1 април - 31 май 2021 година

брой 2 (105), година XIV

ÍÀ 24 ÌÀÉ Ó×ÅÍÈÖÈÒÅ ÍÈ ØÅÑÒÂÀÕÀ
È ÈÇÍÅÑÎÕÀ ÊÎÍÖÅÐÒÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Десетки ученици, заедно със своите
учители се включиха в празника по повод
24 май - денят на Светите братя Кирил и
Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
Те бяха аплодирани от лясковчаните, които бяха излезли в празничния ден, за да
видят дефилето на своите деца, внуци и
приятели. Плакати с ликовете на Солунските братя и на патроните на двете училища, българския трибагреник, цветя и балони, се понесоха по улиците на Лясковец
- главната „Трети март“ и централният площад. Шествието, водено от мажоретен
състав при СУ „Максим Райкович“, колона
на шестимата зрелостници-отличници и
знаменна група, следвани от учениците от
различните класове, както и знаменосците и учениците от началното училище, се
отправиха към площада.
Тържеството традиционно започна на
площад „Възраждане“ под звуците на химна на Стоян Михайловски „Върви, народе,
възродени“. Представителните блокове
на двете лясковски училища СУ „Максим
Райкович“ и НУ „Цани Гинчев“ се построи-

ха пред откритата сцена на центъра за начало на тържествения концерт. Празничната програма включваше изпълнения на
децата от училищата, които танцуваха, пяха и славиха делото на книжовниците.
Малките ученици от първи и втори клас на
началното училище се представиха с песните „Св. Св. Кирил и Методий“, „Буквич-

ки“ и „Вече мога да чета“. Малко поголемите - четвъртокласниците Ивайла
Момъкова и Цветомир Бенков, рецитираха стихове, написани от техния патрон Цани Гинчев и посветени на Солунските братя. Средношколците от поголямото училище се
изявиха с танци и песн и . М а ж о р ет н и я т
състав „Звездички“, с
ръководител Марияна Бъчварова, изпълни марш „Училище любимо“, а вокална група „Славееви гласове“, ръководена
от Нели Гургева, представи „Химн на Кирил и Методий“. В дуети за публиката пяха
Кристина Попова и Микаела Миланова, и
Полина Тодорова и Радослава Попова. Те
приключиха концертната програма с песни за Родината и приятелството - „Една

българска роза“ и „Приятели“.
Преди това поздравление към учители, ученици, културни дейци, хора на словото, науката и прогреса, към всички свои
съграждани, събрали се в този найбългарски ден на площада, произнесе д-р
Ивелина Гецова - кмет на Община Лясковец. В тържествената си реч тя отправи пожелания към съвременните просветители
и ги призова да следват стъпките на нашите деди: „Уважаеми съвременни просветители, пожелавам на Вас и семействата
Ви здраве, по-спокойни дни и никога да не
губите вдъхновение. Имайте сили, за да
продължите да втъкавате в идните поколения своите знания, душа и любов! Вярвам, че колкото и да е трудно, ще успеем
да оставим на децата си един по-добър
свят, а на света - грамотни, мислещи и
вдъхновени българи. На Вас, скъпи ученици, пожелавам здраве и успешни постижения! Бъдете дисциплинирани, упорити
и отлични в овладяването на знанията!
Гордейте се, че сте потомци на нашите
смели деди, на далновидните ни предци,
на будните лясковски просветители!“.

ÇÂÅÇÄÅÍ ÁËßÑÚÊ È ×ÀÐ ÏÎÊÀÇÀÕÀ
ÇÀ ÏÎÐÅÄÅÍ ÏÚÒ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÈÒÅ ÍÈ

Множество хора - близки, приятели,
роднини и просто любопитни лясковчани
изпълниха площад „Възраждане“, за да
видят лясковските абитуриенти от Випуск

2021 и да ги аплодират. И наистина имаше
какво да се види - красиви и усмихнати
млади хора, пременени в изискани тоалети, щастливи и малко тъжни на сбогуване.

