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Сдружение „Българско 
наследство” Балчик на 
гости на с.Чернооково

Празници в българ-
ския календар – кол-
кото щеш, стига да 
сме живи и здрави да 
ги празнуваме! С тези 
думи ни посрещна-
ха нашите приятели 
от Пенсионерски клуб 
„Надежда” с. Черноо-
ково, общ.Ген.Тошево, 
обл. Добричка. Пред-
ставители на Балчиш-
кото сдружение „Бъл-
гарско наследство” 
имахме уговорка да 
бъдем в Чернооково на 
21 ноември, по случай 
Деня на християнското 
семейство, но поради 
внезапната смърт на 
техен съселянин, бивш 
кмет на селото,  госту-
вахме на 30 ноември 
– Андреевден. 

Преди три години 
се запознахме с певи-
ците „Черноочки” на 
Фестивала на Третата 
възраст в Балчик. Ма-
рина Момчева, бивш 
читалищен секретар, 
веднага се отзова да 
организира певческата 
група да гостува на 
Първия междунаро-
ден форум „Българско 
наследство” в Балчик 
през август 2015 г.  

Недялка Панева, като 
худ.р-л, преценявайки 
силата на певиците си, 
ги представи в най-
добра светлина и те 
се класираха на първо 
място в категорията 
„Хорово изкуство”.  
Това стана възможно и 
с твърдата подкрепа на 
Веселина Недялкова, 
която  е певица и кмет 
на селото, вече втори 
мандат. 

Ръководството на 
МФ „Българско на-
следство” покани „Чер-
ноочките” да открият 
Втория форум през 
2016 г., което те напра-
виха  с опит и ентуси-
азъм, благодарение на 
читалищния секретар 
Росица Танкова. 

След всяко участие 
в Балчик сме връчвали 
специални подаръци 
на самодейците, които 
имат богат културен 
календар, защото жи-
вотът на село става по-
лек с  песен.  Награди: 
Купа през 2015 г.; пла-
кет през 2016 г.; гра-
моти и снимки в рам-
ки през трите години 
за Пенсионерски клуб 

„Надежда” с предсе-
дател Петър Момчев.; 
рекламни материали 
и специални издания 
на вестник „Балчишки 
телеграф”, в които са 
отразени  конкурси-
те на МФ „Българско 
наследство”с  участие 
на с.Чернооково. 

На Андреевден най-
напред подарихме ка-
лендари за следващата 
2018 г. на кметството, 
читалището и пенсио-
нерския клуб, където 
специално са отразени 
дните на Четвъртото 
издание на МФ „Бъл-
гарско наследство” в 
Балчик: 24-26 август 
2018 г., а с.Чернооково 
е  първото покане-
но село за участие. 
Под егидата на Фору-
ма ще се побратимят 
със село от Украйна, 
където живеят наши 
българи. Това предсто-
ящо радостно съби-
тие с.Чернооково ще 
организира с желание, 
веднага след Великден.

Поздрав за Андре-
евденското събиране 
получиха заслужилата 
самодейка – певицата 

кака Стоянка /на 80 г./, 
Марийка и Пеньо Ма-
неви, които са семей-
ство от 1959 г. За тях 
рецитира стихотворе-
нието „Бяла спретната 
къщурка” Йорданка 
Русева, а самите те и 
Йордан Стойчев също 
изпяха свои любими 
песни. 

Почти цялото село 
е с преселници от Се-
верна Добруджа, които 
по силата на Крайов-
ския договор от 1940 
г. са насила изселени 
от с.Пандур, близо до 
днешния общински 
град Бая, окръг Кон-
станца, Румъния. Пан-
дурци пазят: своя език, 
своята вяра, своите 
песни и хора, своите 
народни носии, своя 
български дух, който 
са поселили тук със 
спомена за своите род-
ни къщи, гробове на 
дедите, чернозема на 
повече от десет поко-
ления българи, живяли 
в Северна Добруджа, 
търсейки поминък и 
спасяване на българ-
щината. 

Маруся КОСТОВА

Песента е нужна и в делник, и в празник - хор „Черноочки“ пеят на Андреевден. Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

 На изпроводяк от с.Чернооково: Георги Йовчев /журналист/; Веселина Недялкова /кмет/; Маруся Костова /
председател на Сдружение „Българско наследство“ Балчик/; Марина и Петър Момчеви /домакини на Андреев-
ден/, Димка Малева /председател на клуб „Хинап“ Балчик/.Фото: Мария Андреева 

В чест на поредния 
празник

На 21 ноември 
Православната църк-
ва отбелязва един 
от големите Бого-
родични празни -
ци – Въведение на 
Божията Майка в 
Храма. Празникът 
се чества и като Ден 
на християнското се-
мейство и християн-
ската младеж. 

Според Светото 
писание, на този 
ден тригодишната 
Мария е заведена 
от родителите си в 
Йерусалимския храм 
и е отдадена в слу-
жение Богу. Това е 
паметно събитие за 
семейството на Май-
ката Божия и затова 
се тачи от Църквата 
като Ден на христи-
янското семейство. 
Богородица е била 

обречена от родите-
лите си на Бога, още 
преди раждането си.

Вечерта на този 
ден всички в дома се 
събират около тра-
пезата на чаша вино, 
вкусна пита и хубава 
гозба. Масата не се 
разтребва, за да дой-
де през нощта Бого-
родица, да си хапне 
и благослови дома.

Тази част от риту-
ала бе изпълнен от 
нас в домовете ни на 
21 ноември, а тър-
жествено празника 
отбелязахме в пенси-
онерския клуб „Вто-
ра младост” Балчик 
на 22 ноември от 
13.00 ч.

Като председател 
на клуба поех при-
сърце идеята да поз-
дравя присъстващите 

34 жени с празника. 
Получихме поздрав-
ление от г-н Христо 
Петров, член на Об-
щински съвет Бал-
чик, чрез посредник, 
тъй като г-н Петров 
бе зает служебно. 

Тържеството пре-
мина при много 
благоприятна обста-
новка. Вдигнахме 
наздравица с чаша 
вино и пожелания 
за крепко здраве, 
дълголетие и лично 
щастие за всички нас 
и нашите семейства. 
Не липсваха и кръш-
ни български хора.

Софка ПАНЧЕВА
Председател на 

ПК „ Втора мла-
дост”

Кв.”В.Левски”, 
гр.Балчик

Народен хор „Добруджанки” Към НЧ „Васил Левски 1959” гр.Балчик, с диригент 
Магдалена Христова, пяха на сцената на читалището в с.Василево, общ.Г.Тошево, 
на 2 декември 2017 г. 


