчената наблюдателност и вкус, за
усета към красота, които талантливата украинка притежава.
В ДНИТЕ, ПОСВЕТЕНИ НА ГРАДСКИЯ
ПРАЗНИК СЕ РОДИ И СТИХОСБИРКАТА
НА ПЕТЪР СЛАВЧЕВ

Председателят на местния парламент
събра в книга своите поетични вдъхновения, които е сътворил през годините. Сбирката се нарича “Абревиатура от натура” и
съдържа 46 стихотворения и една поема.
Последната е писана преди много години и
е рецензирана тогава от акад. Петър Динеков. Лиричните творения на историка по професия представиха ръководителят на литературния клуб “Вдъхновение” Росица Петрова и учителката Марияна Георгиева, а рецитал на стиховете направи младият музикален талант на Лясковец Никола Чочев.

ве, бизнесмени и видни общественици присъстваха на тържествената сесия. Председателят на ОбС Лясковец Петър Славчев с
кратко слово откри тържественото заседание, приветства гостите и гражданите, след
което съветниците гласуваха предложенията за удостояване със звания почетен и заслужил гражданин на Община Лясковец.
НА ПРАЗНИЧНИЯТ РИТУАЛ НА ПЛ.
“ВЪЗРАЖДАНЕ” ПРЕД ГОСТИТЕ И
СЪБРАЛАТА СЕ ОБЩЕСТВЕНОСТ БЯХА
ОБЯВЕНИ ИМЕНАТА НА ПОЧЕТНИТЕ И
ЗАСЛУЖИЛИТЕ ГРАЖДАНИ

икономиката признание получи инж. Марин
Григоров Гинчев, който в момента е директор на проспериращата фирма МАТЕКОАД, удостоена от Камарата на строителите
в България като носител на Първа награда
в категория І група-строежи от високото
строителство. За заслуги в областта на културния живот на града ни с почетното звание “Заслужил гражданин на община Лясковец” бе наградена радиожурналистката Елена Радева Берова, многократна носителка
на призове от национални радиоконкурси в
цялата страна. Тя в продължение на 18 години е гласът на Радио-Лясковец, което преди

два месеца отпразнува своя 55-годишен
юбилей. Най-младият гражданин на общината, получил тазгодишната награда за своите заслуги, е чаровната лекоатлетка Яна
Димитрова Стойкова. В актива си амбициозната 21-годишна спортистка има около 80
медала от държавни и други първенства.
През 2008 г. вече е шампионка на България
на 3000 метра с препятствия, а през 2009 е
трета в България на 10 000 метра при жени.
Освен вълнуващият момент с връчването на почетните знаци на отличените граждани, част от тържествения ритуал за Деня
на Лясковец бе благодарствения молебен,
отслужен от митрополит Григорий и поздравителните слова на кмета и гостите. За да
бъде по-весела и изпълнена с много емоции празничната вечер, организаторите се
бяха погрижили концертната развлекателна програма да бъде на най-високо ниво. В
нея участваха професионалните танцьори
от формация “Нешанъларт”, възпитаници
на Нешка Робева и известната поп-фолк дива Вероника.

ница и Павел Петков от шуменското село
Янково. Най-възрастните дами, пяли на Десетия Петропавловски фестивал бяха Герга Вълканова от Горски Горен Тръмбеш,
Иванка Девенджиева от Леденик и Мара
Овчарова от Никола Козлево - и трите на 82
г.
Професионалисти в областта на фолклора бяха гости на Десетия събор на народното творчество - етномузиколога доц.
Крум Георгиев, председател на Обществото за фолклор в България, гост на всички издания на Петропавловския събор, доц.
Светла Калудова - музиковед, преподавател в Музикалната академия в Пловдив,
както и дъщерята на Филип Кутев - г-жа Надежда Кутева, която е художник по професия и с голямо удоволствие рисува през двата дни пъстрите български носии.

