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Соколовци на фолклорния конкурс “Созополска дъга”
на 27-28 ноември 2016 г.
за протектор на града, и
колонията била наречена в неговата чест.
През 520 г. пр.н.е.
градът започнал не
само да сече монети,
но и да създава свои
колонии. Първата от
тях била Анхиало
(днешния град Поморие). Към 6 век пр.н.е.

Група за автентичен фолклор Добруджански гласове
Рано сут ринт а на
27 ноември пред супермаркет „Аквилон”
видях още една група
заминаващи. Това бяха
певици, които тръгваха за София, за да
участват във фолклорен
певчески фестивал. Те
също имаха народни
носии и заминаха в западна посока, а ние
много скоро след тях
- в южна посока, към
Созопол.
Национален фолклорен конкурс „Созополска дъга” се проведе за
трети път в гр. Созопол. Целта на конкурса
е изява на талантите в
областта на музикалното и танцовото фолклорно изкуство. Участниците бяха разделени
на 5 възрастови групи и
включваха инструменталисти (гайда, акордеон и тамбура), певци
и танцьори. Конкурсът
беше организиран от
Община Созопол, Сдружение „Арт фолк”, с
подкрепата на Федерацията на българските
фолклорни групи и под
патронажа на кмета на
гр. Созопол г-н Панайот Рейзи.
Програмата представи повече от 120 изяви,
включвайки не само
индивидуалните изпълнителите, но и цели
състави – затова общата
бройка на участниците

беше голяма. Интересно е, че имаше много
изпълнители от селата
(с. Роза, с. Бистрец, с.
Чернево, с. Куманово,
с. Зидарово, с.Равнец,
с. Разделна, с. Ветрино,
с. Звездица, с. Кипра, с.
Блъсково, с. Ръжево Канаре, с. Доброплодно и
2 села с името Соколово – от Община Карнобат и община Балчик).
Искам да подчертая,
че в повече от 10 села,
от обща бройка 15,
съставите и изпълнителите са читалищни
самодейци. Тази бегла
статистика доказва, че
основните места, където можеш да се научиш
да пееш и танцуваш, са
народните читалища!
Те са създадени като
центрове на народното
творчество от преди повече от сто години и до
сега играят важна роля
в областта на културата
като цяло и съхраняването на народните традиции в частност.
НЧ „Про света 1900” с. Соколово,
общ. Балчик, е на 116
години и е едно от найстарите в Добруджа.
Читалищата са чисто
български, неправителствени организации,
които разпространяват културни ценности
и съществуват заради
желанията на местните хора. Те обединяват

място, поради това, че е
голямо, не се поддържа
и е обрасло с висока
растителност и храсти.
Това е предпоставка то
да се предпоставка то
да е убежище на хищни
животни /лисици/ и е
опасно за децата.
Желанието на висшето училище е тази
неизползваема към момента площ от двора да
се превърне в опитно
поле. Ще бъде дадена възможност тя да
се обработва и да се
засеят различни видове и сортове растения

са изразителен пример
на връзката с древните
култури. Архитектурната форма на базиликата идва от древен
Рим и е интересно да я
срещнеш в относително
млади сгради (църква
„Св. Богородица”). Още
един пример за типична
созополска църковна

Фото: Людмила ПЕТРОВА

самодейци и осъществяват връзката между
поколенията. Трябва
да благодарим от цяло
сърце на хората, които
работят в читалищата
и всички, които ги подкрепят.
Петимата членове на
журито на „Созополска
дъга” бяха много заети
през двата дни на конкурса. Това бяха:
- Проф. д-р Стефан
Чанкънов, председател
на журито. Диригент
и основател на професионален ансамбъл
„Странджа”, гр. Бургас.
- Росен Богданов –
секретар на IGF и председател на Федерацията
на българските фолклорни групи.
- Валентин Атанасов
– музикален редактор в
Българско национално
радио.
- Павлинка Тодорова – вокален педагог и
диригент.
- Саша Стоева – председател на Областен
читалищен съюз, гр.
Варна. Министерство
на културата.
Всички участници се
явиха в традиционни
фолклорни костюми и
това беше пъстроцветно и красиво. Соколовската група се състои
от два състава – хоров
и танцов. Всички участници имат
семейни носии, до-

шли от баби и майки.
Гледах певиците ни зад
кулисите –дори и от
там те изглеждаха толково хубави в своите
автентични добружански носии – едно красиво съчетание на цветове
и одухотворени лица.
Нашите два състава
са много доволни от
изпълнението на певческата група и индивидуалните изпълнители
– Стаматка Кирилова и
Мариана Карова. Слушах тяхното пеене зад
кулисите, но и така те
звучаха чудесно. Затова възторжените отзиви бяха заслужени и
първите места, дадени
от журито на групата
за автентични песни
„Добружански гласове” и двете певици - не
бяха никаква изненада.
Танцов състав „Стари
добружанци” и 13-годишната Диана Минкова се класираха на
трето място.
Всички участници от
с. Соколово, общ. Балчик, сме доволни и
от самото посещение
на гр. Созопол. Ние се
радвахме да посетим
най-стария български
черноморски град, основан през 7 век пр.н.е.
като древногръцки град
- държава с името Аполония. Аполон – богът
на здравето, слънцето
и красотата, бил избран

