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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

ОТБЕЛЯЗАХМЕ ЗАРЕЗАН

В ЛЯСКОВЕЦ празнува-
нето на Трифон Зарезан за-
почна с провеждането на
традиционния конкурс
„Най-добро домашно вино”.
Големият брой хубави до-
машни вина, с високо ка-
чество, добър вкус и цвят,
които представят жителите
наЛясковец, доста често за-
трудняват оценяващата ко-
мисия. И тази година сърев-
нованието се проведе в Му-
зея на градинарството. Ви-
ната за участие се събира-
ха в продължение на 10
дни, като стриктно бе спазен регламента за
участие. Майсторите на домашно лясковско
вино се надпреварваха за титлата най-добър
винар за реколта 2015 година, която им дава
община Лясковец, както и парични премии за
първо, второ и трето място в двете категории
червено и бяло вино. За трета поредна година
лясковският Клуб на виното също даде своя
награда за най-добро вино.

След приключване на дегустацията бяха
обявени авторите на кои проби са най-високо
оценени и се класират на призовите места.
На трето място са Пламен Георгиев и Борис-
лав Банов - съответно с бяло и червено вино.
Второ място заслужиха двете вина на един и
същ производител - Петър Тахрилов, спече-
лил втора позиция с червеното и с бялото си
вино. Първи в надпреварата станаха Ди-
митър Байчев - направил най-доброто бяло
вино и КрасимирЙовев - баш-майстор на чер-
вената напитка. По една награда за бяло и за
червено вино присъдиха и от Клуб на виното,
а тази година наградените саМирослав Чоко-
ев за червено и Елисавета Андреева

. Всички награди майсторите на вина по-
лучиха на централния площад в Лясковец,
преди да започне празничния концерт в са-
мия ден на Трифон Зарезан - 14 февруари.
Паричните награди и грамоти за първо, второ
и третомясто в двете категории на общинския
конкурс, връчи кметът на общината д-р Гецо-
ва, а наградата на Клуб на виното - председа-
телят на организациятаПламенГеоргиев.

На 14 февруари хубавото време събра на
централния площад в града много почитате-
ли на виното, народните ритми и веселието.
Честването на празника започна с водосвет
за здраве и берекет, който отслужиха свеще-
ниците от Лясковец - отецБогдан и отецНико-
ла. Гости на тържеството бяха делегация от
Румъния, предвождана от ТодорАнгел - пред-
седател на съюза „Български корени”. Гости
за Зарезан в Лясковец бяха и партньори по
проекти на община Лясковец от Унгария и от
италианския град Лакуила, депутатите Евге-
нии Стоев и Клавдия Ганчева - народни пред-
ставители от 43-тото Народно събрание за
четвърти многомандатен избирателен район
от ПП ГЕРБ. Празникът уважиха и областният
управител на В. Търново проф. Пенчо Пен-
чев, кметът на Велико Търново инж. Даниел
Панов, зам. кметовете на Елена и Горна Оря-

ховица, директори на ин-
ституции и фирми, почетни
и заслужили граждани на
общинаЛясковец и др. Гост
на тържествата бе и Мони-
ка Тютюнкова - директор на
Изследователския инсти-
тут на българите в Унгария,
координатор на проект за
трансгранично сътрудни-
чество „По пътя на българ-
ските градинари”, както и
Галя Чохаджиева - коорди-
натор за българския ни
екип.

Кметът д-р Ивелина Гецова поздрави гос-
тите, всички граждани и лозарите и винарите
по повод Трифон Зарезан. Пред обществе-
ността бяха обявени и победителите от об-
щинския конкурс за най-добро лясковско ви-
но. За доброто настроение на празнуващите
жители и гости на Лясковец се погрижи фол-
клорна компания „Сидер войвода” и клуб за
народни хора „Фолклорнаброеница” при чита-
лище „Братя Грънчарови-2002” с художествен
ръководителИванИванов. Докато се виеха хо-
ра на площада, 200-литрова бъчва с червено
вино и друга с пелин, подарък от „Тотал-вини”,
се лееха за излезлите да празнуват. С кръшни
български ритми танцьори имузиканти от гос-
туващата формация поведоха празничното
шествие къмлозята.ОтецБогдан и отецНико-
ла благословиха и осветиха лозовите насаж-
дения, а Царят на лозето и стопанката на гра-
да д-р Гецова, първи зарязаха лозите. Ди-
митър Цветков, от дълги години в ролята на
Цар на лясковските лозя, отправи молитва
къмСв. Трифон за берекет и плодородна годи-
на, отчупвайки къшей хляби преливайки коре-
ните на лозите с вино. След тях зарязаха и
официалните гости, които си пожелаха здра-
ве иберекет през новата стопанска година.

