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Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 
37 22 71                /10-9/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Бал-
чик, Каварна, Шабла, 
Г. Тошево и Варнен-
ска област. Подготов-
ка на документи. Тел. 
0885838354  0579 77011

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Продавам част от 
къща в центъра на Бал-
чик. Ул.“Хр.Смирнен-
ски“ № 6 тел. 0897 617 
426                         /10-9/

* Продавам апарта-
мент в бл.2 ж.к.“Балик“ 
Балчик  тел.0898 440 
709                         /10-9/

* Продавам двустаен 
апартамент в ж.к.“Балик“ 
Балчик, спешно 50 000 
лв. тел. 0887 983 113 

* Търся квартира /
гарсониера, апартамент, 
стая/ целогодишно в 
ж.к. „Балчик“ Балчик. 
Тел. 0885 079116     /4-1/

* Заведение за бързо 
хранене търси да назна-
чи персонал за летния 
сезон. Тел. 0885 66 76 
53                              /4-1/

* Автомивка D & D 
Балчик търси работ-
ници с целогодишна 
заетост.  Тел. 0885 011 
694                            /1-1/

* Автомивка D & D 
Балчик предлага ця-
лостно почистване на 
автомобили и пране 
на килими от врата до 
врата. Тел. 0885 011 
694   /1-1/

*Търся апартамент 
под наем. Тел. 0886 
607818* 

* Престижният ресто-
рант “Ел Симпатико” /
на крайбрежната алея 
на Балчик/  търси пер-
сонал: Бармани, серви-
тьори, готвачи и каме-
риерки. Тел. 0898 60 38 
40                             /10-10/ 

* Давам стая под 
наем Тел. 0898 440 709 
ул.”Хр.Ботев” 35    /10-
10/

* Давам помеще-
ние под наем 20 кв.м., 
подходящо за офис, 
адвокатска кантора, 
счетоводна къща или 
друга дейност. Поме-
щението се намира 
на ул”Приморска “, 
срещу комплекс “Ма-
рина Сити”. Цената 
е по договаряне. Тел. 
за връзка 0899890050, 
0893678607

              ДЕБРЕНЕ  Фолклорен събор „Песни и танци от 
слънчева Добруджа”: 50 години

* Продавам къща в 
с.Кремена с 2.8 дка 
земя. Изгодно. Тел. 
0884474858 Лидия

Както и миналата година има-
ше пет сцени, за да се пред-
ставят всички участници. За 
съжаление, времето внесе 
своите корективи в организа-
цията на събора. Имаше пет 
сцени, но на различни места: 
с. Стожер, с. Победа, с. Сте-
фаново, с. Бранище и с. Дон-
чево. Нашите два състава от 
с. Соколово бяха в Стожер. 
Надявам се, че има информа-
ция от първа ръка и от другите 
места. Като участничка нямах 
възможност да вида всички 
състави на нашата сцена. Оба-
че не изпуснах шанса  да гле-
дам и другите, когато ние вече 
бяхме свободни. 

Мисля, че мога да споделя 
интересна информация с тези, 
които не бяха там. Много ми 
беше приятно да видя хора от 
нашата община Балчик - Надя 
Митева и нейния мъж напри-
мер, които бяха на събора, за 
да видят някои от участници-
те. Винаги е хубаво, когато 
има хора зрители, които не 
са самите участници, а хора, 
които са приобщени в култур-
ния живот на града и селото и 
искат да видят и оценят и дру-
гите  ентусиасти.
Мисля, че Първа сцена на 
Фолклорния събор „Дебрене”  
беше  важно събитие. Затова 
и кметът на Община Добри-

чка –  г-н Тошко Петков, и 
заместникът на кмета – г-н 
Дико Иванов присъстваха от 
началото до края на събитие-
то. Жените, които посрещаха 
участниците, бяха много лю-
безни и искаха да помогнат 
на всеки. Благодарна съм им, 
беше ми приятно да общувам 
с тях. 
Докато чакахме нашето време 
за изява, във фоайето на чита-
лището, обърнах внимание на 
група жени, които имаха но-
сии, подобни на нашите. Оба-
че без елече и с друг начин за 
подреждането на цветя на гла-
вата. Отидох при тях и попи-
тах, откъде са. И така открих 

групата от селото – домакин 
- с. Стожер и НЧ „ Свобода”. 
Много любезни жени, напъл-
но открити за общуване. 
Когато дойде нашият ред за 
излизане, бяхме уморени, 
обаче се мобилизирахме, за 
да представим своите състави 
най-хубово. Харесах изпъл-
нението на хоровия състав. 
Звучаха прекрасно. Пееха с 
пълна отдаденост и голямо 
настроение. Диригентът  на 
състава, Стаматка Кирилова, 
се представи прекрасно и в 
своята индивидуална програ-
ма и затова получи награда. 
Що се отнася до нашия тан-
цов състав, ние изиграхме 