Ще правят опитно поле в двора на училището
в с. Плачи дол
Опитно поле за целите на обучението по
специално ст „Хотелиерство и кулинарни
изкуства“ и по други
програми с туристическа насоченост ще бъде
изградено в част от двора на училището в село
Плачи дол. Инициативата е на висшето училище по мениджмънт. Искането е за седем декара
от двора, както и за две
помещения с обща квадратура 54 кв. м, които
са изоставени. Кметът
на селото Атанас Пенев
посочва, че дворното

За щастие, новите
сгради не развалят уникалния облика на града.
Очевидно е, че местните власти се грижат
за това.
Старите созополски
къщи имат свои характерни черти, благодарение на строителното
умение и вярното све-

– плодове, зеленчуци,
билки, подправки и др.,
които да бъдат изучавани и изследвани от
студентите. Така те ще
имат възможност да наблюдават и изследват
процеса на отглеждане
на хранителни продукти от самото му начало до прибирането
на реколтата. От ВУМ
уверяват, че имотът ще
бъде поддържан, постройките - реновирани
, а стопанисването и
управлението му ще
доведе до разкриване
на нови работни места

за жителите на селото и
Община Добричка.
На заседанието си
днес Общинският съвет даде съгласие да се
проведе публичен търг
за срок от 10 години,
като се отдадат 7 декара
за създаване на опитно
поле и 54 квадратни
метра от сградата за
помещения за склад.
По-рано днес Общинският съвет взе решение
за закриване на осем
училища в Община Добричка, едно от които
това в с. Плачи дол.
Topnovini.bg

Соколовци посетиха Замъка в с.Равадиново, край Созопол, на
връщане от фолклорния конкурс „Созополска дъга“.
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се споменава под името Созополис – „град
на спасението”. Мисля, че това название е
свързано със самото му
местоположение върху скалист полуостров,
вдаден в Черно море.
През Възраждането
Созопол изживява икономически, социален и
културен подем, който
се отразява и в градоустройствената и архитектурна структура на
града. От този период
датират около 200 паметници на културата в
стария град.
От 1974 г. старият
град е архитектурноисторически резерват.
Къщите от това време
са едни от най-ярките
образци на черноморската къща.
Разходката през стария град беше голямо
удоволствие за всички
ни – неговото очарование ни обхвана изцяло.
Нищо чудно, че градът,
с оригиналната си архитектура, привлича
толково много туристи.

тоусещане на хората,
които са ги построили
или поръчали строежа.
Къщите са на 2-3 етажа
– с каменните приземия и съразмерни с тях
еркери. Съчетанието
на камъка с дървената
обшивка на жилищния
етаж е много приятна
за очите и създава усещане за уютно жилище.
А тесните калдъръмени
улички добавят много
към специфичната романтика на града. Географските особености
на мястото – близост
до морето, раздвижена
брегова линия и стръмни брегове, с надводни
и подводни скали, са
много привлекателни
и придават на града голямо очарование, което
е приятно, не само за
очите.
Друго нещо, много интере сно, може
би, преди всичко за
мен – човекът, който
е израснал с други архитектурни образи на
храмове, са църквите.
Созополските църкви

сграда е храмът „Св.
Георги Победоносец”
(19 век). Той е интересен, и със своята
история, и със своето
вътрешно про странство. Църквата е трикорабна, с два реда от
колони с арки от страните на централната
част. Срещнах подобно
архитектурно решение
за първи път и го харесах. Искам да спомена и впечатлението
си от много приятната
вътрешна атмосфера –
храмът се отоплява с
печка с твърдо гориво,
има резбован иконостас и два трона, икони, полилеи, свещници
още от основаването на
църквата.
На 28 ноември
2016 г., до началото на
гала-концерта, имахме
време и решихме да посетим „Замъка” на 2 км
от Созопол. Това стана
още една приятно преживяване и пътуване до
мечтите.
Людмила ПЕТРОВА

Община Балчик ще ремонтира
пътя към “Тузлата”

Община Балчик ще
рехабилитира участък от
общинския път ТополаБалчик - границата между общините Каварна и
Балчик - к.к. „Тузлата“,
съобщават от кметската
управа. По отсечката от
близо 2 километра са
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нанесени поражения при
движението на тежки
транспортни средства
при строителството на
крайбрежни имоти. Пътят е асфалтиран преди
повече от 25 години,
отводнителните съоръжения са затлачени, има

израсли дървета и храсти
в канавките, се посочва в
инвестиционното намерение на общината.
Началото на участъка
е при километър 2+170
и се намира в зоната
на курортния комплекс
„Тузлата“, а краят е при
километър 4+083, на
кръстовище с друг общински път. След рехабилитацията в участъка
ще се пътува по-безопасно и по-комфортно,
информират в инвестиционното намерение от
Общината.
Ангел РАДИЛОВ