В МЕРДАНЯ Трифон Зарезан също от
край време събира лозари и винари. Облече-
ни в традиционнибългарски носии, под звуци-
те на гайда и тъпан, самодейците от местното
читалище, съвместно с кметство Мерданя и
гости, се отправиха къмнамиращите се в края
на селотоМердански лозя. Обредни хлябове,
печена кокошка, накиченименчета ибъклици,
напълнени с червено вино, се понесоха към
лозята, където всяка година се прави
възстновка в чест на Светеца. След благо-
дарности, заръки и разговори с Покровителя
Свети Трифон, самодейците преминаха през
всички етапи на обработване налозето, та чак
до беритба. Ритуалното зарязване направи
селският управник КрасимираВладова. Тя по-
жела всички да са живи и здрави, все така ен-
тусиазирани, а годината да е богата и плодо-
родна, след което сви венец от лозовите
пръчки и короняса тазгодишния Цар на лозя-
та. С много настроение празнуващите се от-
правиха към селския стадион, където ги очак-
ваха наредени трапези. Така с танци, песни и
приповдигнато настроение, до късно вечерта
в Мерданя се лееше хубаво мерданско вино,

с печено домашно свинско.
„Берекет да е!” си пожела-
ваха всички.

В ДРАГИЖЕВО органи-
затор на Трифон Зарезан
бе кметствоДрагижево в па-
ртньорство сместното чита-
лище. И през тази година
ритуалът по зарязването се
състоя на лозето на най-
възрастната стопанка - 76-
годишнатаМарияДюлгяро-
ва и синът й Тодор. Те бяха
подредили богата трапеза
и почерпиха всички от свое-
то вино. Традиционният ри-
туал тази година бе пове-
рен на 10-годишния Ди-
митър Йорданов, който де-
монстрира сръчна работа
със земеделската ножица. Леля Марийка, за-
едно с малкия Митко и други местни лозари
поляха порязаните лози с вино, за да има бо-
гата реколта. Съпричастни с родния празник
бяха десетките англичани, живеещиот години
в Драгижево. Преди да зарежат, честването
започна пред читалището, където се събраха
близо 100 души. Те бяха поведени от няколко
мъже, облечени в носии и нахлупили калпа-
ци, седнали в каруца. Пред шествието гордо
се вееше трибагреника, а оркестър съпро-
вождашевсичкижелаещида зарежат.

След ритуала на лозето, по традиция
празникът продължи в читалищния салон,
където оркестър „Детелини” вдигна настрое-
нието. Кметът Цоньо Трънков връчи грамоти
на победителите в конкурса за най-добро до-
машно бяло и червено вино и ракия. Общо 17
вина и ракии взеха участие в конкурса. Въз
основа на безпристрастната оценка на коми-
сията в състав - Стайко Мангелов, Васил
Андонов и Питър Картрайт,
първотомясто за най-добро
червено вино бе отредено
на Иван Ганев, а след него
се наредиха Пламен Ди-
митров и Стефан Хрелев.
Като най-добър производи-
тел на бяло вино бе отличен
Тодор Дюлгяров, следван
от Атанас Додуров и Иван
Минчев. Най-добри ракии
тази година бяха измайсто-
рили Здравко Давидков,
Трифон Трифонов иМарий-
каДюлгярова.

В КОЗАРЕВЕЦ още няколко дни преди да
настъпи празникът на Свети Трифон, в чита-
лището се стекохамногомайстори на вино, за
да предоставят своите творения и да се втур-
нат в надпревара кой е баш майсторът-
козаревчанин. В тазгодишното, пето поред из-
дание на конкурса за най-добро вино, се вклю-
чиха 26 проби в категория червено вино и7бе-
ли вина от козаревската реколта 2015. При
червените вина най-добър винар се оказа Да-

ниел Йотов, а негови подгласници станаха
АнгелАнгелов иИван Тодоров.Жените пък са
по-добри в направата на бяло вино - на
първите две места се класираха съответно
Елица Дачева и Недка Стефанов, а бронзът е
заИванТодоров, който успяда отсрамимъже-
те.Призьорите получиха своите наградии гра-
моти на 14 февруари, когато бе направено и
ритуалното зарязване налозите в селото.

В ДОБРИ ДЯЛ традиционното зарязване
на лозето се състоя при любезните домакини
семейство Иванка и Петър Костови, които по-
срещнаха с погача, вино и разнообразнимезе-
та своите гости. Ритуалът по зарязването бе-
ше открит от кмета на селото Стоян Стоянов,
който пожела здраве, благоденствие и бере-
кет през настоящата година. Празникът се
организира като съвместна инициатива на
кмета на Добри дял, читалището и клуба на
пенсионера. Проведен бе конкурс за най-
добро домашно добридялско вино, в който се

включиха 24 майстори-
винари. Да ги оцени се
събра компетентно жури от
съселяни, което присъди
първо място за виното на
Иван Славев, втори се под-
реди ЙорданМилков, а като
трето най-добро вино бе из-
брано творението на Васил
Цвятков. Поощрителна на-
града за четвърто място по-
лучи Боряна Георгиева за
виното си от касис. Всички
номинирани получиха гра-
моти и награди. ДиянаПене-
ва и Кичка Стоянова изне-

надаха присъстващите със съхранено от по-
следната реколта грозде, от което всички на
празника опитаха. Специална награда за най-
млад винар, определена от кмета, получи 24-
годишният Габриел Георгиев. За веселието
на всички се погрижиха музикантите Христо и
Радослав. С хора, песни и танци премина
празникът, а вкусната трапеза приготви упра-
вителят на заведение „Двата бора” -шефКра-
симирНиколов.

