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От годи-
ни целта на
кулинарния
празник е
да предста-
ви богатото
културно на-
с л ед с т в о
на Бълга-
рия , к ато
п р и вл еч е
и н т е р е с а
на гостите
към българ-
с к о т о п е-
сенно и тан-
цово изкус-
тво и разно-
образието
и оригинал-
ността на
м е с т н а т а
кухня. Фестивалът и тази година премина
под наслов „Родно, местно, вкусно“ и да-
де възможност на присъстващите да се
докоснат до живите традиции, да видят
красиви карвинг-произведения, традици-
онни гозби и да опитат от лютеницата на
нашитемайстори в селото надоматите.

Гостоприемните домакини от читали-
ще „Пробуждане-1896”, придобили вече
дванадесетгодишен опит, се бяха погри-
жили за доброто представяне на тради-
ционните ястия от региона.Ощерано сут-
ринта, 13 красиви щанда показаха разно-
образието на традиционната българска
кухня. Общо 235 специалитета, типични
за нашия регион, сложиха на масата
чевръстите домакини. Един от щандове-
те беше на приятелите на Лясковска об-
щина от румънския град Виделе, които

представиха традиционни за родното си
място гозби - лютеница с гъби, туршии,
питки, зеленчуци, паленка и други. С три
богати щанда се представи селото-
домакин, като за кулинарното събитие гот-
виха отбори на пенсионерския клуб
„Златна есен“, на Ловно-рибарската дру-
жинка „Орел“, представила се с дивечови
специалитети и отборът на кулинарите от
Адвентистката църква, приготвили изця-
ло веганска кухня. Два кулинарни тима
участваха от общинския център Ляско-

вец, а именно - възрастните дами от пен-
сионерските клубове „Зора“ и „Мазневска
чешмичка“. Останалите пъстри трапези
бяха разпънати от сборния отбор на село
Козаревец, щанд представиха и от чита-
лището вМерданя, както и дамите от пен-
сионерския клуб в Драгижево. Гостува-
щите отбори бяха от стражишкото село
Владислав, от златаришкото ГорскоНово
село и от народно читалище „Денчо Сла-
вов-1900“ с. Ганчовец, общинаДряново.

Преди да започне надпреварата и жу-
рито да се впусне в обиколка по вкусните
щандове, се състоя официалното откри-
ване на Дванадесетата национална кули-
нарна изложба. На сцената пришадрава-
ните, да приветстват всички пазители на

традициите, излязоха дългогодишните
организатори на кулинарния фест. Пред-
седателят на местното читалище Екате-
ринаМоскова посрещна сбългарска пога-
ча и с поздрав „Добре дошли“ всички при-
състващи, а кметът на община Лясковец
д-р Ивелина Гецова поздрави участници-
те кулинари в надпреварите, карвингис-
тите, самодейците и всички гости на село-
то, с думите: „Благодаря ви от сърце за по-
ложения труд, за идеите, които заедно
прегърнахме преди 12 години, за да ги
има българските традиции, да се съхра-
няват и да ги развиваме напред в бъде-
щето“. Своите топли думи към кулинари-
те ентусиасти отправи и идеологът на
пъстрото събитие - шеф Пеньо Иванов,
който стъпи на гости в Джулюница преди
12 години, за да започне традицията. Той
бе за поредна година главният журиращв
кулинарното съревнование. Заедно с Ва-
ня Табакова и Божидар Димитров, шеф
Пеньо обходи всички щандове и опита от
ястията, за да бъдат избрани най-
добрите кулинарни творения.
В голям казан за изгладнелите посе-

тители бе сварена и вкусна рибена чорба
по рецепта на майсторкатаМарийка Доб-
рева. Чорбата с риба бе разсипана на 150

порции и раздадена на почитателите на
това ястие. Боб яхния по джулюнска ре-
цепта сготви в 50-литров казан и раздаде
чевръстата млада майсторка Красимира
Рибагина. Бобът с пикантни тайни под-
правки също беше изяден за нула време.
Близо до рибената чорба и боба, в голяма
тава вреше и лютеница, която инициати-
ва от години е запазен елемент от голе-
мия кулинарен празник. Домашно пригот-

