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Над 830 участници - на Над 830 участници - на 
юбилейния събор “Текето” юбилейния събор “Текето” 

в с. Александрияв с. Александрия

Над 830 души – индиви-
дуални изпълнители и 
групи участваха на 20-то 
издание на събора „Теке-
то“, което се проведе в 
събота (23 юли). Имаше 
много повече посети-
тели отпреди, които се 
насладиха на различните 
фолклорни изпълнения, 
съобщи в ефира на ра-
дио „Добруджа“ Дими-
трина Желева от община 
Крушари. 
Изпълнителите бяха 
оценявани от жури, в 
състав: фолклористът 
Петър Крумов, певицата 

от ансамбъл „Добруджа” 
Иванка Русева и Таня 
Дянкова – танцьор в ан-
самбъла и ръководител 
на танцов клуб „Весел-
чани“. 
Тази година за първи път 
на събора бе включена и 
категория за най-добър 
танцов клуб, като няма 
изисквания да се пресъз-
дава автентичен фолк-
лор, уточни Желева. 
Сред участниците бяха 
танцьорите от новосъз-
дадения клуб „Василе-
на“ – към читалището в 
Крушари.  

Заради това, че тази го-
дина съборът е юбилеен, 
бе завишен значително и 
наградният фонд. В него 
се включиха четирима 
спонсори от община 
Крушари – земеделски-
те производители Кирил 
Джендов, Диян Балчев, 
Драва Агро и Клас 94, 
които връчиха награда 
във всяка една от катего-
риите.  
Народната певица Добра 
Савова, която е патрон 
на събора, също бе сред 
поканените.
 Основите на 

събора в местността „Те-
кето” край село Алек-
сандрия са положени 
през 1996 година, като 
празникът се случва 
винаги около Илинден. 
Заради растящия брой 
участници започват да се 
провеждат и двудневни 
издания. През годините 
са достигали до 125 ко-
лектива и 5000 участни-
ци.
От Община Балчик 
участва фолклорният 
състав от читалището на 
с. Дропла.

Ангел РАДИЛОВ

Познавате ли 
Анатолий Волчо?

Той е мост между бъл-
гарите в Одеска област 
на Украйна и България. 
Организирал е българско 

училище, в което при-
ема деца от  невръстни 
до възрастни. Създава 
преди няколко години 
певчески ансамбъл “Чу-
чулички”, които изпъл-
няват български народни 
песни. В тяхното изпъл-
нение е вложена цялата 
любов на единственото 
непретопено българско 
село Търновка, с над 8 
000 жители, вече квартал 
на град Николаев. 
Анатолий Волчо носи в 
сърцето си безпределна 
обич към своя българ-
ски род, произхождащ 
от Странджа. При всяка 
възможност той органи-
зира мероприятия, свър-
зани с българския етнос, 
с българския народен 
и религиозен календар. 
Участва в много фести-
вали и през тази година 
с голям мерак иска не-
говите „Чучулички” да 
пеят на балчишката сце-
на на Втория междуна-
роден форум „Българско 
наследство” на 27 август. 
Дано стагнацията в Ук-
райна не ги спре.

Пред репортерката на 
Радио Варна Албена 
Иванова той каза, че 
посещението му в Бъл-
гария е делово, че ще се 
отчита пред Министер-
ство на образованието 
за дейността на българ-

ското училище, че ще 
проучи, но вече е убе-
ден, че трябва да накара 
родолюбивата публика 
да плаче под звуците на 
българските народни 
песни, прелетели гра-
ниците на държавите, 
съхранени през вековете 
и ето те, неговите „Чучу-
лички”- осмо българско 
коляно в Украйна, ще ги 
запеят в Балчик.
На своите сънародници в 
Търновка, в Николаев, в 
Одеса, на цялата българ-
ска диаспора в Украйна, 
наброяваща повече от 
350 000, той често гово-
ри за историята, за близо 
намиращите се гробове 
на първите български 
ханове. На А.Волчо му е 
интересно да присъства 
и на историческите кон-
ференции за 100-годиш-
нината от края на Пър-
вата световна война и за 
етнологията на българи-
те. Понякога се опитва 
да стихоплетства, но не 
му стига българският 
речник. Поетическата му 

амбиция стига често до 
успех и той веднага го 
превръща в песен. 
Освен с песни, украин-
ски момичета – българ-
ки, ще играят нашите 
хора и ръченици на фо-
рума в Балчик, ще тъпчат 

и разпалват жаравата на 
родолюбието в своята 
България. 
„Малая Родина” нарича 
своя малък месечен вест-
ник Анатолий Волчо. В 
него отразява  българ-
ските празници, които 
самият той организира 
и културата на Търнов-
ка в национален мащаб. 
Статиите са предимно 
на руски, но често са и 
на български, за което 
има помощта на екипа 
на гл.редактор на бъл-
гарския вестник в Оде-
са „Роден край” Дора 
Костова. Той с радост 
констатира, че матери-
али от неговата „Малая 
Родина” са публикувани 
във вестник „Балчишки 
телеграф”, за което сър-
дечно благодари.
Малко от атмосферата на 
Балчик вкуси А.Волчо за 
два дни, но вече е влю-
бен в нашия град и за-
това обеща да се връща 
винаги, когато може.

