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ÍÀ ÒÐÅÒÈ ÌÀÐÒ ËßÑÊÎÂ×ÀÍÈ ÎÒÄÀÄÎÕÀ ÊÌÅÒÚÒ ÍÀ ËßÑÊÎÂÅÖ
ÏÎËÓ×È ÞÁÈËÅÉÍÀ
ÏÎ×ÈÒ ÍÀ ÁÎÐÖÈÒÅ ÇÀ ÑÂÎÁÎÄÀ ÍÀÃÐÀÄÀ ÎÒ ÍÑÎÐÁ
На Трети март
през 1878 година в
Истанбул е подписан Санстефанският мирен договор между Русия и
Османската империя, с който се слага край на войната
и се създава Третата бъ л га р с к а
държава. 144 години са минали от тогава. На този ден
лясковчани отдадоха почит на героите, които са се
жертвали за свободата на България. По случай
националния празник в Лясковец
бяха поднесени венци и цветя.
Тържествената церемония се
състоя пред паметника на загиналите във войните лясковчани.
Издигнати бяха знамената,
звучаха и химните на България и
Европа, а събралите се на централния площад лясковчани, си
пожелаха благоденствие и мир
за България и целия свят. По повод 144-годишнината от Освобождението на България кметът
д-р Гецова произнесе възпоменателно слово в памет на борците и призова: „Днес, когато световният мир е толкова
крехък, трябва да помним най-много от всякога, с колко
много кръв нашите предци са извоювали свещената ни
свобода. Длъжни сме да помним боевете при Стара Заго-

ра, Шипка, Шейново и Плевен, да помним Батак и Перущица и всички свети
места, станали лобно място на хилядите паднали знайни и незнайни герои, за
да живее България. Нямаме право да
забравим свободолюбието и героизма
на дедите си. Нямаме право днес да
бъдем капризни, себелюбиви и разединени! Благодарение на предците си,
ние днес имаме мира в родната си земя. И трябва да отстояваме своята свобода и независимост! Всеки, който нарича себе си българин, трябва да знае
своята история, трябва да цени свободата си, както и да знае, че тя е дълго
чакана и изстрадана
- платена със сълзите на майките, с живота на синове и дъщери и с достойнството
на редица поколения
през петвековното
ни потисничество“.
Лясковският свещеник отец Богдан
Арабаджиев отслужи благодарствен молебен и заупокойна
молитва за падналите за Освобождението на България, което е било предшествано от борбата на
църквата за независимост. По традиция тържествената церемония завърши
с минута мълчание на колене и с поднасяне на венци и
цветя в знак на почит пред героизма на всички, които са
положили костите си пред олтара на Отечеството ни.

Кметът на община Лясковец д-р Ивелина Гецова получи Почетна грамота от Националното сдружение на общините в Република България, поздравителен адрес и награда плакет за цялостен принос в развитието на Сдружението. Наградата e по повод 25-тата годишнина от
учредяване на организацията. Във връзка с тържественото отбелязване на годишнината, бяха връчени юбилейни награди в четири категории – на председателите
на управителните и контролните съвети, на дългогодишните членове на ръководните и контролни органи, на партньорските организации, подкрепяли през годините институционалното развитие и на кметовете и председателите на общинските съвети с над четири мандата.
Д-р Гецова получи отличието за всеотдайната си работа, дългогодишния си опит и положените усилия като
кмет през петте мандата на управление.

ÍÀØÈ Ó×ÅÍÈÖÈ ÎÁÌÅÍßÕÀ ÎÏÈÒ Â ÇÀ ÁÀÁÀ ÌÀÐÒÀ Ä-Ð ÃÅÖÎÂÀ È ÅÊÈÏÚÒ É
ÍÎÐÂÅÃÈß ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÀ „ÅÐÀÇÚÌ+“ ÏÎËÓ×ÈÕÀ ÏÎÄÀÐÚÖÈ ÎÒ ÄÃ „ÑËÀÂÅÉ×Å“