Това бе 12-ти випуск, който премина
по червения килим в Лясковец като
холивудските звезди. Началото на
тази красива инициатива беше поставено именно в нашия град преди
12 години и много по-големи и малки градове копираха и превърнаха в
традиция зрелищното изпращане
на порасналите деца по бурните
пътеки на зрелия живот. Неузнаваеми, неотразими и сияещи в пищните
си тоалети с красиви шумни возила,
свирки и надути клаксони, на площада се явиха възпитаниците на Випуск 2021. По традиция дванадесетокласниците биват тържествено изпращани не само от учителите си,
но и лично от кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова.
И тази година емоцията беше
върховна, както за момичетата и
момчетата от СУ „Максим Райкович“, така и за техните родители,
учители и за всички лясковчани.
Пред пъстроцветна арка с питка на
ръце по стар български обичай, ги
на стр. 2
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ÇÂÅÇÄÅÍ ÁËßÑÚÊ È ×ÀÐ ÏÎÊÀÇÀÕÀ
ÇÀ ÏÎÐÅÄÅÍ ÏÚÒ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÈÒÅ ÍÈ
от стр. 1
срещаше техният класен ръководител
Марина Костадинова, за да ги изпрати в
прекрачването прага на новото училище,
наречено Живот. Учителката им - старши
учител по математика, информатика и информационни технологии, ги изпрати с
думите: „Нека символ на днешния ден да
е слънцето, което носи светлина и топлина в живота ни. Всички мои ученици са
лъчите на това слънце, които докосваха
и стопляха душата ми през тези пет години. Понякога аз бях буреносен облак, но
те винаги успяваха да ме превърнат в
дъга. Всеки от тях е оставил частичка от
себе си в моето сърце и аз няма да ги забравя. Дано и те да ме запомнят с добро!“. Към дванадесетокласниците от XII
„а“ - профилирана паралелка с профил
„Технологичен“, се обърнаха с поздрав и
напътствия и директорът на училището
Даниела Арабаджиева, и кметът на
Общината д-р Гецова. Те пожелаха на
зрелостниците успешно завършване на
този етап от образованието им, успехи на
кандидатстудентските изпити, заръчаха

им да помнят родното училище и родния
град, където и да се намират, и разбира
се, пожелаха им прекрасна и незабравима бална нощ.
Плакети и цветя получи всеки един от
тях, след което зрелостниците тържествено предадоха на единадесетокласниците знамето на училището.
Прочувствени прощални рими за сбогуване и благодарност си размениха класният ръководител Марина Костадинова,
ученичката Дияна Атанасова - от името
на всички свои съученици, както и родителят Мирослава Дачева - от името на родителите.
Българско хоро сложи край на звездното изпращане на площада и всички отново преминаха по червения килим, за да
се отправят към луксозните си возила,
под бурните овации на публиката. В небето полетяха младежките викове при броенето от едно до 12, след което отново по
традиция, абитуриентите позираха и си
направиха многобройни фотосесии с учители, родители, с близки и приятели, дошли да уважат празника на младостта.

Проект „Създаване на нови работни Проект „Създаване на устойчива
места в социалната икономика заетост в публичните услуги
на Община Лясковец”
на Община Лясковец”
В изпълнение на проект
на Община Лясковец
„Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец, бяха закупени и вече
започна засаждането на
цветя (роза; бегония; калдаръмче; газания; винка;
хоста и салвия). Проектът
се изпълнява по договор
BG05M9OP001-2.0950001-C01, по процедура
чрез подбор на проекти по
приоритетна ос 02 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване”, по процедура
BG05M9OP001-2.095 мярка на МИГ05 „Насърчаване
развитието на местната икономика и нови работни места в социални предприятия”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020 г., чрез Водено
от общностите местно развитие, съфинансирана от
Европейския социален
фонд на Европейския
съюз.
Наетите лица по проекта изпълняват дейностите
и по засаждането. Те са от общинското социално предприятие за благоустройство,
озеленяване и почистване на територията на Община Лясковец. Работещите по
изпълнението дейностите на проекта са
10 лица в град Лясковец и по едно лице в
5-те кметства на територията на Общината - Джулюница, Добри дял, Драгижево,
Козаревец и Мерданя. Всички те продължават своята работа, а именно - поддържане на общинските зелени площи за
широко обществено ползване, парковете, улици и градинки, хигиенизиране на
обществени зони за отдих, подобряване
на зелената система на територията на

община Лясковец, развитие и популяризиране на нови инициативи в социалната
икономика, свързани с насърчаване на
„зелени работни места” и др.
Дейността на наетия персонал е подпомогната от закупените със средства по
проекта специализирано оборудване и
техника за озеленяване и поддръжка.
Проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”, договор
BG05M9OP001-2.095-0001-С01 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, чрез подхода ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз.