за бяло
вино
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ПО НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ РАБОТИ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
Община Лясковец изпълнява проект „Не-

зависимживот вОбщинаЛясковец - чрез ком-
плексни услуги за социално включване”, до-
говор BG05M9OP001-2.002-0049-C001 по
процедура за директно предоставяне на
без въ змездна финанс ова помощ
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, по
Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социа-
ленфонд.

Периодът за изпълнение дейностите по
проекта е 27 месеца - стартира на 17 септем-
ври 2015 г. и приключва на 16 декември 2017
г. Общата стойност на проекта е в размер на
497 715,03 лв. Целта е да се подобри качес-
твото наживот и надостъпадоосновни соци-
ални и здравни услуги за постигане на неза-
висимост и социална интеграция на възрас-
тните и хората с увреждания, да се разшири
обемът, многообразието и целенасоченост-
та на социалните услуги на територията на
община Лясковец. Териториалният обхват е
6-те населени места в общината - гр. Ляско-
вец и селата Драгижево, Мерданя, Добри
дял, Козаревец и Джулюница. В рамките на
изпълнение на проектните дейности се пред-
вижва предоставяне на комплекс от почасо-
ви социални услуги в дома - за лична помощ,
социална подкрепа и комунално-битови дей-
ности, както и усъвършенстване и доразви-
ване на предлаганите социални услуги: „Ли-
чен асистент”, „Социален асистент” и „Дома-
шен помощник”, като форми на услуги в об-
щността за независимост и социално включ-
ване и намаляване риска от зависимост на
институционален тип грижа. Целевите групи,
които могат де се възползват от почасовите
услуги в домашна среда са: хора с уврежда-

ния и хора над 65 години с невъзможност за
самообслужване. През първите три месеца
от изпълнение дейностите на проекта се
осъществиха подготвителнидейности - сфор-
миране на екип за управление на проекта,
подготовка на материално-техническата ба-
за, включваща ремонтни дейности в сграда-
та наДомашен социален патронаж гр. Ляско-
вец, където ще функционирана Звеното за
почасово предоставяне на услуги за социал-
но включване. За нормалнотомуфункциони-
ране бе доставено техническо оборудване и
обзавеждане. След направен подбор, от 17
ноември 2015 г. бе нает екип, който ще рабо-
ти в Звеното, включващ следните експерти -
социален работник, психолог, медицинска
сестра и технически секретар. В изпълнение
на основната цел на проекта - подобряване
качеството на живот на хора с увреждания и

хора над 65 години с не-
възможност за самооб-
служване, наетите експер-
ти извършихаоценка на по-
требностите зафизическо-
то и психическото състоя-
ние на всеки канидат-
потребител.Презмесецно-
ември 2015 г., чрез домаш-
ни посещения бяха изгот-
вени 73 индивидуални
оценки на потребностите.
Целта на изготвената оцен-
ка на потребности бе да се
определят индивудиални-
те нужди на всеки потреби-
тел. На база изготвените
оценки на потребностите
експертите в Звеното на-
правиха списъци с кадида-

тите, подредени по низходящред, съобразно
набрания брой точки и по населени места.
Специално сформирана комисия за подбор
на потребителите одобри крайните потреби-
тели на почасовите услуги.

Реализира се идруга важнадейност - под-
бор на изпълнители на почасови социални
услуги. В обявения срок за прием на доку-
менти бяха депозирани 24 молби. На база
разработена Методика за избор на лица, же-
лаещи да предоставят почасови услуги, ко-
мисия проведе два етепа на подбор /по доку-
менти и интервю/. Одобрени са 14 изпълни-
тели, с които да бъдат сключени трудови до-
говори. От 17 декември 2015 г. бяха наети 10
лица на длъжност Домашен санитар и 4 Со-
циален асистент. Предлагането на качестве-
ни социални услуги по проекта се обуславя
от наличието на квалифициран и мотивиран

персонал. За тази цел изпълнителите на по-
часови услуги преминаха обучение в перио-
да от 1 до 4 декември 2015 г. Целта на обуче-
нието бе да запознае участниците с основни
познания за предоставяне на социалните
услуги в общността, спецификата на целеви-
те групи, действия при конкретни групи по-
требители, антидискриминационни практи-
ки, превенция на насилието, вкючващомоти-
вирани тренинги, оценка на риска и подкрепа
за безопасна и здравословна среда наживот.
Обученията бяха въвеждащи и надгражда-
щи, в зависимост от опита, който имат наети-
те изпълнители. Почасовите социални услу-
ги ще се предоставят 24 месеца. От 17 де-
кември 2015 г. 62 потребители вече се
възползват от предоставените почасови со-
циални услуги, като за тях се грижат 14 наети
изпълнители. С цел прилагане на иновати-
вен подход, различен от досегашните соци-
ални услуги, в общността ще се използват
гъвкави механизми, съобразени с индивиду-
алните потребности на всеки потребител. Та-
кива интегрирани услуги, които наетите ек-
сперти в Звеното ще предложат на нуждае-
щите се хора са: здравни услуги, мотиваци-
онна и/или психологическа и социална под-
крепа.