Ученици и учители от лясковското средно училище „Максим Райкович“ бяха за седмица в Норвегия. Посещението им в северната страна беше във връзка с изпълнението на проект по Програма „Еразъм+“. В него се включиха възпитаници на лясковската гимназия от горния курс на обучение - от
VIII, IX и XI клас. Децата бяха предвождани
лично от директора на училището Даниела
Арабаджиева и от старши учителя Нина Савова. Заедно с още 24-ма свои връстници
от Словакия, Испания, Турция и Република
Хърватска, нашите възпитаници участваха
в международна среща, която се състоя в

град Шипвет, Кралство Норвегия. Те работят по проект „CITIUS, ALTIUS, FORTIUS“,
финансиран по програма „ЕРАЗЪМ+“.
В началото на визитата учениците от
шестте държави представиха своята страна, град и училище. В следващите дни участваха в разнообразни дейности, пътувания
и наблюдения, които им дадоха възможност да се запознаят с някои характерни за
региона особености. Тъй като основната тема на проекта е спортът, бяха проведени
тренировки по хандбал. В края на международната визита бе организирано и
състезание, в което учениците се представиха блестящо. Незабравима беше и срещата им с норвежката състезателка по мотокрос Ингвиг Хааконсен.
По време на престоя си в Норвегия лясковските деца се запознаха с културното
наследство, традициите и забележителностите на Норвегия, както и с много свои
връстници от партньорските държави и
създадоха полезни връзки и приятелства.
Това е втора среща по проекта и се провежда с известно закъснение, поради пандемичната обстановка. Предстоят още четири визити на участниците, които трябва
да бъдат осъществени в Испания, Хърватска и Турция. Тази в България с домакинство от страна на СУ „Максим Райкович“ е
планирана да бъде само след няколко месеца - през юни тази година. Очаква се лясковските деца и учители да посрещнат и да
запознаят партньорите от останалите
държави с нашия град и училище, с нашата
страна, както и с българските културни традиции и със спортните ни постижения.

На един от любимите
български празници Баба
Марта, деца и учители от
лясковската детска градина
„Славейче“ поздравиха кмета на Община Лясковец д-р
Ивелина Гецова и нейния
екип. В празничния ден те й
поднесоха подарък красиво
пано, изработено с много любов от деца и учители, като
пожелаха на нея и администрацията здраве и успех в
работата.
От своя страна д-р Гецова благодари за хубавия подарък и закичи представителите на „Славейче“ с мартенички. Кметът също изпрати
подарък - голяма мартеница, с която за-

ръча да закичат детската градина за здраве и късмет на малчугани, родители и учители. Тя пожела всички да са бели и червени, румени, засмени и подари лакомства
на малката си посетителка. Децата представляваше момиченце от подготвителна
група на детската градина с тематичното
име Румена Руменова. Тя изпълняваше ролята на пратеник и внучка на Баба Марта и
бе придружена от директора на детската
градина Елка Йорданова. Директорът разказа на общинските служители с какъв интерес и майсторство всички дечица от подготвителна група са участвали в първомартенското украсяване на сградата
на „Славейче“ и в изработването на бяло-червените мартенски пана. От красивите подаръци получиха общинските
служители от различните дирекции с
пожелание за здраве, мир и любов.
След като изпълниха мисията си
и нарекоха на общинското ръководство, гостите забързаха, за да се
приберат навреме
за голямото
тържество по посрещане на Баба
Марта в детската им градина.

Общинска хроника
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По повод 149 години от героичната
смърт на Апостола на свободата Васил
Левски, в Лясковец се събраха граждани,
представители на институции и организации и общинското ръководство. Поклонението се състоя на 18 февруари на барелефа на Левски в града. Присъстващите
отдадоха почит с мълчание и с поднасяне
на венци и цветя.
Своето уважение към делото и подвига на най-великия син на България, засвидетелстваха кметът на Община Лясковец
д-р Ивелина Гецова, секретарят и финансистът на общината Мариян Паскалев и
Диянк а Бобева, председателят на
Общински комитет „Васил Левски“ Димитър Байчев, общински служители, учители от СУ „Максим Райкович“, представители на партии, на читалище „Напредък-1870“, на местния футболен клуб
„Левски“ и граждани на град Лясковец –
градът, в който Левски основава преди повече от век и половина един от първите в
България революционни комитети.
Тази година се навършват 149 години
от гибелта на Васил Иванов Кунчев –
Апостола, Дякона - символът на българската свобода. На 6 февруари (18 нов
стил) 1873 година, осъденият на смърт
Апостол на свободата е обесен на мястото, където днес се издига неговият паметник в столицата. Символът на българската свобода оставя на поколенията около
140-150 писма и прокламации, в които из-