От началото на месец октомври 2020 г.
Община Лясковец реализира проект
„Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец, по
договор BG05M9OP001-1.094-0002-C01,
по процедура BG05M9OP001-1.094 мярка
на МИГ02 „Местни инициативи за заетост
на територията на общините Лясковец и
Стражица”, финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., чрез Водено от общностите местно развитие, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Възложител на проекта е Министерство на труда и социалната политика,
чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.
Срокът за реализация на дейностите му е
12 месеца - от 1 октомври 2020 година до 1
октомври 2021 година, а общата му стойност е 143 хиляди лева.
Целта на проекта е създаване на условия за заетост и социално включване на
рисковите групи в дейности за поддръжка

на материалната база на публичните услуги на територията на община Лясковец, което включва детските градини, кметствата, Музея на гурбетчийското градинарство
в град Лясковец и Общински комплекс за
социални услуги - град Лясковец. Целева
група по проекта са четири безработни лица на възраст между 30 и 54 години и осем
безработни лица над 54-годишна възраст.
Изискването е лицата да са регистрирани
в Дирекция „Бюро по труда“ и да са жители
на община Лясковец.
За обезпечаване работата на лицата,
наети на трудови договори, при 8-часова
заетост, са закупени работно облекло и
лични предпазни средства, както и градинска техника, градински инвентар и материали.
Проект „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец”, договор
BG05M9OP001-1.094-0002-С01 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, чрез подхода ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана
от Европейския социален фонд на Европейския
съюз.
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ÄÅÖÀÒÀ ÍÀ ËßÑÊÎÂÅÖ Ñ ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÍÈ
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÈ Â ÄÅÍß ÍÀ ÇÅÌßÒÀ

Да засадиш дърво, е
да оставиш следа след
себе си. Това е нещо,
към което всички се
стремим. В Международния ден на Земята
децата на Лясковец показаха, че са грижовни
бъ д е щ и с то п а н и н а
своя роден край, че ще
пазят нашата планета и
знаят как да го постигн а т, з а с а ж д а й к и
дръвчета.
Днес Земята има
нужда от помощта на човечеството - с тази
мисъл ученици от начален курс на обучение
при най-голямото ляск о вс к о у ч и л и ще СУ
„Максим Райкович“ и по-малките деца от
детските градини, в Световния ден на Земята, засадиха своите фиданки с много
грижа и любов, подпомагани от своите
учители, поляха ги и си пожелаха по-чист
роден край.

Инициативата, протекла под мотото
„Да пазим планетата” бе и във връзка с работата по Национална програма „Заедно
в грижата за всеки ученик”. Съвместният
празник на децата от СУ „Максим Райкович”, ДГ „Радост” и ДГ „Пчелица” беше уважен от експертът по предучилищно образование в
РУО - В. Търново Екатерина
Миновска. Празникът бе изпъстрен с много стихове и
песни от всички участници.
Засаждането на семена и
дървета донесе много положителни емоции на бъдещите първокласници, които наесен отново ще се включат в
грижите за растенията си. Като на всеки празник, децата
бяха зарадвани с подаръци и
изработени цветя от сламки
и хартия. Посланието към
тях беше да се научат да използват разумно природните
ресурси. С такава насоченост беше и изложбата на из-

делия от рециклируеми материали. Своя
поглед към опазването на природата и
бъдещето на планетата изразиха чрез рисунки и децата от подготвителните групи
на детските градини, както и по-големите
ученици от четвъртите класове в СУ „М.
Райкович”.
Няколко дни по-рано, в инициатива по
засаждане на дървета се включиха и деца и учители от другото лясковско училище - начално училище „Цани Гинчев“. Трудолюбивите буровчета изкопаха сами
дупки в земята и сложиха своите фиданки
в двора на красивото си школо. Те запретнаха ръкави и заедно засадиха планински лимони и арония. Буровчетата избраха именно в Деня на Земята да стартират
своя проект „Био продукти от нашето опитно поле“- част от кампанията „За чиста
околна среда 2021 година“, с който ще
надграждат познанията си в отглеждането на различните видове плодове и зеленчуци, ще повишават екологичната си
култура и като достойни потомци на лясковските градинари, скоро ще берат плодовете на своя труд от разработеното от