започнаха дните преди тържествения
лясковски празник. Художникът-фотограф
Татяна Цветкова, родом от Украйна, представи първата си самостоятелна изложба,
която е подготвяла за петровските празници
в продължение на два месеца. Организаторите - лясковското читалище и Общината по
този начин дадоха възможност на талантливата дама да покаже първо на съгражданите си своето майсторство. При ръчно рисуваните стъклени бутилки, купи, чинии, чаши, вази и фруктиери, художничката е дала
воля на въображението си и е накарала да
оживеят върху стъклениците различни митологични сюжети. Най-често срещаните мотиви, пречупени през финеса на изящните
форми и съчетани с прецизна цветова декорация бяха флоралните, но във феерията
от багри гостите на изложбата откриваха, че
на много места присъства и символът на виното, а именно - традиционният за града ни
грозд.
Около 150 изрисувани съда красиха в

Тя бе отслужена рано в самия празничен
ден. За празника на града бяха дошли много гости, включително приятели от други
страни, с които ръководството на община
Лясковец работи по съвместни проекти.
Унгарска и сръбска делегации от Тисафюред и Червен кръст, водени от кметицата
Ерика Пинтер и кмета Драган Бойкович бяха дошли да почетат празника на града. Чуждестранни гости, кандидат-депутати, кмето-

Лично кметът д-р Гецова
връчи почетните плакети и
дипломите на удостоените.
Местният парламент се произнесе званието почетен
гражданин посмъртно да
бъде присъдено на д-р Иван
Касабов. Българският патриот, лясковчанинът насочил
Левски към Лясковец, бе удостоен за своя
принос в общественополитическите
борби в периода на Възраждането. Вторият почетен гражданин на Лясковец за 2009 година е Христофор Калянджиев - първият
демократично избран кмет на
Общината. По време на своето управление той допринася
за заздравяване финансовото положение на община Лясковец и за развитието й в областта на икономиката и социалната сфера. Почетен знак получи и дългогодишния
директор на СОУ “М. Райкович” Николай Кожухаров, който освен шеф на лясковската
гимназия, през годините е заемал различни
постове в сферата на образователната система. Бил е началник на РИО - В. Търново,
учител в Паисиево и ТЕТ “М.Ломоносов”, гл.
специалист по образованието в община Г.
Оряховица, зам. директор на СПТУ по ЖП
транспорт, както и два мандата общински
съветник и председател на комисията по образование в Общински съвет - Лясковец.
Трима са и заслужилите граждани на община Лясковец тази година. В областта на

На 11 и 12 юли в Лясковец се проведе Десетото юбилейно издание на Петропавловския събор.
Началото си съборът води непосредствено след Освобождението от турско робство, провеждайки се преди храмовия
празник на манстира «Св. св. Петър и Павел» - Петровден, като фолклорните изяви
са имали характер на всенародни игри и
надпявания.
Инициативата за провеждането му се заражда през 1962 година по идея на Общински съвет - Лясковец. Тогава е построена и
сцената в околностите на манастира.
Съборът след 1962 г. е просъществувал
сравнително кратко време и след две поредни издания фестивалът е прекъснат.
Традицията е възстановена през 1993
година от трите общини - Велико Търново,
Горна Оряховица и Лясковец. Първоначално е с регионален характер, като през
първите три години е с ежегодни издания.
Големият интерес към него от страна на
участници и фолклористи води до промяна
в статута му - от регионален се превръща в
национален и изданията му стават на 2 години. Протича под патронажа на кметовете
на трите общини и откриването е на ротационен принцип.
Тази година се състоя Десетото му юбилейно издание като надпяванията за пръв
път се проведоха след Петровден. По една
случайност в изтеглянето на датата заради
изборите, той съвпадна с Петровските празници, празнувани по стар стил точно на 12
юли.
Тържественото откриване бе на сцената близо до манастира “Св. св. Петър и Па-

вел“. То бе съпътствано с благослов, ритуали с обреден хляб и кавалджия, и с приветствие към участниците от страна на един
от тримата кметове - тази година честта се
падна на инж. Михтиев, кмет на Г. Оряховица.
Стана традиция тържественият старт
на фолклорния маратон да се поставя с песента, носеща името му - “Хоро се вие край
манастира“, представена от фолклорния
ансамбъл “Сидер войвода“, с худ. ръководител Георги Петров. Кръшното хоро се изви на поляната и в него се заловиха и участници, и организатори - мало и голямо.
В събора по статут имат право да се
включат любителски и професионални колективи за танцово, песенно, инструментално и словесно изкуство от цялата страна, както и индивидуални изпълнители. И
тази година се надпяваха местните състави на трите общини-организатори и множество групи за изворен фолклор от страната ни. За да представят фолклорният живот на различните териториални области
на България, бяха дошли над 3 000 души.
В първия ден от Десетото издание на
форума на лясковска сцена се качиха около 65 състава и фолклорни танцови формации, 70 индивидуални изпълнители, 6 дуета и 4 триа - общо 145 представяния на сцена. През втория ден изпълненията бяха
120.
В надпяванията преобладаваха участията от Шуменско, Русенско, Плевенско, Ловешко, Разградско, Силистренско, Софийско, Пловдивско, Добричко, Старозагорско, както и участници от такива далечни
места като Мадан, Девня, Дупница, Тервел,

