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Жените от селото пресъздават обичаите да се събират стопанките и да
си помагат в селската работа - есен на беленки, зиме на седенки.

Сигурно много от
днешните деца не са

виждали хурка,
вретено и как се

добива и преде вълна.Към читалището от 2 г. има хор за народни песни "Авлиги", с диригент Магдалена Христова

Знаят я всички в селото - леля Марийка
Георгиева, която пее хубаво стари

добруджански песни, в съпровод на акордеон
от Михаил Душков     Фото: М. Костова

Винаги съм смятала,
че духът на Коледа се
усеща най-добре на се-
ло. Питам се къде се
крие магията на тези
Коледни изживявания.
Може би тя е в богата-
та българска душев-
ност, събрана в народ-
ните художествени
произведения, достиг-
нали до днес в българ-
ските легенди, шевици,
народни песни и но-
сии, в обичаите, които
заемат особено място
в народния календар.
Те събират край бащи-
ното огнище и богата-
та трапеза семейство-
то, радват децата, а ко-
гато дойдат коледари и
сурвакари с техните
наричания благосла-
вят щедростта на бъл-
гарската земя – да има
здраве и берекет във
всяка къща.

За да придадат симво-

ликата на народното из-
куство и да се усети кол-
ко силна е любовта към
родния край и българс-
кия фолклор и тази го-
дина на 21 декември на
сцената на читалище
„Свобода” с.Гурково
самодейците пяха, игра-
ха и се веселиха. Тази еу-
фория от багри, звуци и
настроение се предаде и
на публиката , която
скандираше въодушеве-
на от таланта на госту-
ващия ансамбъл „Доб-
ротица” от Добрич, с
ръководител Алексан-
дър Александров,  кой-
то ръководи отскоро и
женската танцова фор-
мация „Фолклорна ма-
гия”, към читалището.

За втора година ус-
пешно се  представя
битовият хор „Авлиги”
с диригент Магдалена
Христова.

По традиция тържес-

твото започна с възпро-
извеждане на народен
обичай – „Белянка”, по
време на който чухме
най-възрастната народ-
на певица леля Марий-
ка Георгиева и „Гурко-
вските гласчета” – детс-
ката вокална група на
читалището.

Колкото и на човек да
му е зле, не можеше да
не се зареди от майстор-
ското изпълнение на ко-
ледари и сурвакари, пе-
ли, играли и наричали
като народа ни в най-
стари времена.

Времето следва неу-
морно своя ход. Въпре-
ки, че с още една годи-
на се съкращава човеш-
кият живот, в този праз-
ничен ден вокалната
формация ТМТМ /Таня
Тодорова, Михаил Ду-
шков, Тодор Георгиев,
Магдалена Христова/
на с.Гурково отправи с

песните си поздрав и по-
слание за здраве, добро-
та, вяра, надежда и лю-
бов. Акапелно те изпъл-
ниха шотландската наро-
дна песен, по стихове на
Робърт Бърнс /превод
на Владимир Свинтила/
“За старата любов” и
вдигнаха чаши с шам-
панско, както е прието
на Коледа по света.

Кметът на с.Гурково
– Тодор Георгиев спе-
циално благодари на
организаторите на Ко-
ледния концерт, с удач-
ното ръководство на
читалищния секретар
Албена Войчева и ръ-
ководителите на съста-
вите към читалището.
На своите съселяни и
гости на тържеството
пожела да бъдем добри,
единни и  да се радваме
на здраве и берекет.

Общинският съветник
от БСП и председател на

Клуба на розата – Иван-
ка Бързакова поднесе
голяма Коледна звезда  и
благодари за чудесното
настроение, което се съ-
здаде за Коледа. Тя по-

жела мир и благоденст-
вие на всички хора от
Община Балчик.

Излизайки от салона
на читалището всеки
присъстващ получи по-

черпка – хляб, кебапче-
та и вино. С бял и чер-
вен пелин се вдигнаха
много наздравици.

Стела ДАКОВА -
СТОЯНОВА

Съдържателното слово на кмета
Тодор Георгиев развълнува съселяните

му. Той пожела на всички здрава
година, с богата реколта.

Общинският съветник от БСП Иванка
Бързакова поздрави изпълнителите и
зрителите от името на Дамския клуб на
розата и пожела здраве, поднасяйки
коледна звезда на кмета и на читалищния
секретар Албена Войчева, организирали
този прекрасен концерт.

Гурковци обичат своя квартет за поп музика: Мишо, Таня, Тошко и Маги - МТМТ,
които блестящо изпълниха акапелно песен на “Тоника” за Нова година.

Момичетата от Танцов ансамбъл “Добротица” към Младежки център “Захари
Стоянов” Добрич изпълниха залата с възхищение.      Фото: М. Костова

Момичета и момчета от Добрич - във вихърен танц, подготвен от Ал. Александров