лага идеите си за равноправие и социална справедливост, за човешките права и
свободи, идеята за демократичното
управление, за общуване между народите и съвършеното равенство между тях,
идеята за законността и равенството пред
законите - идеи толкова актуални и днес.
Дълбок поклон пред Светлата памет и
безпримерния подвиг на националния ни
герой!

В седмицата от 7-ми до
11-ти февруари се проведе
кампания за безопасен интернет сред ученици и учители в училищата на територията на община Лясковец.
Училищата се включиха в
кампанията по повод Международния ден за безопасен
интернет, който се отбелязва
на осми февруари. Инициативата бе организирана от
Местната комисия за борба
срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните при Община
Лясковец, в партньорство с
Местната комисия за борба с
трафика на хора при Община Велико
Търново в лицето на секретаря й Ваня
Ананиева. Кампанията бе осъществена и
с подкрепата на училищните ръководства
и с помощта на Общинската комисия за детето.
На 8 февруари над 140 държави от
всички континенти отбелязаха за 19-и път
Международния ден за безопасен интернет – ден, в който си правим равносметка
какво сме направили и дали правим достатъчно, за да осигурим по-безопасно ползване на интернет от децата. Започнал
като инициатива на Европейския съюз, отбелязването на деня за безопасен интернет постепенно обхвана всички континенти. Той цели да привлече вниманието на
правителства, интернет компании, граждански организации, специалисти и изследователи от различни сфери, родители, учители и цялото общество към нуж-

дата от адекватни мерки за защита на децата в дигиталното пространство. Именно
затова мотото на Деня за безопасен интернет е „Заедно за по-добър интернет“.
Кампанията в Община Лясковец успя
да обхване учители от трите училища в общината, както и деца от различни възрастови групи. В инициативата се включиха
по-малките ученици от втори и трети клас
на НУ „Цани Гинчев“, седмокласниците от
СУ „Максим Райкович“, както и възпитаниците на джулюнското Обединено иновативно училище „Петко Р. Славейков“ – деца от трети, пети, шести, седми, осми, девети и десети класове.
Кампанията се проведе в рамките на
План-програмата за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец за
2022 година и превантивната й дейност.

През тази учебна година стартира
участието на наши педагогически специалисти от Начално училище „Цани Гинчев“
в програма „Училища за пример” на фондация „Заедно в час”. Те са първите учители от област В. Търново – участници в тази програма. Екипът от учители, участващи в професионална учеща общност
„Компетентности в училище: умения на
XXI век в час“, планира и организира проектно-базирано обучение с фокус развиване на уменията у учениците. С огромно
желание учениците изградиха „хотел” за
насекоми, който да бъде техен дом. Необходимостта от изграждане на този „хотел”
е породена от факта, че все повече насекоми загиват, а те са естествените опрашители на растенията. Това поражда из-