Зада се запознае обществеността с цели-
те и дейностите на проекта, в БТАВ. Търново
се проведе пресконференция, на която при-
състваха кмета на общинаЛясковец, ръково-
дителя на проекта и представител на Минис-
терство на труда и социалната политика.

Настоящият документ е изготвен с финансовата по-
мощ на Европейския социален фонд. Община Лясковец носи
цялатаотговорностза съдържаниетона настоящиядоку-
мент и при никакви обстоятелства не може да се приеме
като официална позиция на Европейския съюз или Минис-
терствонатрудаи социалнатаполитика.

Учениците, учителите и гости на лясков-
ското НУ „Ц. Гинчев“ отбелязаха междуна-
родния ден за безопасен интернет за деца-
та. Те се срещнаха със създателите на най-
полезния образователен портал „Уча.се“ -
Дарин Маджаров и Антон Бъчваров.
Авторите разкриха на малчуганите как да иг-
раят, да се учат и да се забавляват във вир-
туалното пространство, без да бъдат за-
страшенипо някакъв начин.Използвайки ви-
деоуроците, игрите и упражненията от сай-
та, децата повишават успеха си в училище,
като същевременно се забавляват. По-
големите ученици споделиха своите впечат-
ления от портала, тъй като за тях той е из-
вестен ощеот предидве години. В разговора
стана ясно, че децата умеят да работят безо-
пасно с платформата, а създателите изне-
надахамалките си приятели с най-новия про-
дукт - учебна игра, която позволява всеки
ученик да провери своите знания, докато иг-
рае.

За пореден път учителите от НУ „Цани
Гинчев“ доказаха своя иновативен подход
при работата с учениците при представяне
на учебния материал по различен и лесно-
достъпен начин. За тях е важно новите тех-
нологии да бъдат използвани правилно и це-
ленасочено, така че да направят достъпна
дори и най-трудната материя. „Подформата
на игра, тя става приятна и лесна за децата”,
споделя професионалния си опит екипът на
директораДианаПеткова.

Образователният портал „Уча.се“ е под-
ходящи за по-големи ученици.Целта на учи-
телите е децата да искат да учат, да обичат
да учат и да се забавляват учейки. На сре-
щата в лясковското начално училище при-
съства и старши експертът по начално обра-
зование в Регионален инспекторат Захарин-
ка Чакалова. Тя подкрепи използването на
новите технологии и иновативните методи в
обучението на децата и пожела бъдеща по-
лзотворнадейност на всички.

СВЕТОВНИЯТ ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Проект

„Да сбъдваме заедно мечтите си”

Договор № БС - 33.14-1-015 / 28.09.2015 г.

Участници-
те в проекта „Да
сбъдваме заед-
но мечтите си‘‘,
който се реали-
зира в ОУ „П. Р.
Славейков‘‘ се-
ло Джулюница
и училищното
настоятелство
продължават
обучението си
по предприема-
чество. По вре-
ме на занима-
нията ученици-
те научиха как
да откриват в
п р о б л е м и т е
възможности за
успех и как да се
представят по
най-добрия на-
чин, разработи-
ха личен план
за развитие, в който поставиха първите це-
ли, които трябва да постигнат по пътя на
успеха. Една от тях беда се представят доб-
ре на националното външно оценяване, за-
това и в заниманията за развитие на рече-
вите и комуникативни умения по български
език и литература четвъртокласниците и
седмокласниците положиха много стара-
ние и усилия.

За да дарят радост и повече усмивки на
децата от Дома за деца лишени от родител-
ски грижи в Стражица, за да помогнат и да
бъдат по-добри в навечерието на християн-
ските празници, учениците от джулюнското
училище инициираха благотворителна ак-
ция за събиране на книжки, играчки и дрехи.
Всички тези подаръци децата изпратиха в
Стражица като послание за тяхното прияте-
лство, добринаи човечност.

Новата година стартира с нови предиз-

викателства пред участниците в проекта.
Темите, върху които се работи са насочени
къмпридобиване на умения за преговаряне
и предотвратяване на конфликти. Нарас-
тващата агресия сред децата в последните
години показва, че е много важно да не се
пренебрегват диалога и дискусионното го-
ворене. Трябвада се създават умения у уче-
ниците да преговарят и изграждат консен-
сус, тръгвайки от съвсем различни убежде-
ния и виждания. Тъй като в училището се об-
учават ученици от ромски и български ет-
нос, работата по проекта ще допринесе не
само за личностното им развитие, а и за на-
маляване на агресията, зачитане на разли-
чията и изграждане на толерантни взаимо-
отношения.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
наЦентър за образователнаинтеграция на децатаи уче-
ницитеотетническитемалцинства.