вена лютеница вари на всяко издание на
фестивала предишният победител в кон-
курса за най-вкусна домашна лютеница.
Тази година огнището за демонстративно
приготвяне на питателната вкусотия под-
пали кметът на лясковското село Козаре-
вец Красимира Колева. Тя свари от еко-
логично чисти продукти лютеница по лич-
ната си рецепта с тайни подправки от сво-
ята градина, и когато беше готова, Колева
се похвали, че слага и последната под-
правка - щипка любов. После свали от
огъня тавата и заедно със своите асис-
тентки - козаревските баби и младата са-
модейка Симона Георгиева, намазаха
близо 400 филийки за желаещите да я
опитат. Близо до тавата на Колева цял
преди обед бабите от Козаревец пържиха
и вкуснимекици.

В последната събота на топлия август
в най-голямото лясковско село Джулюни-
ца отново бяха разпънати пищни софри
за традиционния фестивал „Пъстра тра-
пеза на гости в село Джулюница“. Заради
разнообразните инициативи, изложби и
конкурси, кулинарното събитие вече 12 го-
дини е предпочитано отмного зрители, по-
сетители, участници, майстори кулинари,
карвингисти и ценители на българската
традиционна кухня, на нашите занаяти и
фолклор.

Всички красиво аранжирани щандове
бяха разположени в Централния парк на
Джулюница, където от ранни зори не-
търпеливо се разхождаха и много само-
дейци. Участниците в музикалната про-
грама, която протича докато се оценяват
гозбите, пременени в пъстри носии, раз-
вълнувани и въодушевени, очакваха да
излязат на сцена, за да изтанцуват танци-
те идаизпеят песните наБългария.

Традиционният конкурс за лютеница,
който от години се провежда в рамките на
кулинарната проява, се състоя и тази го-
дина, като в него се включиха 40 участни-
ци - от Лясковец, Козаревец, Ганчовец,
Джулюница, Драгижево, Владислав, Гор-
ско Ново село, както и три вида лютеници
и лютивка на румънските гости. Комисия
опита тазгодишната вкусотия от реколта
2022 и класира най-добрите майстори.

След дълго
дегустира-
не, оценя-
ващите про-
фе с и о н а-
листи в хра-
н е н е т о
Анушка Не-
дева и Сте-
ла Петлян-
кова се про-
изнесоха ,
че в Деве-
тия конкурс
з а н а й -
вкусна до-
машна лю-
теница по-
бедител е
Стефка Ге-
оргиева от
село Вла-

дислав и в следващото издание на фес-
тивала демонстративно ще приготви сво-
ята лютеница. Аплодисментите за второ
и трето място са за лютениците на Румя-
на Маркова от Лясковец и Нора Ганчева
от Джулюница, а поощрения да про-
дължат да майсторят от домашната вку-
сотия получиха трима кулинари - Дафин-
ка Игнатова от Козаревец, Цветанка Кос-

И тази година в Джулюница кулинар-
натафиеста събра много гости. Събитие-
то стана част от традиционния само за
Лясковско Карвинг-фестивал „Лясковец -
пъстра столица на зеленчуците и гурбет-
чийското градинарство, а наред с него за
пореден път се проведеиОбщински праз-
ник налютеницата.
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Състезанието се проведе по възрас-
тови групи, като в първа група от 30 до 44
години на 3000 м., се включиха четирима
мъже. Призът грабна Ненчо Калев, кла-
сирал се на първомясто с време56:10ми-
нути. Втори след него остана Борислав
Иванов, с време 67:47, а на трета позиция
се нареди Андрей Велчев, с време 71:22
мин. При групата на ветераните от 45-59
години, плували на 2000 м., участниците

бяха също четирима.
Първи в групата се
класира белгиецът
Ноел Вилм с време
38:54 мин. Негов под-
гласник стана Ивелин
Иванов , с в реме
40:20минути, а на тре-
то място се класира
Владислав Владис-
лавов, с време 57:55
м и н . П р и н а й -
възрастните плувци
ветерани над 60 годи-
ни на 1000метра учас-
тниците бяха най-
м н о г о - 9 д уш и .
Призьор в надпрева-
рата при най-мно
гобройната група
състезаващи се е
Златко Белчев, с вре-
ме 18:56 мин. Втори
след него остана Кон-
стантин Иванов, кой-
то преплува разстоя-
нието за 21:32 мину-
ти, а третото място е
за Николай Ханджи-
ев, с време 22:24 ми-
нути. На дистанцията
от 3000 м. при мъжете се включиха чети-
рима души, като след оспорвана надпре-
вара първи стана най-младият участник
Александър Александров, с време 55:54
минути. Втори в съревнованието еЗлатко
Белчев, с време 58:50 мин., а трети Весе-
линСтефанов, с време74:30минути.