чезването на много растителни видове. „Децата са много любопитни и наблюдателни и ако се насочи вниманието им в правилната посока, изучавайки микрокосмоса на насекомите, могат да научат много тайни за
връзката между живите организми и
растителния свят. Ето защо, поставихме на учениците от нашето училище интересна изследователска задача, свързана със света на насекомите. Учениците работиха по екипи
според възрастта си. В часовете по
Човекът и природата третокласниците трябваше да открият информация
за насекоми, които ги вълнуват и по
интересен начин да я представят
пред учениците от първи и втори
клас. Задачата към екипа на учениците от втори клас бе в часовете по
математика да направят проект на
„хотела”. В изграждането му се включиха всички ученици от училище. Готовият „хотел” вече се обитава от насекоми, които първокласниците откриха в гората и внимателно пренесоха в него. Следващото предизвикателство пред малките природолюбители е да наблюдават какво се случва
там през четирите сезона и да го отразяват в специално създаден за целта дневник. Всеки клас ще записва наблюденията
си и в края на текущия месец, а след това
учениците ще се събират и ще споделят
своите открития, впечатления и заключения. Най-добрият начин децата да опознаят насекомите е да се запознаят с тях
лично като ги разглеждат, слушат какви
звуци издават, подават им храна и следят
какво правят. Личните им впечатления ще
им помогнат много повече да разберат
какъв е истинският животински и растителен свят“, разказа заместник-директорът
на училището Иван Пейчев за новата инициатива на възпитаниците на най-старото
училище в града ни.

Â ÄÎÁÐÈ ÄßË, ÄÆÓËÞÍÈÖÀ È ÊÎÇÀÐÅÂÅÖ
ÑÅ ÏÐÎÂÅÄÎÕÀ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÈÒÅ ÊÓØÈÈ ÄÅÖÀÒÀ ÎÒ ÍÓ „ÖÀÍÈ ÃÈÍ×ÅÂ“ ÐÀÁÎÒßÒ
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒ ÇÀ ÎÏÀÇÂÀÍÅ ÍÀ ÍÀÑÅÊÎÌÈÒÅ
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празника продължи с веселие, извиване
на хора и почерпка.
В Джулюница първенци са Севдалин
Асенов, който зае първа позиция в категорията „Конски впряг“, малко по-бавен бе
Иван Вачков, класирал се на второ място,
а трети остана Трифон Добрев. Четвъртият участник в тази надпревара - Стоян Вачев, получи утешителна награда от организаторите и пожелание за бъдещи успехи. Магарешкият впряг приключи с първо
място за Пламен Стоянов, след него финишира Иван Йорданов и си спечели почетната втора позиция, а конят на Ганчо Николов бе определен заслужено за найкрасивото животно в празничния ден – той
се окичи с титлата „Най-гиздав кон“.
В Добри дял мераклии за езда нямаше, но с каруците надпреварата беше доста оспорвана. На селската мера в битка
влязоха седем впряга като най-добър се
оказа Искрен Маринов, отлично довел до
финала своята кобила Ваня. Негов подгласник е Мехмед Мехмедалиев с бързоногия кон Мичи, а трети в надпреварата
остана Борис Михайлов, справил се

успешно, благодарение на кобилката си
Мая.
В Козаревец участниците бяха 12, а
надпреварата там приключи с първо място за Сабри Сабриев с кобила Албена в категория „Езда“. Втори с кобилка Галя е
Стилян Маринов, а трета се класира Сара
с ездач Денис Симеонов. Най-добре с конския впряг се справи Иван Димитров, второ място зае Димо Димов, а трети в препускането с каруца бе добридялчанина
Мирчо Асенов със своя Голф. Проведе се
и съревнование за най-гиздав кон, като в
тройката се подредиха съответно на
първо, второ и трето място три красавици
– кобилите Албена – собственост на Иван
Димитров, Мая – със стопанин Димо Димов и Сара, която принадлежи на Денис
Симеонов. Класацията бе в резултат на
компетентното жури, а именно - кметът на
Общината д-р Гецова, кметът на селото
Красимира Колева и общинският секретар Мариян Паскалев. Д-р Гецова и Колева поздравиха именници, организатори и
състезатели, пожелаха здраве и берекет
на всички и връчиха наградите на победителите.
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В Добри дял, след близо 40-годишно
прекъсване, преди две години бе възстановена така наречената Ергенска или
Мъжка сватба – ритуал, с който се осмиват старите ергени и който цели те да се засрамят, за да встъпят скоро в брак. Така се
е правело преди много години, така направиха точно преди две години хората в
Добри дял.
Тази година ритуалът отново бе организиран и в него се включи почти цялото
село – кой с актьорска игра, кой с приготовления, кой като зрител и така веселата
Ергенска сватба имаше още едно успешно издание.
Идеята да се възроди и реализира тази толкова чудновата сватба, бе на инициативните млади хора от селото - младежка група, в основата на която стои Йордан
Милков, а по организацията с него работи
усилено и Красимир Николов. Първата
Ергенска сватба в Добри дял била около
20-те години на миналия век, което значи,
че историята на тези забавни мъжки игри
датира от преди цял век. Традицията е
прекъсната през 80-те години и възстановена 40 години по-късно.
Така младите се ентусиазираха по разказани спомени от възрастни мъже, участвали в зрелищните селски игри преди четири десетилетия, когато са били ергени и
преди две години този обичай бе възроден. Тази година, вече с едно успешно из-