тях опитно поле.
Подобна инициатива имаха и децата от ДГ
„Славейче“, които за поредна пролет създадоха с во и те ц вет н и и
„вкусни“ лехи. В биоградинката им вече са сложени и поляти цветя, зеленчуци, билки и подправки. А под мотото
„Да опазим планетата
Земя“, на празника малчуганите рисуваха на асфалт, правиха постери
по време на заниманията си, както и инсталация в двора на детската
градина.
С постери и рисунки-призиви Денят на земята отбелязаха и децата от Обединено
училище „П. Р. Славейков“, с. Джулюница.
Акцентът на тазгодишното издание на
Деня на Земята бе поставен върху
възстановяването на екосистемите в световен мащаб и ангажираността на обществото с опазването на околната среда. Темата на международния екологичен празник през 2021 г. бе „Да възстановим Земята“. За първи път Денят на Земята е отбелязан на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада.
Като международен Денят се чества от
1990 г. с цел да се обединят хората на планетата в защита на околната среда. Неговата популярност нараства и днес Денят
на Земята е най-големият нерелигиозен
празник в света, отбелязван от над половин милиард хора. България е една от
първите страни, присъединили се към
международната инициатива - от 1992 година. Оттогава всяка година България
участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване
живота на планетата.

ÐÅÊÎÐÄÅÍ ÁÐÎÉ ÐÈÑÓÍÊÈ Ó×ÀÑÒÂÀÕÀ Â ÊÎÍÊÓÐÑÀ
„ÔÎËÊËÎÐÍÈÒÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ Â ÌÎß ÐÎÄÅÍ ÊÐÀÉ“

Трето издание записа лясковският конкурс за ученическа рисунка, посветен на
българските традиции. В него имаха
възможност да се включат ученици от
първи до 12 клас, като по статут нямаше
ограничения и специални изисквания за
жанра, използваните техники и размера
на рисунките. Целта на изявата е
утвърждаване на фолклорните традиции
и специфични обичаи в ценностната система на учениците, приобщаване към мес-

тните традиционни празници, запознаване с богатството на българския бит, фолклор и култура. Надпреварата се организира от Община Лясковец, подпомогната
от Областна администрация Велико
Търново и макар в година на ограничения
и електронно обучение, в третото издание
бяха събрани рекорден брой творби. В миналите две издания за съревнованието се
включиха 150 рисунки през първата и 112
творби през втората година. Този път в
Общинска администрация Лясковец за
участие постъпиха 170 красиви произведения, дело на деца от 7 до 19-годишна
възраст. Възпитаниците на общо 16 училища и два Центъра за подкрепа на личностното развитие показаха знания за традициите, празниците, обичаите и ритуалите, които са характерни за родния им
край. Повечето от творбите носят заглавия, с които децата посочват празниците
и обичаите, които са изобразили - „Зарезан“, „Гроздобер“, „Лазарки“, „Цветница“,
„Великден“, „Гергьовден“, „Еньовден“, „Молитва за дъжд - ритуал „Пеперуда“, „Кукери“, „Мъжко хоро“, „Нестинари“, „Коледари“ и много други.
Конкурсът по статут е областен, но тази година, освен от общините във великотърновска област, се включиха и деца от
Котел и Разград. Ученици от 10 общини показаха своето майсторство върху белия
лист. Освен от домакинстващата община
Лясковец, в съревнованието участваха и
художници от общините Горна Оряховица, Велико Търново, Елена, Златарица,
Павликени, Полски Тръмбеш и Стражица.

С най-много рисунки се изявиха възпитаниците на ОУ „Иван Вазов“, гр. Г. Оряховица и СУ „Максим Райкович“ гр. Лясковец по 43 на брой.
Жури с председател представител на
Областна администрация Цанко Стефанов и членове от общинска администрация-Лясковец, оцени произведенията на
децата в трите възрастови групи. В наймалката възрастова група 1-4 клас комисията трябваше да избере най-добрите от
общо 93 рисунки. Във втората възрастова
група 5-8 клас се надпреварваха 65 творби, а най-малко бяха рисунките на големите ученици от 9-12 клас - 12 на брой.
Победител при най-малките е Данислав Пъдарев от четвърти клас на СУ „Емилиян Станев“, В. Търново, който е на
първо място. Второто и третото място заслужиха третокласничките Никол Захариева и Мартина Крачунова от ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“, град Г. Оряховица. Поощрения бяха дадени на четвъртокласничката Девора Найденова от СУ „Емилиян Станев“ и на Йоана Йорданова от втори клас на горнооряховското ОУ „Ив. Вазов“.
При средношколците изборът на комисията беше най-труден. Отличието заслужи възпитаничка на еленското СУ „Иван
Момчилов“ Йоанна Костадинова от шести
клас. Второ място си поделят две момичета от пети клас на СУ „Максим Райкович“,
гр. Лясковец Стела Колева и
Александрина Стоянчева, които дори
имат обща тема на творбите си „Кукери“.
На трета позиция е рисунката на Ивета

