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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

24 ìàé - Ïðàçíèêúò íà Áàë÷èê,
25 ìàé - Äåí íà àáèòóðèåíòèòå

дът на седемте цивили-
зации, провежда това ме-
роприятие за шести път –
отбеляза Радостина Енче-
ва, директор на ИМ Бал-
чик.  Вече е традиция ве-
черта на 18 май да бъде
благословена за културни
изяви в музеите, галерии-
те на града, площадките
пред тях, както и за посе-
щение на тези места до по-
лунощ. Шестото издание
беше тържествено откри-
то в Художествената гале-

рия със слово от директо-
ра на музея Радостина Ен-
чева и художника Мариян
Цветков. Последва откри-
ване на изложби на Шен-
гюл Ахмедова /Шени/, Ге-
нади Гавраилов и Мариян
Цветков.

След това художниците
бяха поздравени с рецитал
от първокласниците от
СОУ „Хр.Ботев” Балчик с
кл.р-л Юлия Миронова.

Чудесното настроение
на вечерта продължи с ап-

лодисментите на публика-
та за Фолклорния ансам-
бъл „Балик” от ч-ще
„В.Левски” гр.Балчик с
худ.р-л Галя Гавраилова.

Вълнуващата нощ на
музеите продължи с музи-
ка и оживени разговори и
в музея, където човек се
вълнува от многото древ-
ни артефакти – Тракийска-
та колесница, каквато мо-
жем да видим само в исто-
рическите филми; изклю-
чително рядката находка –

статуята на Кибела и части
от храма и, както и от тол-
кова още други безценни от
историческо гледище пре-
дмети. Да чувстваш полъ-
ха на историята и човешка-
та цивилизация, чак до мо-
мента, когато нощта си оти-
ва, а там, в тънката ивица
на безкрая, където изчезва
нишката на морето и се сли-
ва с хоризонта, отново се
появява ден. Наистина се
чувстваш благословен…

И следват още дни с чу-

десни празници. Идва
сборът на града, когато
ще се огласи площада от
музиката на скъпо плате-
ната естрада, ще гръмне и
чалгата, ще се понесе аро-
матът на кебапчета и би-
ра, ще накупим шекерени
пръчки и захарен памук,
ще се суетим край много-
бройните сергии… Части,
древни щрихи от цялото!

À èí à÷å…Î òí îâî  ùå ì è-
í àò ñòðîéí èòå ðåäèöè í à
ó÷åí è÷åñêàòà ì ëàäî ñò, ùå

изпълнят с възхищение очи-
те ни и с радост сърцата ни
красивите мажоретки, ще
се понесат по микрофоните
поздравителни слова, ще
гръмне вдъхновената музи-
ка и стихове на най-прекра-
сната българска песен
„Върви, народе, възро-
дени”. Защото, въпреки
всичко, върви и ще пре-
бъде! Както и словото, и
вярата, во веки веков! И
на всеки 24 май!

Мария АНДРЕЕВА

В далечната 1997 г. Бер-
лин открива Дългата нощ
на музеите.  Две години
по-късно Париж , светов-
ната културна столица, от-
варя вратите на музеите и
галериите за свободен до-
стъп. Така се появява нов,
интересен празник – Ве-
черта на музеите и гале-
риите. Целия европейски
свят поема тази идея.

У нас вечерта на музеи-
те вече има своето девето
издание, а в Балчик – гра-

Китното добруджанско
село Соколово и тази го-
дина проведе традицион-
ния си майски празник
на 19 май 2013 г. чисто,
подредено, освежено, с
разцъфнали божури и
рози, то посрещна мно-
го гости, които станаха
свидетели на разнообра-
зен концерт от певчески-
те хорове и танцовите съ-
стави на с.Соколово,
гр.Балчик и гр.Добрич.
Сред официалните гости
на празника бяха компо-
зиторът Петър Крумов,
писателят Стефан Цанев
и съпругата му актриса-
та Доротея Тончева. В
богатата програма взеха
участие Женски народен

хор – с.Соколово, ЦДГ
„Звездица” с.Соколово,
Танцов състав „Веселие”
гр.Балчик, ОУ „В.Левски”
с.Соколово, народен хор
„Добруджанки” гр.Бал-
чик, Смесен народен хор
с.Соколово, Танцов със-
тав с.Соколово, ТФ”Фол-
клорна магия” гр.Добрич
с р-л Николай Сарандев и
оркестър „Извор”. Отли-
чи се народно песенното
трио Стаматка Кирилова,
Василка Енчева и Митка
Огнева. Народната певи-
ца и диригент Стаматка
Кирилова отново възхити
присъстващите с прекра-
сно изпълнение на бъл-
гарски фолклор, а също
и Василка Енчева. Бога-

тият концерт бе разнооб-
разен и с изпълнение на
руснаци, англичанка, жи-
веещи в с.Соколово, кое-
то се гордее със своята
многонационалност, тъй
като в селото живеят хо-
ра от 11 националности,
на които то дава щедро
гостоприемство. Трудо-
любиви и сърдечни, со-
коловци са ги приели ка-
то желани съседи, затова
те се трудят и се веселят с
тях и в делник, и в праз-
ник, както в този красив
майски ден на песните, на
танците, на веселбите, на
богатите трапези и с още
по-богатата душевност
на добруджанския човек.

Георги ГОРЧЕВ

Откриване “Нощта на музеите” в Художествената галерия в Балчик. Танцов ансамбъл “Балик” поздрави присъстващите на “Нощта на музеите”. Фото: М КОСТОВА

Ìàéñêî òúðæåñòâî â ñåëî Ñîêîëîâî

Леят се добруджанските гласове на певиците от с. Соколово с диригент Стаматка Кирилова
Фото: Марияна ВЪРБАНОВА




