ОБЩЕСТВО

Горда и рада за наши успехи
и награды на Третьем
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
В БОЛГАРИИ

Маруса Костова /директор/ и Росица Шалтева /
секретар/ връчиха в Деня на бесарабските българи
- 29 октомври, на Надежда Танова грамота, картина от художника Валентин Шалтев и подаръци в знак на благодарност за дейността ѝ като
координатор на МФ „Българско наследство“ за
Молдова.
Фото: Б.Т.

С 25 по 27 августа
в Болгарском г.Балчик
прошел третий международный форум «Българско наследство». Форум
проходит под патронатом
община Балчик - д-р
Румяна Ангелова. Директром форума является
г-жа Маруся Костова
– главный редактор газеты «Балчишки вестник». Открытие форума
прошло в торжественной
обстановке на центральной площади община
Балчик, на котором с
приветственной речью
выступил кмет г-н Ни-

колай Добрев Ангелов.
В течении трех дней в
рамках форума проходят
конкурсные концерты,
различные научные конференции, литературные
встречи и презентации с
участием докторов наук,
именитых историков,
писателей , литераторов, краеведов и т.д. С
докладами в научной
конференции в этом году
выступили – профессор
К. Калчев, доктор хабилитат Николай Червенков, доктор Иван Думиника, доцент Елена
Рацеева, писательница

А. Малешкова и др. Историческая конференция
посвещена 180 летию
со дня рождения Васил
Левски.На фольклорном форуме третий год
подряд принимают участие вокальные исполнители, танцевальные
коллективы с Молдовы,
Украины, Румынии и др.
Группа участников
с Тараклийского района подавшие заявку на
участие выступили очень достойно и привезли
много наград и дипломов. Вокалистка Анна
Чебан заняла 1 место
в данной номинации.
2-е место заняла Элла
Олойник - воспитанница
ДК Тараклия и учащаяся
лицея им Ивана Вазова. Танцевальная группа
«Асорти» с. Верхняя Албота под руководством
Петра и Нелли Новиковых заняли 1 место и
произвели фурор своими
яркими и зажигательными танцами. Еще одно
первое место было заслуженно присуждено
профессиональному женскому хору г. Твардица
руководитель и дерижер
Галина Желяпова. Также награды получили
некоторые коллективы с
Украины и Румынии. Несморря на то, что форум
носит болгарское направление, болгары с удовольствием слушают песни
и наших гагаузких исполнителей. В этом году
гагаузкая группа «Севда»

и ансамбль « Дуйгун» с.
Казаклия тоже оставили
прекрасные воспоминания и приехали домой
в Гагаузию с призами и
подарками.
Но не только прекрасное музыкальные номера
исполненные на гагаузком языке привлекли
внимание участников форума. На литературной
конференции по просьбе
директора форума - Надежда Танова выступила
с презентацией книг изданных в последние года
в Научно исследовательском центре Гагаузии
им. М.В Маруневич и
вручила в дар привезенные книги библиотеке
– при Читалище Паиси Хилендарски. Также
была презентована книга
тараклийского родолюбца Г. Танова посвященная 200 летию Храма
Георгия Победоносца в
г.Тараклия.
В целов этот насыщенный различными
мероприятиями форум,
носящий культурное, историческое направление
и призван сохранению и
пропаганде культуры и
традиций болгар прошел
очень успешно.
Мне как координатору
этого международного
форума очень приятно.
В Балчике очень любят
наших бессарабских и
буджакских исполнителей.!
Надежда
ТАНОВА

Обичаят „Хъдрелез” на алианите от село Бисерци от Лудогорието ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЛИСТА „ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА
Родена съм в село
Бисерци или както го
знаят селото на пехливаните. Едно от будните села на Лудогорието,
в което самодейността,
откакто се помня, е
жива по някакъв начин.
Селото, в което мирно живеят християни
и мюсюлмани. Хора,
които тачат и уважават
празника на другия.
Винаги съм казвала, че
са богати в мисленото
тези, които познават
бита на другия и различния и отрано са научени на търпимост, толерантност и емпатияценности, които правят
човека по-добър, помъдър и по-светъл като
мироглед. В този ред на
мисли минавам за щастливка, защото откакто
се помня, празнувам
всички празници, защото детството ми мина

в едно смесено село, в
което никога не е имало
напрежение и дразги.
Хората са дружелюбни
един към друг, учтиви
и вежливи.
След борбата и футбола, Лудогорието придоби нова слава в последните години, когато
обичаят „Хъдрелез”от
родното ми село стана
част от националната
листа „Живи човешки съкровище”. Това е
празникът на алианите.
Най-светлият алиански
празник Хъдрелез е театрализирано посрещане
на лятото и сбогуване
със зимата. Чества се
на 6 май, Гергьовден.
В карнавалните игри
участват само жени.
Местните го наричат
още празника на пролетта, на пробуждането.
На този ден жените се
обличат като мъже и
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Къщичка за книги подари ПП ГЕРБ
на добричлии за
Деня на народните будители