ДЖУЛЮНСКИТЕ ДЕЦА ПРОДЪЛЖАВАТ
ДА СБЪДВАТ МЕЧТИТЕ СИ

ОТБЕЛЯЗАХА В НУ „ЦАНИ ГИНЧЕВ”
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Стържествен ритуалбе отбелязана 143-
та годишнина от обесването на Васил Лев-
ски.Много лясковчани се събраха предбаре-
лефа на Апостола в центъра на града, за да
преклонят глава пред делото му. Честване-
то на годишнината от героичната смърт на
Дякона уважиха ръководство на община
Лясковец, представители на организации,
партии, граждани.

Да се поклонят пред Апостола дойдоха и
много деца от училищата със своите учите-
ли. По-големите ученици от гимназията се
стекоха пред паметния знак на великия
българин под звуците на тържествена музи-
ка, изпълнена отфанфарния състав наСОУ
„МаксимРайкович”, с ръководителНелиГур-
гева. Деца от начален и среден курс на учи-

лището взеха участие във възпоменателния
ритуал, изпълнявайки стихове за Левски. В
програмата за честването се включи и чита-
лищната вокална група „Бели ружи”, с ръко-
водител Добринка Стателова, като певици-
те изпълниха скръбната Ботева песен
„Обесването на Левски”. Панихида отслу-
жиха отец Богдан и отец Никола, а Димитър
Байчев - председател на Общински комитет
„Васил Левски”, произнесе възпоменателни
слова в памет на Апостола. Венци и цветя
на признателност положиха общинското
ръководство, общинският комитет, Съюзът
на ветераните и офицерите от запаса и ре-
зерва, партии, организации, училища, дет-
ски градини, футболен клуб „Левски” и мно-
го граждани.

Учeници oт цялата страна cypвaкaха зa
здpaвe пo пoвoд poмcкaтa Нoвa гoдинa. За
седма поредна година Център за междует-
нически диалог и толерантност „Амалипе“
организира инициативи в областВ. Търново,
посветени на Василица. Ромският празник

продължава три дни - от 13 до 15 януари. В
първия ден кметът на община Лясковец д-р
Ивелина Гецова и администрацията бяха по-
сетени от малчуганите от Детски център
,,Мост на надеждата”. Те сурвакаха кмета и
изнесоха специална програма, посветена на
Василица. На 14 януари, както всяка година,
баница с късмети подариха децата от джу-
люнското училище, благославяйки своя кмет
и общината за
здраве и берекет
н а р о м с к и и
български език. Д-
р Гецова благода-
ри на сурвакарите
за сърдечните по-
желания, дари ги с
пакетчета сладки
и парички за по-
черпка на всички.

Инициативите
в София като цяло
бяха част от наци-
онална кампания,
к о я т о Ц е н т ъ р
„Амалипе“ , об-
щностни центрове
и десетки училища
организират в ця-
лата страна, да-
вайки възможност
на ученици-сурвакарчета да пожелаят здра-
ве и берекет с традициите на ромския и
българския фолклор. На 14 януари децата
от цяла България, включително и възпита-
ниците на джулюнското училище бяха на по-
сещение в столицата, за да сурвакат вицеп-
резидентът Маргарита Попова, вицепреми-
ерите Томислав Дончев, Ивайло Калфин и

МегленаКунева, народни представители, по-
сланиците на САЩ, Белгия, Германия, Нор-
вегия, Дания и др. Възпитaницитe нa ОУ „П.
Р. Слaвeйкoв” в Джyлюницa, eдинcтвeни oт
нашата oблacт бяхa избpaни дa ce включaт в
пpaзникa в cтoлицaтa. Te посетиха

a в c т p и й c к o т o
пocoлcтвo y нac, ми-
нистерството на кул-
турата идруги.Наши-
те ромски деца бяха
приети особено ра-
душно в австрийско-
то посолство, след ка-
то така силно впечат-
лиха преди време за-
местник-посланика
Томас Щьолцл, който
беше на посещение в
училището им в Джу-
люница. Този път де-
цата посетиха посла-
ника, за дa сурвакат и
пoздpaвят него и це-
лия му eкип пo
cлyчaйВacилицa.

Нашето средищ-
но училище „П. Р.Сла-
вейков”, където се об-

учават близо 80 ромски деца, е едно от воде-
щите училищавБългария по отношениереа-
лизацията на проекти, с помощта на които се
осъществявамеждуетнически културен диа-
лог и така децата от различните етноси успя-
ват да обогатят знанията си, относно ром-
ските и българските традиции, изучаването
на обичаите и обредността, съпътстваща
празниците на българи и роми. Знания за ис-

торията, бита и културата на различните ет-
нически групи, учениците ни получават в про-
дължение на няколко години в заниманията
си пофолклор на етносите. Всичко това е по-
стигнато, благодарение на отличната работа
и всеотдайната и силна взаимовръзка меж-
ду ученици, учители, родители, представи-
тели на „Амалипе” и общинаЛясковец.