Попхристова - шестокласничка в СУ „Вичо
Грънчаров“, гр. Г. Оряховица. И в тази
възрастова група оценяващите решиха
да дадат две поощрения - те са за петокласничката Йоана Димитрова от лясковската гимназия и за момиче от осми клас
на СУ „Ем. Станев“ - Татяна Ганчева.
Призовите места в голямата възрастова група бяха заети безапелационно от
трима ученици, възпитаници на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“, В.
Търново. На първо място бе класирана
творба приложно изкуство, дело на единадесетокласничката Никол Трайкова.
Второ място грабна Васил Василев от десети клас, а трето място заслужи абитуриентката Мартина Караджова, която участва и печели награди и в предходните издания на конкурса. По статут се присъждат и Специална награда на Областния управител и Специална награда на
кмета на Община Лясковец. Носителите
на тези най-престижни отличия тази година са две девойки от единадесети клас Виктория Костова и Кремена Савакова.
Всички призьори по традиция получават
грамоти и награди в деня на откриването
на изложбата от най-добрите творби, участвали в конкурса. Наградите се връчват от
кмета на Лясковец д-р Ивелина Гецова и
от областния управител или от негов представител. Тази година изложбата ще бъде
подредена в голямото фоайе на лясковското читалище, а не както традиционно в
Музея на градинарството и ще бъде открита от д-р Гецова.
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Нашият театрален състав „Мелпомена“ представи в последния почивен ден от
Великденските празници своята премиера
„Женско царство“ по Ст. Костов. През изминалия театрален сезон, поради мерките наложени заради пандемията с COVID -19,
много от театралните фестивали не се проведоха или се изместиха във времето, но
лясковският театрален състав успя да вземе участие, макар и само в един фестивал.
Това беше „Сцена под сините камъни“,
организиран от община Сливен. Там сред
конкуренцията от Бургас, Нова Загора, Силистра, Габрово и други големи градове,
нашите млади театрали грабнаха престижна награда. В Сливен със „Село, село,
пусто село“ по разкази на Чудомир, актьорите ни завоюваха първо място, а цялата
мъжка група от състава, получи специална
награда.
Новата си пиеса „Женско царство“ подготвиха през последните шест месеца. И
въпреки че заради ковид мерките, работата им много често бе прекъсвана, те успяха
да се подготвят за новия сезон. Много от

младите актьори учат, работят и имат и
други ангажименти, свой личен живот, но
остават верни на магията на театъра. Някои от младежите през изминалия период
са напуснали, но на тяхно място са привлечени три млади звезди, и така с новата постановка „Женско царство“, те всъщност
направиха своя дебют. Това са Кристина
Банабакова, Радостина Борисова и Илия
Илиев. В ролята на кметицата беше Габриела Кондева, Злата - Пламена Пенкова, Божил - Даниел Димитров, Стоян - Красен
Стоянов. Партнираха им Ивелин Иванов,
Дария Хаджииванова, Кирил Маринов и
Нелина Йорданова. Новите попълнения
добре се вписват в състава и редом с другите младежи поддържат професионалното ниво на колектива, разказва ръководителят им Даниела Райкова. И допълва: „Аз
се радвам, че работя с такива трудолюбиви, всеотдайни, упорити и талантливи младежи и девойки. Гордея се с тях. Те представят не само себе си, но и читалище
„Напредък-1870“ и града ни. Преди премиерата Райкова изказа и своята благодар-

