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“Áúëãàðñêî íàñëåäñòâî” - Áàë÷èê 2017 ã.

Кметът на Община Балчик - г-н Николай Ангелов поздравява участниците в III МФ “Българско наследство” - Балчик, България. От ляво на дясно:
Иван Брадарский, Татяна Гайдаржи, Нели и Петър Новикови, д-р Румяна Малчева, Николай Ангелов, проф. Елена Йонеску Коджукару, Дора Карпуз.

Евелин - лице на Форума.

Фото: Д. Борисова

Âïå÷àòëåíèÿ

От дясно на ляво: свещеноиконом Василий, свещеноиконом Стратия
Александров и отец Тодор Тодоров отслужиха панихида за Дякон
Левски и водосвет за участниците в III МФ “Българско наследство”.

Ръководството на Сдружение “Българско наследство” - Балчик поднесе
вкусни погачи, изпечени от баничарница “Джани” на Г. Демиров на
всички колективи - участници във Форума.

Закриване на III МФ “Българско наследство” - Балчик, България, с кръшно българско право хоро на сцената на НЧ “П. Хилендарски 1870”.

„Българско наследство” – един форум
подготвен с много старание, ентусиазъм и
любов, форум, който събира различни хора, с
различни занимания, от различни държави и
краища на България. Тези хора имаха една
главна цел– да покажат как и колко съхраняват
българското в себе си. Удивих се от това, което
видях. Толкова много хора, които не живеят в
България, с български корени, пазят в себе си
България. Събитията в рамките на форума, на
които присъствах, бяха наистина интересни.
Толкова много танци и песни се изтанцуваха и
изпяха в Балчик от 25 – 27 август. А зад всичко
това, което беше страхотно организирано стои
сдружение „Българско наследство”, начело с
ентусиаста г-жа Маруся Костова.
Поздравления за вас и помощниците ви,
които направихте този форум запомнящ се, не
само за участниците, но и за публиката.
Вдъхновявайте се и мечтайте – за това няма
граници, нали?!
Мартин КРЪСТЕВ - сътрудник на III МФ
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