ПОКЛОНЕНИЕ В ПАМЕТ НА АПОСТОЛА

СУРВАКАХА КМЕТА Д-Р ГЕЦОВА
ЗА РОМСКАТА НОВА ГОДИНА

Две момичета, възпитанички на СОУ
„Максим Райкович” получиха награди от
председателя на Съюза на българските учи-
тели Янка Такева. Момичетата заслужиха
престижните отличия за изключителната си
изследователска дейност и положения труд
в областта на краезнанието. И двете са чле-
нове на клуб „Родолюбие” при СОУ „М. Рай-
кович” с научен ръководител Марийка Дави-
дова. През изминалата 2015 година Нацио-
нален клуб „Родолюбие” обяви и проведе
XXІІІ-тия си ученически конкурс „Съединени-

ето прави силата”. Кон-
курсът бе организиран от
Национален клуб „Родо-
любие” със съдействието
на Министерството на об-
разованието и науката,
Историческия факултет на
СУ „Св. Климент Охрид-
ски”, Синдиката на българ-
ските учители и Национал-
ния исторически музей.
Според регламента на
съревнованието участни-
ците са имали възможност
да се изявят в три направ-
ления - есе, постер и пре-
зентация.Младите ни крае-
веди проведоха разясни-
телна кампания сред уча-
щите се в среден и горен
курс на училището. Учас-
тниците бяха оценявани на
провел се вътрешно-
училищен конкурс от жури
в трите направления. За
участие в националния кон-
курс бяха изпратени пре-
зентациите на Надежда
Михалева и Пламена Ива-
нова. Първата, тогава в 9
клас, а сега десетоклас-
ничка, написа материал за
нашия съгражданин, из-
вестният актьор Петър
Слабаков, като темата на
разработката й бе „Титанът
Петър Слабаков”. Своят

проект, описващ научните постижения на
друг наш заслужил съгражданин представи
Пламена Иванова в „Ерудитът проф. Христо
Пимпирев”. За своя труд и всеотдайност в из-
следователската си работа двете момичета
от Лясковец бяха отличени с Грамота, изпра-
тена им от д. и. н. Янка Такева, която е пред-
седател на Националния клуб „Родолюбие”.
Тази заслужена награда е резултат на трие-
динството ученици-учители-общественост и
е гордост не само за момичетата и техния
ръководител, но и за всички лясковчани.

ДВЕ НАШИ УЧЕНИЧКИ С НАГРАДИ

Нa Йopдaнoвдeн в нaй-гoлямoтo
ляcкoвcкo ceлo Джyлюницa ce cъcтoя
pитyaл пo хвъpлянeтo нa Бoгoявлeнcкия
кpъcт във вoдитe нa peкa Джyлюнcкa. И тaзи
гoдинa джyлюнчaни cпaзихa тpaдициятa зa
знaчимия хpиcтиянc ки пpaзник -
Йopдaнoвдeн и пpeди хвъpлянeтo и из-
вaждaнeтo нa кpъcтa, Бoгoявлeнcкия
вoдocвeт oтчeтe oтeц Никoлaй Стaйкoв.
Въпpeки paбoтния дeн, нe липcвaшe и
пyбликa. Taзи гoдинa зa здpaвe ce къпaхa
caмo двaмa млaдeжи - Ивaйлo Слaвeв нa 19
г. иВacилБoeв нa 21 г.

Смeлчaцитe, въпpeки cтyдa, ce пoтoпихa

в peкaтa и къcмeтлиятa
Вacил вдигнa виcoкo
кpъcтa, oпoвecтявaйки
cвoятa пoбeдa. Ивaйлo
Слaвeв yчacтвa зa
чeтвъpтa пopeднa
гoдинa и двa пъти
д o c e г a e c т a в a л
пoбeдитeл. Пocлeднo
пoбeдaтa бeшe зa
В a c и л Б o e в . С
т a з г o д ишнo т o и з-
вaждaнe нa кpъcтa,
peзyлтaтът бeшe из-
paвнeн. Пpeз минaлитe
гoдини yчacтвaхa пo
дeceтинa мepaклии, нo
в пocлeднитe двe - дo
пoбeдитeлитe нe cмeят
дa ce нapeдят дpyги
ж e л a e щ и д a c e
cъpeвнoвaвaт.

Пpeди пeт гoдини, cлeд 15-гoдишнo
пpeкъcвaнe, тpaдициятa пo pитyaлнoтo из-
вaждaнe нa кpъcтa oт peкa Джyлюнcкa бe
възoбнoвeнa. Идeятa дa ce пoднoви opгaни-
зиpaнeтo нa pитyaлa бe нa читaлищнoтo
нacтoятeлcтвo пpи НЧ „Пpoбyждaнe -1896”,
кoeтo и тaзи гoдинa бe ocнoвният
opгaнизaтop, пoдкpeпeн oт oбщинa
Ляcкoвeц. Зa плyвцитe oбщинcкoтo
pъкoвoдcтвo ocигypи пapични нaгpaди и
гpaмoти, a зa дa ce cгpeят им бяхa
пpeдлoжeни тoпли нaпитки - чaй, пeлин,
кoняк и винo, oт кoитo oпитaхa и
пpeвъзбyдeнитe зpитeли.