Тутракан и др. И в двата дни
до късно вечерта народните
песни на България огласяха
сцената в Лясковец.
Изпълненията в неделя
започнаха още рано сутринта и въпреки дъждовната прогноза, никой от изпълнителите не се отказа от участието
си.
Това показва, че има интерес към фолклорния празник
в града ни, това го доказват и
постоянните гости на форума - такива като певческите и
танцови състави от Крушари
например, които участват в
Петропавловския събор за
девети пореден път.
Интересното е, че в събора освен песни, танци и музикални изпълнения, носителите на народното изкуство представиха на
сцена и обредни мотиви на фолклорни обичаи от различни териториални единици - например от Смядово, Тутракан, Хотница, Пушево, Раданово, Писарево, Джулюница, Леденик, Две могили, Дебелец, което дообогати празничния народен колорит на събора. Така младото поколение научава за характерните български обичаи като Лазаруване, Засевки, Мишин ден, Великден и др.
Голяма част от проявите на събора бяха
дуетни, но триата за разлика от предишни
години бяха само пет. Участваха и множество индивидуални изпълнители - общо 103ма за двата дни, най-малките от които тригодишната Мария Въртикъщова от Лясковец и петгодишните Васко Витанов от Хот-

С ПРЕКРАСНА СТЪКЛОПИСНА
ЕКСПОЗИЦИЯ, ПОДРЕДЕНА В МУЗЕЯ
НА ГРАДИНАРСТВОТО

ВАЖЕН МОМЕНТ В ПРАЗНИЧНИЯ
ПЕТРОВДЕН БЕ ТРАДИЦИОННАТА
ТЪРЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЯ В
ПЕТРОПАВЛОВСКИЯ МАНАСТИР
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ШАРЕНИ ТРАПЕЗИ ПОДРЕДИХА В ДЖУЛЮНИЦА НАШИ ПЕВИЦИ ОТНОВО СЕ ПРЕДСТАВИХА
ОТЛИЧНО НА ЕВРОФОЛК ЧЕРНО МОРЕ
След като прекоси цяла
България кулинарният фестивал “Пъстра трапеза” дойде на гости и в село Джулюница. Площадът пред кметството се оказа тесен да побере
участници-кулинари, певчески формации, зрители и гости. Фестивалът откри кметът
на селото-домакин Янко
Янков. Поздравление към кулинарите поднесе и д-р Гецов, а организаторите Пеньо
Иванов от „Ивитал Консулт” и
Павлин Петров от
„Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите” приветстваха с „Добре дошли” гостите.
Кулинарният фест се организира с цел
да се запазят традициите, типични за
българската кухня чрез събиране, записване и разпространяване на кулинарното наследство. Освен това той спомага за развитие на селския и кулинарния туризъм, както
и на самодейността и нашите народни занаяти.
На празника на вкусните ястия кмета на
селото получи от организаторите почетна
грамота за участие в Кулинарния фестивал. В подреждането на шарената изложба,
със свои гозби се включиха пъргави домакини от Лясковец и всички съставни на общината села. Вкусните експонати бяха оценявани от жури, а за да бъде по-весел празника на централния площад, групите при общинските читалища и пенсионерски клубове поднесоха богата музикална програма.
Кулинарната изложба на регионални ястия предизвика висок интерес у всички присъстващи на мястото на събитието. В оценяващата комисия бяха зам. кметът на община Лясковец Георги Петров и кметът на

От 24 юни до 5 юли тази година за четвърти пореден път
Балканфолк Академи и Еврофолк Академи организираха
Международния фолклорен
фестивал “Еврофолк Черно
море 2009”. Той се проведе
на сцените в морските градове Китен, Приморско, Ясна поляна. В престижния фестивал участваха и нашите певци от Женски народен хор,
Група за стари градски песни
“Бели хризантеми” и хумористичната група “Черни та-

Джулюница Янко Янков. Те имаха нелеката
задача да отличат в шест категории найвкусните, най-оригиналните и най-красиви
ястия. Наградата за автентична рецепта
грабна Златка Йоргова от Драгижево с рецептата - „Каша от гроздова шира”. Йорданка Боева от Мерданя бе отличена за ястието „Жили в гърне”, а добридялчанката Пенка Василева - за ястието „Качамак с маджун”. Отличието в категорията „Най-вкусна
гозба” взе Анка Смилкова от Козаревец с ястието „Сърми с лобода”, а в раздел „Визия” Марийка Байчева от Мерданя, която представи „Риба върху канапе”. Награда за оригинална и уникална рецепта взе Стефка
Янакиева от Козаревец за нейната „Комбаста”, а в категорията „Десерт” - с награда
си тръгна Пенка Ненова от Добри дял за
своята сладка баница. Нейни подгласници
станаха Стефка Янакиева от Козаревец с
„Ошав” и Димитър Гайдаров от Мерданя с
„Торта”. За най-добро представяне и найдобра етновизия бяха отличени представителите от Драгижево.