-

Вече седмолято общинаЛясковецдо-
макинства станалия традиционен плувен
маратон, носещ името на Добри Динев.
Инициативата е част от спортните мероп-
риятия, заложени в календара на Общи-
ната и се провежда на лясковския язовир
„Костимял - Горен” в края на горещия ме-
сецюли.

Тази надпревара за седми път събра
професионалисти в синия спорт от раз-
лични краища на България. В състезани-
ето взеха участие само мъже - 19 състе-
затели от цялата страна и двама чужден-
ци - белгиец и македонец. Най-младият
плувец бе на 25 години , а най -
възрастният на достолепната възраст 90
години. Събитието уважиха кметът на
Общината д-р Ивелина Гецова, секрета-
рят на Община Лясковец Мариян Паска-
лев и съпругата на легендарния плувец
ДобриДинев.

Всички участници в VII-мия Национа-
лен плувен маратон „Добри Динев“ бяха
наградени с грамоти за участие и медал
„Добри Динев“, а отличените на призови-
те позиции - със златни, сребърни и брон-
зови отличия, с чаши с лика и постижени-
ята на Добри Динев и парични премии.

Първенци и участници бяха поздравени
от кмета на Община Лясковец д-р Ивели-
на Гецова, която връчи и наградите. Сме-
дал и парична награда бе отличен и най-
възрастният плувец в надпреварата, тра-
диционен участник в лясковското състе-
зание - 90-годишниятТодорКерчев.

Началото на спортното съревнование
беше поставено през 2015 година в чест
на големия плувец, малко след неговата
кончина. Майсторът на дългите плувания
Добри Динев е носител на орден за доб-
лест І степен и има 10 световни рекорда,
от които 6 са в книгата на Гинес.

ÁÐÎÍÇÎÂÈ ÎÒËÈ×Èß ÇÀ ÄÂÀ ÍÀØÈ
ÊÎËÅÊÒÈÂÀ ÎÒ ÑÚÁÎÐÀ Â ÀÏÐÈËÖÈ

При засилен ин-
терес и желание за
развитие премина
безплатният плу-
вен курс 2022-ра го-
дина. Той бе орга-
низиран от Местна-
та комисия за бор-
ба срещу противо-
обществените про-
яви на малолетни-
те и непълнолетни-
те (МКБППМН) при
Община Лясковец
и в него можеха да
се включат децажи-
тели на община
Лясковец, които от-
говарят на опреде-
лени условия. В
продължениенаме-
сец три пъти сед-
мично, децата тре-
нираха и се учиха
да плуват, а разхо-
дите за плувния
курс, както и заку-
пуването на необ-
ходимата плувна
е к и п и р о в к а н а
одобрените учас-
тници в курса, бяха
а н гажимен т н а
Община Лясковец.
По време на обуче-
нието си децата
успяха да получат
базови уменияи на-
соки от треньорите. С подрастващите в
рамките на проведения курс на обучение
работиха професионалисти от Плувен
клуб „Локомотив - Горна Оряховица“, а
именно - главният треньор Адриан Стоев,
Радосвета Димитрова и Ивайло Спасов -
помощник-треньори и ръководителят на
клубаСимеонДимитров.
Част от децата бързо успяха да пре-

одолеят страха от водния спорт и до при-
ключване на курса спокойно можеха да
преплуват от край до край басейна на плу-
вен комплекс „Светицата“. За успешното
си справяне и усърдието по времена свое-
то обучение, плувците получиха от орга-
низаторите грамоти за участие. Те им бя-
ха връчени официалнона 5 август 2022 го-
дина.