В ДЖУЛЮНИЦА ДВАМА СЕ БОРИХА

СЕ СЪСТОЯ В ЛЯСКОВЕЦ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

ЗА БОГОЯВЛЕНСКИЯ КРЪСТ
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И тази година Ергенската сватба в Коза-
ревец се превърна в интересно и забавно
шоу за жители и гости. В събитието се вклю-
чиха много актьори, а на зрелищния спек-
такъл се радваше многобройна публика. Ри-
туалите протекоха в богато интериорно
оформление, защото на мегдана пред кме-
тството бяха импровизирания дом на булка-
та, бръснарницата, къщата на кръстниците,
ритуалния подиум-ремарке и т. н. Организа-
торите се бяха погрижили да построят необ-
ходимите сгради за различните ритуални де-
йствия в играта. Ергенската сватба местните
наричат още „тулум”, а възрастните припом-
нят, че по традиция, след Сирница има за-
брана за венчавки и затова ритуалът, напра-
вен предиСирни Заговезни, цели да се осме-
ят незадомените още мъже и това да ги на-
сърчи по-скорода си намерят булки.

Играта на персонажа „Тулум” е в основата
на празника. Облечен карнавално, с торба
дървесна пепел, той опушва ергените, за да
ги отличи сред останалите, да изгони злите
сили от тях. Смисълът на ритуала цели да се
множат семействата, рода, а с него и всеоб-
щата надежда - в края на зимата да се про-
пъди злото, а доброто и позитивното в живо-
та да възтържествуват. Празникът започна с

калесване - оповестяване, че в селото ще
има сватба. Същинската комична игра беше
на площада - пресяването на пепелта „засев-
ки у булката”, последвано от ритуалите
„бръснене на младоженеца”, „вземане” на
кръстник и кръстница, „извеждане” на булка-
та, „венчавка” и булчинско хоро. Тази година
в ролята на младоженците Кютюк Мара и
Дълъг Мочо влязоха Николай Иванов и
Атанас Златев. Дваматамъже си казаха „Да”,
не защото имат различна сексуална ориен-
тация, а защото такъв е обичаят - всички
участницида са от силния пол. Всичко - нари-
чания, пожелания, действия, се прави на об-
ратно. Традицията е заложена и в имената
на самите младоженци - Дълъг Мочо се иг-
рае от нисичък ерген, а Кютюк /дънер/Мара е
високичък младеж - т.е. булката е доста по-
висока от избраника си, за да изглежда всич-
ко ощепо-комично. Ролята на главния персо-
нажТулумамайсторски изиграПеткоПетков,
а заложник и водещ на сватбата бе актьорът
Стоян Златев, който още от 80-те години на
миналия век влиза в роли, като първо е играл
като булка и не след дълго си е намерил из-
браница. Персонажите тази година бяха 25 -
предимно младежи от селото, които влязоха
в ролята на булка, буляк, кръстник, кръстни-

ца, свекър, свекърва
и т.н. Най-младият
сватбар бе на 15 го-
д и н и , а н а й -
възрастният - 70-
годишен. В събитие-
то участваха и някои
от талантливите ак-
тьори на прочутата с
успехите си козарев-
ска театрална трупа.
Ритуалът „Тулум-
Ергенска сватба” та-
зи година бе под ре-
жисурата на Петко
Николаев. В Козаре-
вец разказват, че все-
ки, който е участвал
в Ергенската сватба,
не след дълго се же-
ни. Роден през капи-
тализма, възстано-
вен през комунизма,
надживял демокрацията, днес ритуалът
събира хората, които вече като модерни ев-
ропейци, отново се връщат към българските
традиции и го извършват заради всички коза-
ревски ергени. И тази година мало и голямо

бешенамег-
дана, за да
стане свиде-

тел на ритуалните действия. Все повече гос-
ти присъстват на празника, за да се посмеят
на воля, а съвсем младите да се научат що е
това истинска сватба. Финал на празника
сватбарите-зевзеци сложиха с кръшни хора,
в които се включиха сватбари, организатори,
другоселци, канени и неканени веселяци,
дошлида се забавляват от сърцеидуша.

В КОЗАРЕВЕЦ НАПРАВИХА ОБИЧАЯ „ТУЛУМ” ЗА ЕРГЕНИТЕ

Празникът Бабинден бе отбелязан в Ляс-
ковско за поредна година. Ритуалните де-
йствия, които го съпътстват извършиха само-
дейки от лясковските села Ко-
заревец, Драгижево, Мерда-
ня, Добри дял и Джулюница.
Всички възпроизведоха об-
редните действия и се забав-
ляваха много. За поредна го-
дина традициите бяха спазе-
ни, а бабата посети къщите на
всички малки деца до три го-
динки, за да ги благослови.