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ КОМЕНСКИ НА ЦДГ “ПЧЕЛИЦА”

Проект с название „Песни, музика и традиционни инструменти в Европа” на лясковската ЦДГ „Пчелица” приключи успешно
с представянето на крайния му продукт.
Целта на международния проект беше нашите педагози да опознаят своите колеги и
тяхната работа, да почерпят опит едни от
други и да открият, че езикът на музиката е
общ за всички националности. В проекта
участваха пет страни - Португалия, Турция,
Испания, България и координаторът Франция.
При посещенията в различните страни
бяха представени етапи от работата по
крайния продукт, бяха обменени педагогически практики, а нашите деца научиха песнички на всички езици, с помощта на музикалния си педагог. Малчуганите от Лясковец усвоиха също много музикални игри и
традиционните танци на другите четири народа - партньори по проекта, изработиха от
подръчни материали музикалните инструменти, типични за всяка една страна. При

реализацията на проекта се проведоха и
много тържества с образователен характер
под наслов: „Какво научих за...”, „Какво ми
разказва музиката”, „Какво виждам, когато
слушам тази музика”, „Да съставим приказка” и др.
Рисуването по асоциация, под въздействието на музика предизвика емоционална нагласа у децата и това даде възможност палавниците от Лясковец и техните
учители да осъществят идеята за създаване на иновативен продукт - музикална приказка. Те й дадоха името "Детски сън", защото всички знаем, че само в сънищата се
проявяват най-силно фантазиите, емоциите, чувствата. В сънищата си можем да
пътуваме навсякъде по света и да преживяваме невероятни и незабравими мигове.
След като децата са изразили своите мечти
и фантазии в рисунки под влияние на музиката, целият педагогически персонал на
“Пчелица” е обсъдил и сглобил крайния продукт на музикалната приказка. “От децата

ни изкуства, препоръка
за това, че са достойни
да представят българските народни изкуства
в Европейския телевизионен шампионат по
фолклор, Препоръка да
участват във “Евроф о л к ” и н а й престижната награда
Лауреат на международен фолклорен фестивал “Еврофорк Черно

рантули” от село Мерданя, както и добридялската певческа група “Еделвайс” при
местното читалище и клуб на пенсионера
“Национал”- с. Добри дял.
За отличното си представяне нашите
състави бяха наградени с Диплом за
съществен принос при съхранение и развитие на българските традиционни народ-

море 2009”.
Ръководствата на мерданското и добридялското читалища и клубовете на пенсионера “Надежда” и “Национал” изказват
своята благодарност на кмета и зам. кмета
на община Лясковец за оказаната подкрепа, без която не биха могли да участват в
престижния международен форум.

ние получихме 4 различни момента, които трябваше да обединим и отново те като автори
да ги представят, но вече под
формата на танц, т. е. децата
трябваше да изразят чувствата и преживяванията си чрез
движения на фона на музиката, по която са рисували. Паралелно с това малчуганите
бяха запознати със стихотворения, близки до темите, които те сами бяха създали.
Свързващият елемент между
четирите сюжета е Феята на
сънищата, която повежда две
деца в царството си и те отиват при своите приятели от
Турция, Португалия, Испания
и Франция” - това разказа директорката
Ани Иванова.
За осигуряването на костюмите за спектакъла са помогнали родителите и училищното настоятелство. Целият спектакъл е записан на DVD диск, създадена е и книжка с
приказката, преведена на френски език.

На заключителната среща с партньорите, състояла се в португалския град Лейрия, нашите педагози са представили музикалния продукт на децата от Лясковец, който е приет много емоционално и е високо
оценен от координаторите на проекта - колегите им от Франция.