ÏÐÈÊËÞ×È ÓÑÏÅØÍÎ ÎÁÙÈÍÑÊÈß
ÄÅÒÑÊÈ ÊÓÐÑ ÏÎ ÏËÓÂÀÍÅ

Козаревският фолклорен клуб „Хей-
брей“ и лясковската Певческа група „Рос-
на китка“ участваха в един от най-
големите фолклорни събори в страната и
спечелиха трета награда за изпълнения-
та си. Тази година за двадесети пореден
път, спазвайки традицията, Национален
фолклорен събор „Искри от миналото“ се
проведе в края на месец юли в град
Априлци. Форумът е престижен и се орга-
низира от Народно читалище „Светлина“
и община Априлци, като в него се включ-
ват състави от цялата страна. В два по-
реднидни, вДвадесетото издание нафес-
тивала участие записаха фолклорни
състави за песни и танци, ансамбли, гру-
пи за народни обичаи, индивидуални из-
пълнители и клубове за народни хора -
около 120 самодейни колектива с над
1700 участника.
Нашият Танцов клуб „Хей-брей“, с ху-

дожествен ръководител Ивайло Добрев
представидостойно общинаЛясковец, се-

ло Козаревец и местното читалище „Зе-
меделец-1899“, към което развива своята
дейност. Отлично се представиха и певи-
ците ни от пенсионерски клуб „Мазневска
чешмичка“, град Лясковец, с художествен
ръководител Румянка Маркова. И нашите
танцьории певци, наред със стотиците са-
модейци, показаха съхранилите се във
времето български народни ритми, песни,
обичаи и традиции. Въпреки конкуренци-
ята и многото творци от Силистренска,
Габровска, Русенска, Великотърновска,
Ловешка, Плевенска и много други облас-
ти, в своите раздели за певческо и танцо-
во изкуство, нашите самодейни колекти-
ви успяха да завоюват бронзови медали,
подкрепени с Дипломи за представянето
си. Журито, с председател фолклористът
Юлия Цанкова, даде своята висока оцен-
ка за изпълненията им на автентичните
хора „Къчбурма“ и „На пръта“ и песните от
нашата фолклорна област - „Пита ли, мо-
ме вашите“ и „Маримоме хубава“.
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Освен вкусни ястия, нареденииофор-
мени в красиви блюда по трапезите, при-
състващите можеха да видят и типичното
за форума карвинг-изкуство. Красивите
творения на варненкитеИвелинаЖелева
и Димитричка Янкушева бяха подредени
в специален щанд. Те показаха своите
умения като изработиха разнообразие от
фигурки от плодове и зеленчуци.Журито присъди и пет поощрения. В

категорията „Вкус” - наградата спечелиха
щруделите на домакините от драгижев-
ския пенсионерски клуб „Вяра“. За най-
активен участник с най-много на брой
вкусни ястия поощрението получи за Кра-
симира Колева отМерданя. Поощрение и
аплодисменти за най-много ястия имат и
дамите от пенсионерски клуб „Златна
есен“, село Джулюница, които бяха по-

хвалени от журито за своята оригинал-
ност, разнообразие на трапезата и автен-
тични кулинарни гозби. Поощрителни на-
гради имаше и за гостите, които за пръв
път се включват във фестивала - кулина-
рите от Румъния и от дряновското село
Ганчовец.

Празникът завърши с поздравления и
благопожелания за здраве иощемного из-
дания на фестивала. Организаторите за
пореден път, както повелява традицията,
отправиха сърдечна благодарност към
основателя на „Пъстра трапеза“ шеф
Пеньо Иванов, изпращайки го с подаръ-
ци, с българска погача и с венец от люта-
та джулюнскашипка.

това от Драгижево и Грациела Ницу от
Румъния.

Нажуритому се наложидаопитва бли-
зо три часа от всичките вкусотии по
пъстрите трапези. Предметни награди и
грамоти за кулинарите победители в раз-
личните категории осигуриха организато-
рите и д-р Гецова, заедно с уважаемото
жури, ги връчиха на първенците. Колек-
тивната награда за „Етно визия на щанд”
отиде при кулинарния отбор на Ловно-
рибарската дружинка на Джулюница.
Призът, именуван „Баш майстор на фес-
тивала „Пъстра трапеза“ грабна Албена
Кинова от Горско Ново село. За „Ориги-
нална рецепта” бяха наградени всички 20
ястия от веганския щанд. Наградата
„Най-добър десерт по стара рецепта” за-

