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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*

Певческа група от град Браила към Асоциацията на българите, носеща името на 
Христо Ботев, с председател г-жа Мария Ганчев. Р-л на групата г-н Нелу Карпуз.               
                                                                                                             Фото: Кольо ГАНЧЕВ

 където ще намерите богато разнообразие на  
диопрични рамки и слънчеви очила  

на атрактивни цени. 
Всеки вторник се извършват безплатни 

прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете Оптика „Ювелир“ в град 
Балчик, кв.“Левски“ 
 (до магазин SHEF)

Съхраняването и по-
пуляризирането на 
българския фолклор 

е от важно значение 
за националната ни 
история. Културно-

то разнообразие в 
различните перио-
ди от време носи в 
себе си богатство-
то на езика, рисува 
картината на бита 
и обичаите, издига 
символично флага 
на държавата.
Фолклорният кон-
курс, проведен на 
27 август 2021 г., по 
време на Събора на 
преселението, ор-
ганизиран от Сдру-
жение „Българско 
наследство” Балчик, 
по проект на МИГ 
„ Б а л ч и к - Ге н . То -
шево” се провежда 
всяка година и отбе-
лязва един далечен 
период от време на 
създаване и препре-
даване на българска-

та народна песен до 
наши дни. Участие-
то на изпълнители и 
състави от различни 
държави показа, че 
за нея няма грани-
ци. Пренесена пре-
ди повече от 2 века в 
Румъния, Молдова, 
Украйна, цяла Бъл-
гария, тя е жива и 
днес. Изпята с езика 
на предците ни, по-
някога с тъжна нот-
ка, понякога с дъл-
боко душевна, но 
в повечето случаи 
весела чувственост, 
българската народна 
песен ни напомня за 
ония времена, в кои-
то трудните условия 
на живот са били ви-
наги преодолявани.

Следва на стр.4 

Живото наследство

Ансамбълът на с.Дмитровка, Делжилер, Украйна. 
                                                                      Фото: Кольо ГАНЧЕВ

„Нарисувай ми песен. Планина да обръща.
Тънка гайда да писне, дето къса душата.
Нарисувай ми ехо, песента да ми връща.
Но такава, каквато досега не е пята…“

Яна Кременска