ПАРТНЬОРИ ОТ СЛОВАКИЯ РАЗГЛЕДАХА ЛЯСКОВЕЦ УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТЪТ “ЗА ЕДИН ПО-ДОСТОЕН ЖИВОТ”
има и унгарския град Ракоцифалва. Със
словаците община Лясковец има подписана партньорска декларация за
сътрудничество и подготовка на
съвместен проект "Динамична мрежа за
устойчиви региони", която стана факт на
първата им среща в Словакия в началото на януари 2009 година. Такова партньорско споразумение лясковското
ръководство подписа и в Ракоцифалва с
кмета Тотс Лайос, който все още не е посещавал Лясковец, но патриоти от сдружението “Куруци” в Ракоцифалва неотдавна гостуваха в града ни.
За словашката кметица Будачова тази визита в лясковска община бе първата. Двете с д-р Гецова си говориха за забележителностите на Лясковец и Хронски Бенедикт, за общия им винарски поминък, за
културното и историческо наследство на
двата славянски народа, и разбира се - за
бъдещото сътрудничество в работата по
проекта.

В края на месец юни приключи проектът,
който община Лясковец, заедно със сдружение “Надежда 2002” изпълни в срок за
точно една година. Проектът с наименование “За един по-достоен живот - предоставяне на услугите "Социален асистент" и “Домашен помощник" на територията на община Лясковец” бе финансиран от Европейския социален фонд. Общата му стойност
бе 59 220 лв., от които 50 230 лв. бяха осигурени от ЕСФ, чрез Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”. Проектът
обхвана всички населени места в общината
и целта му бе да спомогне за подобряване
качеството на живот на хората с увреждания и самотноживеещите, да допринесе за
намаляване на риска от зависимост от грижи за нуждаещите се лица, както и да осигури алтернативна възможност за заетост на
лица, извършващи социалната услуга.
След като бяха подадени и разгледани от експертна комисия 62 броя заявления, 41 души станаха ползватели на социалната услу-

га. Макар че по програмата бяха предвидени 30 такива, оказа се, че от помощ се нуждаят повече граждани на общината. Чрез изпълнението на проекта бяха задоволени
нуждите на 18 потребители от град Лясковец, 3 лица от Козаревец, 4 от Драгижево,
9 от Добри дял, 5 от Мерданя и двама души
от Джулюница.
Освен това в реализацията на проекта
бе предоставена работа на 20 души. Бяха
обучени и наети изпълнители на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен
помощник” - 3 лица като социални асистенти и 17 лица като домашни помощници, при
предвидени в проектопредложението 15 изпълнители на услугите.
Така с изпълнението на проекта “За
един по-достоен живот” общината постигна
максимално своите цели – обхвана за период от една година всички спешно нуждаещи
се от помощ свои жители и от друга страна –
осигури заетост на 20 лица, останали без работа.

ХИП-ХОП И РЕГЕ ФЕСТИВАЛ СЕ ПРОВЕДЕ В ЛЯСКОВЕЦ

включиха 15 групи от цялата страна, като
част от програмата бе участието на музикалната звезда от третия сезон на Мюзик
айдъл - Рут Колева. И в трите дни за доброто настроение на присъстващите на фестивала се погрижиха десет ди джея, които пускаха любимата музика на събралата се публика.
За да се слеят в живописната местност
музика и природа в едно, великотърновска-

та еко-организация "За природата" прожектира за всички присъстващи филми с образователен и развлекателен характер. Така
защитниците на природата заостриха вниманието на зрителите върху наболели екологични проблеми. Чудесната природа край
Петропавловския манастир и отношението
на организаторите към екологията стоят в
основата на идеята им фестивалът да се нарича Nature-all hip hop open air.
Идеята да се съберат заедно всички новоизгряващи и утвърдили се вече хип-хоп
изпълнители от цяла България се осъществи за втори път именно тук, в нашия град.

Преди няколко дни на гости на лясковския кмет д-р Ивелина Гецова бе кметицата
на Хронски Бенедикт, област Банска Бистрица - Тереза Будачова. Тя пристигна в община Лясковец с група младежи, които работят по общия за двете страни проект. Освен
българи и словаци в този проект участие

Община Лясковец за втора поредна година стана домакин на хип-хоп и реге фестивалът, провел се в продължение на три дни
на откритата сцена в околностите на манастира “Св. св. Петър и Павел”. Началото на
единствения в България такъв фестивал бе
сложено на наша територия миналото лято.

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

О р га н и з ато р и с а е н т ус и а с т и те от
Bluntbashment, с любезното съдействие на
община Лясковец.
Множество любители на хип-хопа присъстваха на концертите, които се проведоха
в две вечери и продължиха часове наред до
късно през нощта. В купона на открито се

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