ПУЛСИРАЩО, 
ПРИБОЙНО И КРАСИВО

Подобно всички изгреви 
и залези, присъстващи в 
поезията на варналийката 
Милена Белчева, които се 
крият в стихосбирките ѝ 
под едно „Ванилено небе“ 
и  „Етюд за притихване“ 
и за които всеки край е 
знак за ново начало. За да 
ни подскаже как всичко, 
насъбрано в лабиринти-
те на човешката душа се 
превръща в най- крех-
ката материя – думите, 
които обаче имат могъща 
приливна сила./ Ах, тези 
думи, кога ли ще заслу-
жим тяхното доверие?/С 
едно обещаващо предвъз-
хищение още в началото 
тя ни съобщава:“...Защо-
то знам, че някъде те има/ 
и стихнат ли човешките 
стихии/, душата ми-по-
следна и незрима-/ по 
слънчева следа ще те от-
крие. С тези думи ни по-
срещна поетесата, с венче 
на главата си от здравец, 
майсторски изработено 
от енергичната отвсякъде 
Ваня Маркова от Арт га-
лерия „Маркони“ в свети-
лището на ул. „ Дръзки“ 
14- „Антики от прованс“ 
с домакиня нежната Ал-
бена Марашлиева. Са-
мата Милена Белчева, 
естествена във физиче-
ската си красота, отново 
демонстрира хармонията 
на човешкия дух, целеу-
стремена и съсредочена 
в краткостта на изказа, 
възхити многобройната 
публика, сред които бяха 
и нейните съзаклятници: 
Емилиян Ялъмов, Борис-
лава Христова, Росана 
Пенчева, обещаващите 
варненски поетеси Ва-
лентина Йосифова и Катя 
Вангелова, естетът Павел 
Крачунов... Дискретна и 
трепетно мила, Милена 
Белчева сподели своята 
неподправена истина, за 
да потвърди известната 
максима на Чехов за чо-
века и лятото в живота 
ни с главни букви, за да 
разберем колко нежна и 
ранима е самата поетеса, 
съчетала в себе си при-
влекателност и мекота. 
Затова не ни учудва, че 
е спечелила поетичния 
конкурс „По стъпките 
на лятото“.  Можем да 
участваме и в нейния 
проект, в страницата на 
нейния сайт-Арт клуб 
„Монограм“ със свои 
идеи и проекти, посве-
тени на добрата новина, 
да научим нещо повече 
за историята на доброто, 
забавни случки-все неща, 
движещи се в орбитата 

на общочовешките цен-
ности, с основна цел: да 
си бъдем взаимно полез-
ни и изпратим всичко на 
адрес: ladydream77hush@
gmail.com, тъй като Ми-
лена Белчева, заедно с 
Емилиян Ялъмов, имат 
няколко идеи за книги 
или WEB проекти, които 
ще бъдат одухотворени 
от нашите изпратени пис-
ма. Така може би поете-
сата отново ще преоткрие 
едни предстоящи мигове, 
когато отново е насаме 
със себе си в моменти на 
размисли, съизмерими 
само с времето, подсказ-
вайки ни в „ Смяна на 
сезоните“: Подгонени от 
вятъра мисли./ Мирис на 
зелени водорасли,/ под-
ронен пясък под краката/ 
и кацнал гларус върху ра-
мото на лятото..../ Отново 
поетесата е във времето, 
с конкретните негови 
стойности, в които часо-
вете на едно денонощие 
никога не ѝ достигат. 
Просто една млада жена, 
майка на двама синове, 
ощастливена, не само 
от изкуството. От крат-
ките мигове на разговор 
помежду ни разбрах, че 
между живота и изку-
ството стои непоколеби-
мото присъствие на ис-
тината. И във всеки неин 
следващ стих приема све-
та в по-светли нюанси, 
усмихвайки се на предиз-
викателствата. Само заб-
равих да я питам какво 
прави след прекаленото 
доверие към някого, дали 
се е разминавала с мечти-
те си, за ролята на ком-
промиса... Защото за по-
ета винаги е най-важното 
първото преображение и 
само той може да ни бъде 
справочник по много 
неща. Може би бъдещето 
ще подскаже осъщест-
вяването на тези мигове, 
подкрепени от дарбата 
да осъществява контак-
ти, на базата на порива 
на чувствата и взаимната 
симпатия, давайки прави-
лен тон за песен. И така 
да стане съучастница на 
всички овеществени от 
нея, търсени идеи в този 
вид общувания. А тези 
натрупани впечатления 
да ги облече в действие, 
както в нейната емо-
ционална вълнуваща се 
душа, така и в живота 
занапред. Естествено за 
по-дълго и впечатляващо 
време, когато отново ще 
бъдем заедно!