дание зад гърба си, актьорите се справиха още по-добре. Всички действия протичат, както в една истинска сватба, каквито
се правеха в едни по-стари времена. „Много ни помогнаха участници от предходните ергенски сватби и така в Деня на самодееца преди две години пресъздадохме
този ритуал. Голямо веселие и смях падна. Когато писахме сценария, го оставихме с отворен край с идеята за още сватби”,
разказва Йордан Милков. Така две години
по-късно, добридялските ергени отново
наслагаха червило и перуки, и облечени с
рокли и фусти, изиграха още веднъж и
женските, и мъжките роли. Новото тази година бе, че освен сватба, имаше и раждане, и кръщене.
Още в ранни зори започна подготовката и украсата за сватбата, като за целта бе
изградена огромна 14-метрова сцена на
платформа, която бе любезно предоставена от фирма „Монолит“. Началото на
сватбата беше дадено в дома на младоженеца Юлиян Николов, който влезе в ролята на „жених – бивш затворник“. Кумуваха кумовете от предходното издание на
сватбата преди две години, а именно - Борислав Ангелов и Милен Минчев. От кумовата къща шествието продължи към дома
на красивата булка, чиято роля перфектно изпълни Тихомир Йорданов. „Благодарим за отрупаните трапези, с които ни
посрещнаха и в трите къщи на семейства-

ÎÑÌÎÌÀÐÒÅÍÑÊÈ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÎÐÃÀÍÈÇÈÐÀ ËßÑÊÎÂÑÊÎÒÎ ×ÈÒÀËÈÙÅ

Четвърто издание на конкурса „Найоригинална картичка за Осми март” организира библиотеката на читалище „Напредък-1870” град Лясковец. В съревнованието по повод най-нежния празник Осми
март, тази година се включиха 89 участника
от училищата и детските градини на градовете Лясковец, Горна Оряховица, Велико
Търново и Карнобат, както и от селата Козаревец, Първомайци, Правда и Сушица.
Сред участниците имаше и две двойки
близнаци. Общият брой на постъпилите за
надпреварата картички беше 99 красиви
детски творби. Всички те са уникални сами
по себе си, не само защото в изработката
им децата са вложили различни материали
и техники и цялата гама от цветове, а защото са направени с много старание и любов
за мама.
Тричленно жури в състав Марияна Крумова, Николинка Бабукчиева и Красимира
Голакова с председател Васил Русев, оцени и отличи победителите в конкурса, които
бяха разделени в две възрастови групи. В
групата на малките творци от 3 до 6годишна възраст, победител е Теодор Николов - четиригодишен възпитаник на лясковската детска градина „Славейче”. Второто
място е за шестгодишната Александра
Станчева от подготвителна група на ДГ „Радост”, град Лясковец. Трето място заслужи
също възпитаник на „Радост“ - Мартина
Милкова. В тази възрастова група бе присъдена и специална награда на журито за
оригиналност. Тя е за Зара Тюфекчиева - 5годишен автор от ДГ „Радост”, град Ляско-