Къщичка за книги видяхме за първи път в град Перущица и много се удивихме. Казахме си, че Перущица е революционер и в библиотекарското дело.
Браво. Ето, че има последователи в Добрич. Фото: Маруся КОСТОВА

По повод Деня на
народните будители
ПП ГЕРБ – Добрич се
включи в инициативата
„Мини градски библиотеки – спри и прочети“ и поставикъщичка
за книги пред офисана
партията в началото на
пешеходната зона.
Инициативата има за
цел книгите да станат
достъпни в открити
обществени пространства.
От малката безплатна
библиотека всеки може
да вземе и да прочете
книга. Още повече, че
в близост е и градският

На 16 октомври, около 12:55 часа е извършена проверка на
частен имот на терито-

парк.
Гражданите могатда
оставят в къщичката
свои книги, да заменят
с други или просто да
прочетат и върнат.
Сред заглавията има
книжки за деца и възрастни произведения
на класици и съвременни автори, книги на
добруджански поети и
писатели, образователни материали.
Евродепутатът Емил
Радев също се включи
в инициативата, като
дари книги. В поздравителния си адрес той
посочва, че Денят на

Краде вода

рията на град Балчик.
В хода на проверката
е установено неправомерно присъединяване

народните будители е
уникален празник и
няма аналог в съвременна Европа.
Голямо дарение от
книги от личната си
библиотека направи и
народният представител от ПП ГЕРБ Даниела Димитрова.
И н и ц и ато р и т е с е
надяват къщичката за
книги да стане притегателно място за срещи, разговори, споделяне и размяна на
книги и да провокира
интереса на малки и
големи към писаното
слово.

към водопреносната
мрежа. По случая е
образувано досъдебно
производство.

Откраднато АУДИ

На 17 октомври, около 11:30 часа е получено съобщение за
противозаконно отнет

лек автомобил „Ауди”
с добричка регистрация паркиран в района
на ж.к. „Балик” в град

Балчик. МПС е обявено за ОДИ. По случая
е образувано досъдебно производство.

Повторен автонарушител

На 17 октомври, около 12:30 часа в с. Оброчище, общ.Балчик,
е спрян за проверка
лек автомобил „БМВ”
с варненска регистрация, управляван от

С.В. (21 г.) от с. Оброчище. При извършената справка в информационните масиви на
МВР е установено, че
водачът на автомобила
е неправоспособен и

управлява МПС в едногодишен срок от наложено му наказание
за същото нарушение.
По случая е образувано бързо полицейско
производство.

Кражба на медни проводници

се събират на селския
мегдан, където отправят
пожелания за здраве,
берекет и показват силата на жената, която
може и се справя с различни житейски ситуации в живота.
С този обичай се гордеят самодейците от
алианската общност в
село Бисерци, които
години, години наред
съхраняват, пазят и поддържат жив този ритуал
и за това днес с право
се чувстват още по-горди и със самочувствие,

На 30 октомври, около 08:30 часа е позащото вече са част лучено съобщение за
от НАЦИОНАЛНАТА извършена кражба на
ЛИСТА „ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА”.
На 30 октомври, около
Изкуството е един от
17:00 часа е извършенай-мощните възпитана проверка на частен
телни фактори, за това
дом в с. Соколово, обл.
всичко, което учи, коеДобрич, обитаван от
то обогатява и развива
35-годишен гражданин
човека трябва да има
място в ежедневието и
да бъде предавано от
поколение на поколе- На 2 ноември, оконие.
ло 12:10 часа в с. Цад- р Надие Карагьо- ричино, обл. Добрич
зова, село Бисерци, е извършена проверка
обл. Разград. на частен дом, обита-

медни проводници с
дължина от 450 метра
от три междустълбия
в с. Българево, обл.

Добрич. По случая е
образувано досъдебно производство по
описа на РУ МВР

Наркотици в с.Соколово
на Р. Норвегия. В хода
на проверката е установена суха тревна маса с
тегло 1 грам, реагираща на полевия тест на
наркотичното вещество

канабис и бяло прахообразно вещество с тегло
0,4 грама, реагиращо на
амфетамин. По случая
е образувано бързо полицейско производство.

Крадат ток в с. Царичино
ван от Ш.М. (59 г.). В
хода на проверката е
установено неправомерно присъединяване
към електропреносна-

та мрежа. По случая е
образувано досъдебно
производство по описа
на РУ МВР Балчик.
/Б.Т./