служиПетяПеткова от козаревския отбор
за своите „Панирани смокини“. Награда-
та „Най-вкусно ястие” взеха дамите от
лясковския пенсионерски клуб „Зора“, а
най-добре с приготвянето на „Автентично
ястие” се справиха домакините от другия
клуб от Лясковец - „Мазневска чешмич-
ка“, които бяха сложили на масата изоби-
лие от блюда по стари рецепти - „Пилеш-
ка яхния с балучки арпаджик“, „Качамак
по селски“, „Пататник“, „Яхния от зелени
домати“, „Гювеч по лясковски“ и много
други. Наградата за „Визия на ястие“ за
майсторлъка си при оформлението му,
спечели младият ловец Димитър Цончев
от ЛРД „Орел “ з а с воето я с т ие
„Авджийски десерт“ и за красивата си пло-
дова пита. Традиция е и наградата за ця-
лостно представяне, която се предоставя
от родителите на Калоян Махлянов Кото-
ошу и в това издание на феста тя отиде
при гостите от селоВладислав.

Докато журито опитваше всички пред-
ставени за състезанието гозби, на сцена-
та самодейци се включиха в традицион-
ния песенно-танцов маратон. В програ-
мата сфолклорни изпълнения се изявиха
домакините от Джулюница - танцов клуб
„Палитра“ и гласовитата млада певица
Преслава Георгиева, гостите от Лясковец
- певческа група „Росна китка” и певицата
СашкаАндонова, групата за народни пес-
ни „Авлига” от Козаревец, както и гостува-
щите самодейци от група „Романтика“ от
еленското село Палици, клуб за народни
хора „Ороигралец“ и фолклорна група -
„Ганчовските снахи“ от дряновското село
Ганчовец, Димитър Йорданов с изпълне-
ние на кавал и певческа група „Пролет“ от
В. Търново. При откриването на фол-
клорната програма запомнящосебе учас-
тието и на гостите от павелбанското село
Габарево - състав „Мераклии“. Те старти-
раха празничната програма с обичайните
за богатия ни фолклор кукерски игри,
представяйки древния ритуал „Прогонва-
не на злите сили“. Специално за събитие-

то бе поканен и дует Латинка Петрова и
Младен Митков, които за втори път прие-
ха да участват в празника и веселиха пуб-
ликата със своите прекрасни изпълне-
ния. Повече от час се виха и кръшни
български хора около кръглия шадраван
пред сцената. Когато веселието в унисон
с обедните температури достигаше най-
висок градус, десеткималчугани, след по-
хапването нафилийки с лютеница, се чер-
пеха за празника и с вкусен десерт торта
от сладкарска къща „Йо-Виг”, специален
подарък за тях от организаторите на праз-
ника.

Всички участници, представили ястие
по щандовете на „Пъстра трапеза“ се бя-
ха постаралида пресъздадат с визия, вку-
сове и аромати духа на традиционната
българска кухня така, че всеки от гостите
на празника да се почувства горд, че е
българин. Името и традициите в
румънската кухня защитиха семейство
Грациела и Кристиан Ницу и Валериа-
Николета и Йонел Радулеску Стоика. Те
презентираха пред българската публика
всичко отщанда си и почерпиха с тяхната
ракия паленка.

Пенсионерските клубове от Лясковец
участваха в традиционния Общ-
отвърдишки събор, който се провежда в
местността „Хайдушка поляна“. Нашите
певчески състави от клубовете „Зора“ и
„Мазневска чешмичка“ представиха из-
пълнения - групови и индивидуални и се
насладиха на гостоприемството на орга-
низаторите. В знак на благодарност за от-
правената специална покана за участие в
сборището, лясковчани поднесоха под-
арък красива българска погача. С певици-
те от Лясковец гостува и председателят
на Общинския съюз на пенсионерите Ка-
лина Цацова, която поздрави, благодари
за топлото приятелско посрещане и
връчи на кмета на Община Твърдица по-
здравителен адрес.
Ръководството на Община Твърдица

поднесе цветя на паметната плоча в „Хай-
душка поляна“, след което кметът Атанас
Атанасов поздрави гостите и участниците
в концертната програма и така официал-
но бе даден старт на местната изява.
Празникът в Твърдишкия балкан се про-
вежда на историческо място - старо хай-
душко сборище и е посветен на хайдути-