вец, а поощрителната награда на оценяващите отиде при
Теодор Илиев
Илиев от козаревската детска
градина „Детелина”. В групата
на по-големите
участници, където се състезаваха деца в училищна възраст
от 7 до 14годишни,
най-красивото произведение за мама е сътворила Бояна Пенева от пети
клас на лясковската гимназия „Макс и м Ра й к ович”. С почетн ото вто р о
място бе зарадвана 12годишната
Христомира
Денчева – също от СУ „М. Райкович”, град
Лясковец. Трето място зае четвъртокласничката Мартина Иванова, възпитаник на
начално училище „Цани Гинчев“, а специалната награда за оригиналност и цялостно представяне е за Виолета Николова третокласничка от НУ „Цани Гинчев”, град
Лясковец. Поощрение в групата на учениците бе присъдено на първокласникът
Антонио Витанов - също възпитаник на НУ
„Цани Гинчев”.
Председателят на комисията и на читалището домакин Васил Русев, журиращата
комисия и организаторите от лясковската
библиотека изказват благодарност на всички участниците в конкурса и похвала за труда им. Първенците получиха грамоти и
предметни награди, а за всички деца, включили се в надпреварата, имаше грамоти за
участие.

та“, изк азват
признателността си организат о р и т е и д опълват, че са
признателни и
н а н я к ол к от о
сватбари, отзовали се на поканата им да се
включат в тазгодишното събитие, така както
са го правили и
преди 40 години, но вече не като герои в него,
а като опитни пазители на традицията.
Водещи бяха о с н о в н и те
организатори на
сватбата - д-р Имунитет Коронов, чиято роля се игра от Красимир Николов и Йордан
Милков, представил персонажа на селската медицинска сестра Ваксина
Сърбежкова.
Този път участниците бяха доста повече и гости и малкото останали не заети с
роли добридялчани, се забавляваха и смяха до насита. Участниците бяха около четиридесет души, като всеки един си имаше роля - имаше и полицайки, войник, циганин и циганка, учители, шейх, мечкар и
мечка, без които не може, братовчеди, родители на младоженците, поп, чиято роля
се изпълняваше от председателя на читалището Ганчо Куруджиков, и не на последно място - миналогодишните младоженци
семейство Големанови и тяхната малка
дъщеря. В сватбата участваха и трима лясковчани – изпълнили ролята на годежари.
След ритуалните действия и заветно-

то „Да“, веселото събитие в селото продължи с музикална програма с оркестър
„Туба брас бенд“. И като на сватба, имаше
моменти на горчиво, мерене на силите
между снаха и свекърва, хвърляне на букета и на жартиера, кумово надиграване,
реч на кума, поздравление от селския
управник Стоян Стоянов и, разбира се - почерпка за всички присъстващи с безплатни бира, вино, кюфтета и кебапчета, които
гостите пийнаха и хапнаха за здравето на
младите.
При тежката организация младежката
сватбена дружина и тази година бе подпомогната от представители на местното читалище „П. Р. Славейков - 1903” и кметството, както и финансово подкрепена от
спонсори за безплатната гощавка на гости
и сватбари. Идейници и организатори изказват своята голяма благодарност на
всички за оказаната подкрепа.

ÍÀÂÚÐØÈÕÀ ÑÅ ÎÑÅÌ ÃÎÄÈÍÈ ÎÒ
ÑÌÚÐÒÒÀ ÍÀ ÊÎÌÀÍÄÎÑÀ ÅÌÈË ØÀÐÊÎÂ

Навършиха се осем години от кончината на командоса Емил Шарков. Той загина на 14 март 2014 година при специализирана акция пред дома на 53-годишния
Петко Петков в Лясковец, който се беше
барикадирал в дома си. Стрелецът осем
години след убийството на Емил Шарков
излежава доживотна присъда без право
на замяна в затвора в Ловеч.
Признателните лясковчани година
след трагедията издигнаха паметен знак
на героя, който заедно с колегите си, защити живота на учениците в близкото училище. На плочата, поставена на фасадата
на гимназията в Лясковец, почит към паметта на убития командос и тази година отдадоха кметът на Община Лясковец д-р