Георги ЙОВЧЕВ

нашите автентични сватбени 
хора великолепно. Когато 
приключихме, председател на 
журито – Милчо Василев, ни 
поздрави с вдигнат палец. По-
лучихме поздрави и от други 
хора. Като резултат – Медал и 
парична награда! 
Искам да представя члено-
вете на журито: Милчо Ва-
силев - Ректор на Музикална 
академия, Пловдив. 50 годи-
ни от живота си той отдава 
на музиката и изкуството. 
Стоян Господинов – Главен 
художествен ръководител 
на професионален ансамбъл 
„Добруджа”. Лена Кирилова 
– етнограф - уредник в  Етног-
рафска къща, Добрич (РИМ).

Видях още пет други съста-
ва – от с. Житница (Община 
Добричка), гр. Котел, гр. Си-
листра, с. Палаузово (Община 
Стралджа, обл. Ямбол) и с. 
Горно Абланово –Община Бо-
рово, обл. Русе).  
Участниците представиха 
различни аспекти на фол-
клорното изкуство – тради-
ции и обреди, песни, танци и 
народни музикални инстру-
менти (гъдулка). От село 
Житница видяхме например 
традиционна народна компо-
зиция. Не много читалища 
имат подобни клубове, които 
се грижат за обичаи и обреди. 

Понякога се случва така, че 
не ти търсиш тема, а темата 
търси теб. Седнах в залата до 
един мъж, от когото по-късно 
получих интересна информа-
ция за трима млади участни-
ка на събора. Те са роднини, 
внуци на този мъж – Симеон 
Панайотов. И трите момчета 
се учат да свирят на гъдулка. 
Симеон на 14, Асен на 13 и 
Милен на 10. Семейството 
е от София, но сега дядото 
и бабата живеят в Котел, за-
щото внуците им се учат там 
в Национално училище за 
фолклорни изкуства „Филип 
Кутев”. Асен и Милен са бра-
тя и имат още един брат на 5 
годинки, който също иска да 
свири на гъдулка. Най-голе-
мият – Симеон, е техен бра-
товчед, който първи е проявил 
интерес към този инструмент 
и запалва другите момчета 
в семейството. Интересно, 

че децата от това семейство 
започват да учат инструмен-
та при една и съща учителка 
– Лиляна Ангелова (София). 
Момчетата изпълниха свои-
те индивидуални програми 
и свириха на края и заедно. 
Всички присъстващите в за-
лата харесаха младите изпъл-
нители и те получиха много 
аплодисменти. А по-късно 
кметът на с. Стожер им връчи 
парични  награди за изпълне-
ние, и награда за тяхното учи-
лище, който готви гъдуларите. 
Милчо Василев подчерта, че 
училището в гр. Котел прави 
много важна работа, защото 
България има голяма нужда 
от  гъдулари. Още две места 

имат специализация на този 
инструмент – гр. Гълъбово и 
Стара Загора.  А сега само си 
представете радостта на един 
дядо, който чува признанието 
за таланта  не на едно дете, 
а едновременно на тримата. 
Желая на всички талантливи 
деца да имат подобно семей-
ство, което се грижи за това 
тези таланти да се развиват.
За втори път виждам на фол-
клорно събитие представяне-
то на автентични носии. Това 
е интересно и познавателно. 
Тук, в с. Стожер, два съста-
ва направиха това: с. Горно 
Абламово и с. Палаузово.

В заключение искам само 
да благодаря на организато-
рите на фолклорния  събор 
„Дебрене” – община Добрич 
и община на с. Стожер, за 
прекрасната  подготовка на 
събитието и за създаването 
на чудесната  атмосферата 
в залата, и наоколо. Няма 
нищо удивително в това, че 
хората,  докато чакаха резул-
тати, започнаха  да танцуват 
първо в проходите, а след 
това и на сцената. Нашите 
соколовчани разбира се бяха 
сред тях. Заместник- кметът  
Дико Иванов активно участ-
ва в танцуването, защото е 
самодеец в с.Владимирово  и 
съпричастен към изворите на 
добруджанския фолклор.
Песните и танците на слънче-
ва Добруджа се чуха и видяха 
в селата, където участниците 
общо надминават 2000 души.
                 Людмила ПЕТРОВА

За поетесата Милена Белчева

Етюд за притихване

Децата на с.Оброчище, наградени на фестивала Дебере 2018 г.

Автентичен фолклор представиха в с.Жълтеж, Габровско и на фестивала 
„Деберене - Песни и танци на слънчева Добруджа” народните певици на НЧ 
„Васил Левски 1959” град Балчик. Фото: Д.СТОЯНОВА

“Текенски напеви” с. Оброчище на фестивал в Кюстендил – награда и медали.

“Авлигите” от с.Гурково