те, все лични български войводи и юнаци,
денували и нощували там - Кара Колю,
ПеюБуюклията, Филип Тотю, Панайот Хи-
тов, Хаджи Димитър, Стефан Караджа,
Димитър Калъчлията, Злати Конарчани-
на, Бойчо войвода и др. Десетилетия на-
ред поколенията на Твърдица засвидете-
лстват преклонението си към паметта на
народните закрилници и привързаността
към родния край и родовия корен, като
организират този традиционен събор.
Със зрелищна възстановка оживяха мо-
менти от миналото и протеклите събития
по време на освободителната война. В
празничната концертна програма се вклю-
чиха, както самодейни колективи при пен-
сионерските клубове и читалището-
организатор „Св. Св. Кирил и Методий
1914” гр. Твърдица, така и скъпи гости от
приятелски клубове от близо идалеч.
Нашите певици са впечатлени от спе-

циално отправената им покана и се при-
браха, изпълнени с приятни преживява-
ния от затвърдени приятелства и с нови та-
кива и развълнувани от приятните мигове
с домакини и пенсионерски организации
от различни краища.

ÍÀØÈ ÏÅÂ×ÅÑÊÈ ÃÐÓÏÈ ÃÎÑÒÓÂÀÕÀ
ÍÀ ÑÚÁÎÐÀ „ÕÀÉÄÓØÊÀ ÏÎËßÍÀ“

Община Лясковец получи одобрение
на проект „Изграждане на спортни пло-
щадки със специализирана спортна на-
стилка вСУ „МаксимРайкович“, градЛяс-
ковец. Финансирането е по програма за
изграждане и основен ремонт на спортни
площадки в държавните и общински учи-
лища към Министерството на образова-
нието и науката. В рамките на проектаще
се изградят спортни площадки, разполо-
жени на трето ниво на училищния двор,
от които две комбинирани спортни игри-
ща - за баскетбол, волейбол, футбол на
малки вратички и тенис на корт с нови ак-
рилни спортни настилки. Ще бъде доста-
вено имонтирано и ново спортно оборуд-
ване за игрищата.Общата площнадвете
игрища, на които ще се изгради нова
спортна настилка е 1152 кв.м. Предвиж-
да се също по проекта да бъде изградена
и площадка с каучукова настилка, върху
която ще бъде монтиран фитнес уред за
хора с нарушени двигателни функции с

площ 49.5 кв.м. Одобреното финансира-
не е в размер на 166 791 лева и съфинан-
сиране на община Лясковец в размер на
10896лева.
Друг проект, който изпълнява към на-

стоящиямомент общинаЛясковец е про-
ект „Ремонт на спортни площадки в СУ
„Максим Райкович” - град Лясковец”, фи-
нансиран от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020
година. В рамките на проекта се пред-
виждат дейности по възстановяване на
настилките и оборудването на спортните
площадки на първо и второ ниво на учи-
лищния двор. За осъществяването на
строително монтажните работи към мо-
мента тече процедура по Закона за об-
ществените поръчки за избор на из-
пълнител. Финансовият ресурс от
Държавен фонд „Земеделие“ е в размер
на 179 905 лв. и дофинансиране със со-
бствени средства на Община Лясковец -
в размерна60 016лв.

ÍÎÂÈ ÑÏÎÐÒÍÈ ÏËÎÙÀÄÊÈ ÙÅ ÁÚÄÀÒ
ÈÇÃÐÀÄÅÍÈ Â ÑÓ „Ì. ÐÀÉÊÎÂÈ×“
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Горди от успеха си, козаревските певи-
ци се похвалиха също с престижна награ-
да, която получиха за участието си във
„Фолклорен извор“. Дамите от Група за на-
родни песни „Авлига“, с художествен ръко-

водител Аспарух Костов заслужиха зла-
тен медал в своята категория „Певческо
изкуство“. Получиха и Отличителният
знак на престижнияфорум. По поводюби-
лейното изда-
ние специал-
ният плакет за-
служиха само
и зб р а н и от
организатори-
те творци и ин-
с т и т у ц и и .
Призът бе при-
съден на наша-
та група от Ко-
з а р е ве ц з а
принос на са-
модейците ни
в утвърждава-
нето и разви-
тието на фес-
тивала и за
принос в опаз-
ване и популя-
ризиране на
нематериал-
ното културно наследство. Народно чита-
лище „Земедлец-1899“ и Културен клуб
на пенсионера „Здравец“ село Козаревец,

от чието име
се яви група-
та, получиха

специалният плакет заради това, че през
всичките десет години, са били постоянни
участници във „Фолклорен извор“. Посто-
янството и ентусиазма им при включване
в изявата, както и показаните високи ре-

зултати , са
причината все-
отдайните ни
певици да се
сдобият с ви-
сокото отли-
чие . Освен
специалната
награда, гру-
па „Авлига“ по-
лучи и Дип-
лом от орга-
низаторите.