Ивелина Гецова, секретарят на Общината
Мариян Паскалев, директорът на средно
училище „Максим Райкович“ Даниела
Арабаджиева, както и учители и деца от
началния курс на училището. Те положиха
цветя и с едноминутно мълчание засвидетелстваха своето уважение и преклонение пред саможертвата на Шарков.
В деня на трагедията, всяка година командоси от отряда на загиналия, съпругата му и близки, идват за поклонение пред
паметната плоча, намираща се на метри
от лобното му място в Лясковец.
Поклон пред светлата памет на един
герой, който в изпълнение на служебния
си дълг, плати с най-ценното – с живота
си!
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Студеният Малък Сечко и пандемичната обстановка не попречиха на общинското ръководство и винари да се съберат
в лясковския музей, за да си пожелаят
здраве, плодородие и успешна 2022 година. По обяд на Трифон Зарезан, в двора на
емблематичния Музей
на градинарството, бе
направено традиционното празнично зарязване в Лясковец. Около
градинарското колело старинно приспособление за поливане, използвано от лясковските
предци градинари, се
събраха Царят на лозята Васил Русев, кметът
на Община Лясковец др Ивелина Гецова, представители на общинска
администрация и победителите в тазгодишния
конкурс за най-добро домашно вино.
Преди две години в
двора на музея бяха засадени млади лози от сорт мускат и това бе първото им зарязване.
Царят на лозята произнесе неизменно
съпътстващите обичая наричания: „Лозите мъзга пускат, ръце чакат да ги режат и
копаят. Плод ни чака, златен, руен, от главина до купчина, от редица по стотина. Да

нагазим младо лозе, да зарежем вита
лоза, вита лоза, родовита, да се люшне тежко грозде,
сладко грозде, руйно вино. И по нивя и
по слог, да се ражда
богат плод! Да
бъде!“.
Д-р Гецова преля лозите с бъклица
с вино, отряза
пръчка и сви венец
– символ на безкрайността и изобилието. Тя пожела на
винарите здраве и
им благодари, че
продължават дори
в днешните трудни
времена да отглеждат с любов своите лозя и да създават напитка за любов. Пожела им спорна година и все така да пазят
традициите и с майсторлък да приготвят
хубавото лясковско вино.
Тази година да направят сефтето в за-

рязването на младите лози в Музея на градинарството бяха поканени победителите
в общинския конкурс „Най-добро домашно
вино“. Те дадоха своите полезни и ценни
съвети и напътствия в зарязването на лозето, а то е поверено на уредника на Музея

на градинарството Мария Бърнева. Тя, заедно с директора на общинското социално
предприятие „Благоустройство, озеленяване
и почистване“ Димо Парашков, ще се грижат в
бъдеще за плевенето,
прекопаването, поливането и подрязването
на лозите.
След като бе изпълнен вековният ритуал по зарязването на
лозята и всички присъстващи си пожелаха
здраве и берекет, д-р
Ге ц о в а п о з д р а в и
първенците в тазгодишния конкурс. Сомелиери оцениха и избраха най-добрите напитки. Общо 42 вина се състезаваха - 23
червени и 19 бели, от които две розета, направени от майстори винари в домашна
обстановка от грозде реколта 2021 година.
Майсторите, участвали в конкурса бяха почти всички от
г р а д Л я с к овец, само по
един представител имаше
от селата Джулюница и Мерданя. Участниците споделиха, че реколтата е била много добра, но
тъй като покъсно е узряло
гроздето, затова и виното е
станало готово малко покъсно от обикновено.
Единодушно бе журито и
тази година – предоставени са доста качествени вина – предимно от сортовете
шардоне, алиготе, мускат, перла, мерло,
каберне, мавруд, букет и други. Тричленната комисия в състав инж. Маргарита Георгиева – председател и членове Мария