ност към общинска администрация за подкрепата, както и благодарност към двама
спонсори - Жени Зашева-Михалек и Тодор
Матев, а също и към майките, бабите и роднините на младите актьори, които непрестанно ги подкрепят и също са се включили
активно, за да бъдат изпипани и наймалките детайли в пиесата.
„И тази година подготвихме българска
битова комедийна пиеса, разказва за новото начинание ръководителката. С нея искахме да изпратим до зрителя множество
ярки нравствени послания - за хармонията
и равенството между половете, да призовем да се отърсим от гнева в душите и да
намерим сили за прошка, а любовта да
властва в сърцата и хората да вървят по
пътя на добротата, истината, почитта и разбирателството“. Всички послания на постановката бяха разпръснати в един много
подходящ момент, а именно - във времето
около Великденските празници.
Веднага след премиерата на постановката в родния Лясковец, младежите ни играха на сцена и в село Правда, а след това
и в град Долна Оряховица. За следващия
месец са заявили участие и в четвъртия
Национален детско-юношески театрален
фестивал „Сцена под сините камъни“ в
Сливен и в XXII-ия Международен театрален фестивал „Приятели на България“ в
Албена.
С новата си постановка нашите момичета и момчета, имаха честта да открият и
15-тия Национален фестивал на детскоюношеското театрално творчество „Малкият принц“ във Велико Търново. В продължение на три дни търновската публика
се наслади на 17 прекрасни спектакъла в
двете възрастови групи - за детски и юношески театър. Във форума участваха тринадесет театрални състава и школи от цялата страна, като общият брой на участниците надхвърли 220 деца и младежи. Повечето от съставите бяха водени от професионални режисьори. Авторитетното жури на
фестивала с председател Йоана БуковскаДавидова присъди наградата за поддържаща женска роля именно на нашата
млада актриса Пламена Пенкова. Там конкуренцията е от представители на големи

областни градове - София, Благоевград,
Варна, театърът на Мариян Бачев, състави към държавни театри и др. „Почти навсякъде, където участваме, ние сме представители на най-малкия град сред конкурентите, но това не ни пречи, а напротив това ни мотивира да застанем редом до
тях“, споделя с гордост Даниела Райкова.

И разказва още за плановете си да направи представление в най-скоро време и
с малката група театрали, с които работи
от скоро - малчугани на възраст от 6 до 10
години и обещава, че скоро за всички, които са пропуснали да гледат по една или
друга причина най-успешния им спектакъл
„Село, село, пусто село“, отново ще го представят на лясковска сцена. В плановете на
театралите е да завършат много скоро и една класическа българска трагедия, която
пак заради ковид забавят, но ще могат да я
реализират и представят още през лятото.
Така че очакват с разпускане на противоепидемичните мерки, всичко да тръгне по
старому и да могат да продължат успешно
по пътя си, завладявайки с таланта си родните сцени.
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Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

ва ги запозна с органите на местната законодателна и изпълнителна власт, разказа
им как се разрешават въпросите, свързани с образование, култура, спорт, икономика, разказа им за текущата работа в общината, разясни им каква е структурата
на общинска администрация, какви функции изпълняват служителите, какво е това
бюджет и местни данъци, и през цялото
време отговаряше на въпросите на децата, които живо се интересуваха от всичко,
свързано с работата на хората, управляващи родния им град. Децата бяха запознати и със символите на града - химн, зна-

ме, герб, които им бяха показани още в заседателната зала. За да придобият представа за работата на кмета, учениците влязоха и в кабинета на градоначалника и дори седнаха да изпробват кметското кресло. Поинтересуваха се как се става кмет,
директор и почетен гражданин и обещаха
да учат много, за да станат някой ден достойни граждани и да заслужат плакет или
почетен знак. В кметския кабинет бяха така любознателни да разберат всичко и за
другите символи - ключа на града, кметската огърлица, както и почетния знак, с
който се удостояват граждани, допринесли с делата
си за развигр. Лясковец, пл. „Възраждане” №1, тел.: 0619 220 55, факс: 0619 220 45
тието на
e-mail: obshtina@lyaskovets.bg , web: www.lyaskovets.bg

Ученици бяха на гости на кмета на
Община Лясковец д-р Ивелина Гецова, за
да се запознаят с органите на местната и
държавната власт в Република България.
Децата с класен ръководител Мариела
Терзиева, които вече са ученици в
четвърти клас на начално училище „Цани
Гинчев“ - град Лясковец, посетиха сградата на Общината и лично кметът д-р Гецова им преподаде урока, заложен в програмата им по предмета Човек и общество.
Децата бяха посрещнати първо в заседателната зала, където се провеждат заседанията на местния парламент. Д-р Гецо-

Община Лясковец. С голям интерес 20-те
момичета и момчета се „разходиха“ и по
кметската алея, разглеждайки предците
ни, управлявали през годините Лясковец.
По време на урока с възхищение се взираха и във всички лъскави купи и награди в
специалната витрина на славата. И за нея
получиха пълна информация и бяха
възхитени от факта, колко много отличия
имат кмета, екипа му, общинските спортни
отбори, самодейните състави, читалищните и други институции и колко труд са положили, за да ги завоюват.
Д-р Гецова благодари на децата за вниманието, почерпи ги с лакомства, а те за
благодарност й поднесоха красиво цвете
и обещаха отново да й гостуват.