Изключително престижният Междуна-
роден фолклорен фестивал „Фолклорен
извор“ село Царевец тази година се про-
веде от 3 до 7 август. Фестивалът се про-
вежда под патронажа наМинистерство на
културата на Република България и се
организира от Сдружение „Фолклорен из-
вор“, НЧ „Светлина - Царевец 1927”,
Община Свищов и Международния съвет
на организаторите на фестивали за фол-
клор и традиционни изкуства към
ЮНЕСКО - CIOFF. От тази година, с цел
опазване и популяризиране на нематери-
алното културно наследство, партньор на
сдружението е иНационалният научен ек-

спедиционен клуб ЮНЕСКО. Многочлен-
ното жури бе съставено от светила във
фолклорното изкуство като академикЕле-
на Кутева, Гуна Иванова, Юлия Цанкова,
Димитър Манов, кметът на община Сви-
щов Генчо Генчев и други. Тази година те
оценяваха над 5000 участници вЮбилей-
ното десето издание на мащабния форум
за фолклорно изкуство. В него се включи-
ха с концерти и трите държавни професи-
онални ансамбъла „Филип Кутев“,„Пирин“
и „Тракия“, имаше и доста силно участие
на чуждестранни колективи - от Грузия,
Мексико, Румънияидруги.
По повод 10-годишнината на МФФ

„Фолклорен извор“ фестивалната стату-
етка тази година беше променена и вече е
с нов облик. Тя е дело на скулптора

Адриан Новаков, който създаде истинско
произведение наизкуството с висока худо-
жествена стойност. В статуетката са впле-
тени символите на фестивала в съчета-
ние с елементи от българския фолклор, и
олицетворява високото майсторство в из-
пълнението на всеки, койтоще я притежа-
ва от тук нататък. Бронзовата пластика бе
връчена на най-добре представилите се
участници, заслужили трите най-големи
отличия, които журито на фестивала при-
съди.
Носители на една от трите най-големи

награди са именно децата от лясковската
Школа за народни инструменти „Потомци“

и техният ръко-
водител Сте-
фан Печикамъ-
ков. Те се явиха
в последния
ден на голяма-
та сцена нафол-
клорната изява
и труда на пре-
подаватели и
възпитаницибе-
ше заслужено
възнаграден.
Изпълненията
на нашите мла-
ди дарования
бяха достойно
оценени от ком-
петентното жу-
ри и те се за-
върнаха от Ца-
ревец с най-

престижната награда - Лауреатство за
най-добро представяне на обработен
фолклор, получиха и статуетката на фес-
тивала, парична премия и Диплом за от-
личното си представяне. „Благодарим за
високите отличия, благодарим за отноше-
нието към талантливите деца от „Потом-
ци“! Благодарим на организаторите на то-
зи прекрасен българскифестивал, на кме-
та г-н Генчо Генчев и на г-н Росен Мари-
нов за отговорността и прецизността към
всички детайли! Благодарим на родители-
те на децата, че ги подкрепят в желание-
то, заедно да пазим, разпространяваме и
съпреживяваме магията, наречена
български музикален фолклор!“, изказа
думи на признателност ръководителят на
„Потомци“СтефанПечикамъков.

От Царе-
вец награди
донесоха и
младите и по-
възрастни пе-
вици от село
Драгижево. В
раздел „Обра-

ботен фолклор“ със сребро се окичиха
ГОФ „Детелина“ при клуб на пенсионера
„Вяра“ и читалище „Развитие-1894“, както
и младата певица Мелиса Ахмедова при

индивидуалните изпълнители. Златенме-
дал в категория певческо изкуство полу-
чиха децата от Детска фолклорна група
„Китчица“,функционираща също къмдра-
гижевското читалище под ръководството
наСтефанЖелязков.
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