Мънгова и Стефан Димиев, бяха категорични, че съгражданите ни за поредна година показват много добри резултати и тази година перфектно са се справили винарите с бели вина, докато червените получиха по-ниска оценка. Най-добро от червените е виното на младия винар Румен
Караниколов. Той е победителят в борбата за първото място при червените напитки. С второ място е Миглена Яланджиева,
а трети в надпреварата се нареди Димитър Иванов. При белите вина, където се
състезават и розетата, първенец в тази категория е Петър Тахрилов. На второ място
е бялото вино на председателя на лясковския Клуб на виното Пламен Георгиев, а
трета позиция спечели бялото вино на Пламен Ангелов. Всички победители получиха
грамоти и парични премии, които им връчи
д-р Гецова.
Пореден конкурс за най-добро домашно вино се състоя и в село Козаревец. Той
бе единадесети поред в селото и събра 20
проби червени и бели вина. Дегустацията
направиха жури в състав Пламен Георгиев, Петър Тахрилов и инж. Йордан Мухтанов, представители на Клуб на винотоЛясковец. Призьорите в категорията на
червените напитки са Габриел Бориславов, Добрин Дачев и Илиян Люцов, а при
белите вина първото и второто място са за
две дами - за Елица Дачева и за Светозара
Петкова, а мъжете отсрами с трета позиция Ангел Ангелов.

Â ÄÎÁÐÈ ÄßË, ÄÆÓËÞÍÈÖÀ È ÊÎÇÀÐÅÂÅÖ
ÑÅ ÏÐÎÂÅÄÎÕÀ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÈÒÅ ÊÓØÈÈ
канти и оркестри,
които веселиха
участници и зрители.
Тр а с е т о з а
надпреварите бе
обичайното – поляните в покрайнините на селата, а в Джулюница – селският стад и о н „ В л а д и слав“. В състезанията участваха
ездачи и водачи
на каруци от трите лясковски села и от околността. Организаторите откриха
тържествено празника още в ранните часове на Тудорица, като на площадите се
състояха церемониите, даващи старт на
празничните ритуални действия, а именно – сплитане гривите на конете, украсяване на коне и каруци, захранване на жиБългарският народ от поколение на повотните, водосвет за здраве и благодеколение предава легендата за Свети Тонствие на хора и коне, поздравления от
дор, който на този ден облича девет кожукметовете и ред други типични за всяко сеха, яхва коня си и отива да проси от Бог да
ло обичайни действия. В Козаревец кадойде лятото.
валкадата традиционно обиколи и улициТодоровден е дългоочакван празник,
те на селото и почетно спря пред къщите
на именнициИздава Община Лясковец гр. Лясковец, пл. „Възраждане” №1, тел.: 0619 220 55, факс: 0619 220 45
те, за да поразпространява се безплатно
здрави всичe-mail: obshtina@lyaskovets.bg , web: www.lyaskovets.bg
четете и в сайта на общината
особено от момчетата и младите мъже.
Този факт си има и своето логическо обяснение - на Тодоровден се провеждат
традиционните кушии, които са българският вариант на надбягванията с коне.
Оттук идва и второто популярно име на
празника, който от векове във фолклора
ни битува като Конски Великден или Тудорица. Годишният цикъл от празници е
такъв, че преди да дойде Великден,
трябва да минат 40-дневните пости. Затова този празник винаги е на различна
дата, която е обвързана с това, кога точно през конкретната година се пада Великден.
Както традицията повелява, в първата събота на седмицата от Великия пост,
се празнува Тодоровден. Въпреки студеното време, на мегдана на лясковските села Добри дял, Джулюница и Козаревец за тазгодишния Конски Великден
наизлязоха много почитатели на конните надпревари. В Козаревец например
публиката наброяваше около 200 души.
След едногодишно прекъсване, традицията отново бе спазена и с много ентусиазъм кметства, читалища и конярски
дружества приготвиха всичко, което е нужно за празничните тодоровски кушии.
Освен институциите в селата, се включиха и много фирми и спонсори, осигурили
някои от наградите, включиха се и музи-
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ки носещи името Тодор, Тодорка и производните им.
След тържественото откриване на
празника, състезатели и публика изпълниха поляните с глъч, емоции и повишен адреналин. В надбягванията се включиха участници в категориите „Езда“, „Конски впряг“ и „Магарешки впряг“. Победителите от всяка една група, се класираха за
финал, като в крайната гонка състезателите бяха най-бурно аплодирани.
За първенците имаше награди – предметни, парични премии, статуетки и грамоти, а след обявяване на победителите
на стр. 2