Маруся КОСТОВА 

Анатолий Волчо с любопитство и възхищение разгледа перлата на 
Българското Черноморие - курорта „Албена“.                                                                                        
                                                                                   Фото: Ивелин КОСТОВ 

Срещата- разговор на 
тема: „Поуките на ис-
торията“ с участието 
на академик Георги 
Марков, академик Ва-
сил Гюзелев и Иван 
Гранитски, се проведе 
в Каварна, съобщава за 
медиите кметът Нина 
Ставрева.
Акад.Георги Марков, 
като почетен гражда-
нин на Балчик и първи 
историк в България, 
винаги е говорил ув-
лекателно и вещо пред 
заинтересованата ау-
дитория на Балчик за 
важните поуки на ис-
торията. Той води исто-
рическата конференция 
„75 г. от възвръщането 
на Южна Добруджа 
към България” в рамки-
те на Първия междуна-
роден форум „Българ-

ско наследство” през 
2015 г. и на 26 август 
2016 г. ще оглави дис-
кусията „100 г. от края 
на Първата световна 
война” – първа истори-
ческа конференция на 
Втория международен 
форум „Българско на-
следство” в Балчик.
Н е у м о р н и , 
акад.Г.Марков и 
акад.В.Гюзелев са под-
чертали, че е важно 
всеки да помни истори-
ята, да си вземаме поу-
ки  от нея, за да градим 
по-добро бъдеще.
Срещата в Каварна се 
проведе в навечерието 
на историческата въз-
становка на Каварнен-
ското въстание, с която 
се отбелязват 139 годи-
ни от събитията през 
1877 година,  когато 

каварненци и жителите 
на околните села дават 

В Каварна дискутираха поуките на историята

Балчишкият телеграфен апарат е изглеждал като експоната в По-
щенския музей в Златоград.                             Фото: Маруся КОСТОВА

отпор на настъпващия 
към града башибозук, 
местни турци и черкез-
ка конница.
Интересен факт, който 
малцина знаят е, че за 
Каварненското въста-
ние пръв съобщава на 
Европа военният те-
леграфист от Балчик 
Еранос Ераносян. На 
този важен в минало-
то апарат – телеграфа 
е именуван и нашият 
вестник „Балчишки 
телеграф” преди 21 го-
дини.

Маруся КОСТОВА

225 години от битката на адмирал Ушаков край нос Калиакра

На 31 юли /11 август ст. 
ст.)1791 г. край нос Ка-
лиакра се разразява най-
голямата битка в Черно 
море. Руската ескадра, 
водена от адмирал Фьо-
дор Ушаков (1745-1817), 
разбива армадата на Ос-
манската империя. С тази 
победа завършва Руско-
Турската война от 1787-

1791 г.
Маневрите, използвани от 
Ушаков в битката при нос 
Калиакра, впоследствие 
са успешно използвани 
от британския вицеадми-
рал Хорацио Нелсън в 
битката при Нил (1798) 
и битката при Трафалгар 
(1805).
Ушаков е един от създа-

телите на Черномор-
ския флот и негов 
командир от 1790 г. 
Той постига редица 
големи победи над 
турския флот. От 43 
морски сражения, 
които ръководи, не 
е загубил нито едно, 
нито един кораб под 
негово командване 
не е бил потопен, 
нито един моряк не 
е попадал в плен. 
Въпреки това сла-
вата на св. Фьодор 
не е свързана само 
с военните му побе-

ди. Своята първа награда 
– орден “Св. Владимир” 
той получава през 1783 г. 
за умели действия и гри-
жа за моряците по време 
на борбата с епидемията 
от чума в Херсон. 
Адмиралът е известен и 
със своята благотворител-
ност. По време на война-

та през 1812 г. с негови 
средства в Мордовия са 
построени болница за ра-
нените войници, болница 
за цивилни и църква.
На 4 и 5 август 2001 г. в 
Санаксарския манастир в 
Република Мордовия се 
провеждат тържествата 
по канонизацията на из-
вестния пълководец Уша-
ков.
Паметта на праведния 
Фьодор Ушаков се чества 
в деня на неговата кончи-
на – 2 (15) октомври и в 
деня на прославлението 
му 23 юли (5 август).
На 31 юли 2005 г. частица 
от светите мощи на ад-
мирал Ушаков е дарена и 
тържествено пренесена от 
руския град Ярославъл до 
Варна. И днес св. мощи 
се съхраняват в морския 
храм „Св. Николай Чудо-
творец“ във Варна.
Внушителният монумент 

на адмирал Фьодор Уша-
ков на нос Калиакра е из-
граден през 2006 г. Автор 
на паметника е скулптора 
Никола Богданов (1932-
2013). През 2011 г. ком-
позицията е допълнена с 
арка от 18 камбани, носе-
щи имената на корабите, 
участвали в битката.
По повод 225-годишни-
ната от Калиакренската 
битка, с подкрепата на ро-
долюбиви българи, се из-
дава тематична юбилейна 
картичка и икона с обра-
за на праведния Фьодор 
Ушаков. Лимитираните 
картичка и икона се раз-
пространяват безплатно 
и могат да бъдат получе-
ни от параклиса „Св. Ни-
колай“ на нос Калиакра, 
църквите „Св. вмчк Геор-
ги“ и „“Успение Богоро-
дично“ в Каварна.

Атанас Димитров - 
АтаДим


