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Паметна плоча в с. Дропла

Г-жа Блага Кирилова/бивш кмет/ и г-н Денчо
Попов /настоящ кмет/ поднасят венец пред новоткритата плоча на откараните в робство и
загинали от румънските репресии 89 души от
района на с.Дропла, община Балчик. Освещаване
на плочата отслужиха отец Велико от Добрич
и отец Василий от Каварна.
Фото: Росица ШАЛТЕВА

В историята на човечеството, в миналото на народите има
моменти, които не се
забравят. Много такива страници има и
в многотомния летопис на нашата родина, на нашия народ,
на хората от равна
плодородна
Добруджа. Страдали твърде
много и незаслужено,
но непрестанали да я
обичат, да се борят за
нея. За да не се забравят тъжните исторически моменти, както
и хората, които са станали тяхна жертва, в
много добруджански
селища има паметници и паметни плочи
за страдалите и загинали добруджанци по
време на румънските
репресии в периода
1916-1918 г. Г-н Радостин Мирков, инициатор за издигане на
такива плочи в Балчик, подчертава, че
мемориалните
плочи в Добруджа са 24,
според проучване на
г-жа Мария Добрева.
Писмените източници говорят, че жертвите на румънските
репресии са над 30
000 души. Плочите на

загиналите от 19 балчишки села съдържат
522 имена – припомня
г-н Радостин Мирков.
Пак той изтъква голямата родолюбива дейност на г-н Гено Генов
/арендатор/и на Филип
от с.Житен/общественик/. Мемориалният
парк „Неовършаният
харман” в с.Житен е
място за поклонение
и свидетелство за живата памет на признателните
поколения
и преклонение към
хилядите мъченици
на Майка Добруджа
– деца, старци, мъже
и жени – мирно население от български,
турски и друг произход, превърнали се в
невинни жертви на
войната.
Кметството
на
с.
Дропла и читалищното
ръководство,
със съдействието на
Фондация „Вигория“
(образование, екология, култура – www.
vigoria.webs.com)
организираха тържество по откриване на
мемориална плоча „В
ПАМЕТ НА ДОБРУДЖАНЦИ, ЖЕРТВИ
НА РУМЪНСКИТЕ
РЕПРЕСИИ ПО ВРЕ-

МЕ НА ПЪРВАТА
СВЕТОВНА ВОЙНА“
на 16 ноември 2018 г.
в с. Дропла. Събитието съвпадна с отредения от Християнската
църква ден, посветен
на Св.Апостол и Евангелист Матей, който
казва: „Блажени миротворците, защото те
ще се нарекат синове
Божии”. Отслужен бе
църковен ритуал от
отец Велико /Добрич/
и отец Василий /Каварна/за освещаване
на паметната плоча
с 89 имена на добруджанци, жертви на
румънските репресии
от село Търновка, от
село Той куюсу, село
Ресилер /Ралица/, Балчишко и село Фрекацей, Тулчанско.
За откриването на
паметния знак присъстваха: доц. Д-р
Благовест
Нягулов,
зам.-директор на Института за исторически изследвания към
БАН, София; областният управител г-н
Красимир Кирилов,
който преряза лентата
на паметната плоча;

от ОбА Балчик – зам.кметът г-н Димитрин
Димитров и г-жа Мариана Ангелова, гл.
секретар; Георги Георгиев, капитан първи ранг, офицер от
запаса,
председател
на Клуба на военните
моряци към Съюза на
офицерите от запаса,
гр. София; Анна Бербенкова,
управител
на в-к „Добруджанска
трибуна; г-н Костадин
Костадинов, председател на Движение
„Възраждане”; г-н Николай Колев, председател на ОбС на БСП;
г-н Мехмед Расим,
председател на ОбС
на ДПС; официални
гости от Регионален
исторически
музей,
Добрич: д-р Кремена Митева /директор на Дом-паметник
„Йордан
Йовков”/,
г-н Христо Полянски,
г-жа Десислава Димова, г-н Свилен Стоянов; кметове от населени места от община
Балчик и др.
Кметът на с. Дропла,
г-н Денчо Попов,
произнесе вълнуващо

слово, с което напомни за добруджанските
жертви, наричайки ги
„два пъти герои, без да
са воювали с оръжие”
и прикани присъстващите за едноминутно
мълчание и поклон.
След това празникът
продължи в салона на
читалищната сграда.
Под
ръководството
на детските учителки
г-жа Велина Димитрова и г-жа Недка
Митева, с трогателна
музикална програма
изненадаха
гостите

децата от детската градина „Добруджанче“ в
селото. Започвайки с
„Аз съм българче”, те
завършиха със „Знамето ни е трицветно”
като с радост развяха
знаменцата и гордост,
че говорят и пеят на
български език.
Слово произнесе доц.
д-р Благовест Нягулов, историк от БАН,
София. Отбелязвайки
накратко историческите факти, той заяви,
че всяка зряла нация
трябва да прочете ми-

налото без омраза, с
почит към жертвите и
с поука за бъдещето.
„Най-мрачните страници от човешката
история, заяви той, са
свързани с насилие над
мирното население.”
Музикалните поздравления продължиха с
изпълненията на певиците от фолклорна
група „Ален божур”
към читалище „Велко
Ангелов 1940”,със секретар Стефка ДимиНа стр. 2

Среща с г-н Николай Ангелов – кмет
на Община Балчик
На 14.11.2018 г. в Пенсионерски Клуб „Младост“ град
Балчик, с председател г-н Георги Андонов, се проведе
среща с многоуважавания от нас кмет на община Балчик г-н
Николай Ангелов.
На срещата присъстваха голям брой членове, поставени
бяха редица въпроси, свързани пряко с дейността на клуба,
като на всички зададени въпроси присъстващите членове
получиха изчерпателни отговори.
Благодарим на г-н Николай Ангелов за уважението и
отделеното време.
Георги Андонов
Председател на пенсионерски Клуб
„Младост“ град Балчик

НОВ БЪЛГАРСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА
Web страница: www.nbu.bg –
Учебни програми – Електронен каталог
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена
052 607 946 – база Варна

Днес бе разтворена поредната трагична страница от историята на Добруджа. Открита бе
24-та паметна плоча в Добруджа, увековечаваща
имената на 89 жители на селата Търновка, Той
куюсу, Ресилер и Фрекацей. Плочата бе поставена в с Дропла.

Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и
ресторантьорството”
Магистърска програма
„Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция, с които
студентите самофинансират образованието си.