В Мерданя самодейците
от местното читалище от ран-
ни зори се подготвиха за пред-
стоящата „сватба”. Аромат на
греяна ракийка, топла погача
и майсторски нарязани до-
машни мезета, допълнително
топлеха празничната атмос-
фера. Отново „главна герои-
ня” в ритуала с раждането,
къпането и орисване на бебето, изпълнява-
ше баба Стойна - най-възрастната самодей-
ка. Сладкопойната баба Стойна изви глас и
под звуците на „Ела се вие превива”, младо-
женците поведоха шествието към кметство-
то. Красимира Владова - кмет на село Мер-
даня, почерпи и поздрави всички за празни-
ка, като пожела да се раждат много и здрави
бебета, след което младите майки и техните
рожби получиха подаръци и безброй добри
пожелания от веселите баби. Сърдечни по-
здрави и почерпка получиха и здравните ра-
ботници - хората, с мисия да даряват живот.
След много смях и веселие, празникът за-
върши така, както и започна - с кръшно
българско хоро и големинадежди, че в бъде-
щещесераждат повечедеца в селото.

Обичайните ритуали спазиха и по-
възрастните мерданчанки от клуба на пен-
сионера и инвалида „Надежда”. В топлия и

уютен клуб се събраха за
тържество всички пенсионе-
ри, за да се почерпят и да се
веселят от сърце. Ритуалът из-
вършиха бабата-акушерка
Иванка Арменчева, майката
на 10-месечно бебе Емилия
Арменчева и доктор Ох Боли -
Стефка Мъджарова. Трите
майки в селото, сдобили се с
рожба през 2015 година, поля-
ха набабатада си измиеръце-
те и я дариха с традиционните
за празника дарове - кърпа, са-
пун и обредна пита. От
възрастната акушерка млади-
те научиха и типично за Ба-
бинден наричанe. Поръсвай-
ки родилките и всички при-

състващи тя пожела: „Колкото са капките по
булките, толкова да са бебетата таз година в
люлките!” За доброто настроение на всички

баби, младитемайки и кметицата, групата за
обработен фолклор „Авлига” поднесе праз-
нична програма с песните си.

В Добри дял извършиха всички ритуални
действия, присъщи за празника и освен това
организаторите с гордост отбелязаха, че се
радват на съвсеммъничко бебе в селото - ед-
номесечната Габриела Тодорова. Бабешка-
та дружина беше на гости в дома на малка-
та, за да поднесе дарове на детето и както
всяка година, всички заедно поляха ражда-
нето на най-новото отроче - жител на Добри
дял с пищнапочерпка.

В Козаревец празничношествие обиколи
къщите на всички млади семейства, сдоби-
ли се през изминалата година с рожба. И там
бе извършена цялата поредицата от ритуал-
ни действия, характерни за празника. Сел-
ската акушерка запретна ръкави, изми ръце
и окъпа бебето. Пенка Парашкевова е аку-

шер на Козаревец в продължение на повече
от 40 години, в които е била пръв съветник
на младите майки при отглеж-
дането на децата. За неумор-
ния йдългогодишен труди гри-
жи, млади и по-възрастни ко-
заревскижений поднесоха ис-
крени пожелания и благодар-
ност в деня на празника.

В Драгижево също още ра-
но сутринташествие от баби в
ролята на булка, младоже-
нец, кумове, сватове и аку-
шерка обиколи селото. Дру-
жината посети домовете, в ко-
ито се е родило дете през из-
миналата година. Пет са ново-
родените отрочета в Драгиже-
во, като най-малкото бебе е
двумесечния Йоан. Във всяка
от петте къщишестващите бя-
ха посрещнати от добрите сто-
пани, като младите майки и децата им полу-
чиха дарове. Бабите „рекетираха” всеки

срещнат мъж, който им се из-
пречеше на пътя. Мъжете не
отказваха да платят за свобо-
дата си, защото знаеха, че в
противен случай ги грози опас-
ността да им събуят гащите.
Шествието премина и през
кметството и завърши в пен-
сионерския клуб, където праз-
нична трапеза очакваше за-
качливите баби. В заключе-
ние на празника, както всяка
година, булчинското хоро бе
задължително.

В Джулюница групичката,
направила възстановка на
празничните ритуали, бе от
пенсионерския клуб. Персо-
нажите баба, снаха и селският

милиционер, лекарката и тъпанджията, оби-
колиха селото с цели три бебета на ръце, а

четвъртото бе на път да се роди. Така със
смях и закачки бабата - дългогодишната аку-

шерка Богдана Тодорова, по-
казвашенай-малкото бебе не-
гърче, родено миналата годи-
на. Смешните герои обиколи-
ха всички фирми и институ-
ции, всички заведения и мага-
зини в селото, както и пенсио-
нери приятели, които нямат
възможност да излязат от до-
мовете си. Всички жители на
селото ги даряваха с пари, а
след веселата постановка, от-
личните актьори, заедно с
останалите членове на клуба,
се почерпиха на богата трапе-
за. С този ритуал с многодет-
ната булка, джулюнчани се
надяват, че в бъдеще в селото
щесераждатмного деца.

БАБИНДЕН ОТПРАЗНУВАХА В ЛЯСКОВСКИТЕ СЕЛА
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