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На 15 Декември 2015г.
в с. Соколово се изнесе
Празничен Коледно-Но-
вогодишен концерт!

 Има различни празни-
ци – лични, семейни, на-
ционални, граждански.
Има и празници за всич-
ки, например Коледните
и Новогодишните.

В празнично настрое-
ние ние се отдаваме още
от края на ноември, а
през декември вече жи-
веем активен празничен
живот, и сме в очакване
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на Коледа и Нова Година.
По традиция в първата

половина на декември за-
палваме светлините на
Коледната елха, с поздра-
вителна програма от де-
ца. Празничният Коледен
концерт в с. Соколово бе-
ше второто мероприятие.
Самодейците от читали-
ще „Просвета 1900” се
постараха да внесат наст-
роение в сърцата на вси-
чки жители и гости на се-
лото. По стара българска
традиция концертът бе

открит от мъжка група
„Коледари” пред читали-
щето. Изпълниха риуала
„Коледуване”, за здраве и
берекет на всички хора
във всяка къща. След тях
с прекрасна програма се
представиха малките де-
чица от ЦДГ „Звездица”
с. Соколово. С много ху-
бава автентична програ-
ма се представи певчес-
ката и танцувална група
на читалището. Ученици
от училището в селото
бяха подготвили Коледно-

Новогодишен базар.
Всичко, което бяха изра-
ботили, се хареса на жи-
телите и гостите: сурвак-
ници,новогодишни пода-
ръци, играчки,свещници
и пана. Всичко това се
продаде много бързо.
Освен това, те участваха
и с впечатляващ празни-
чен рецитал. Концертът
продължи с изпълнение
на хор „Добружански
гласове”, с ръководител
Стаматка Кирилова – пя-
ха невероятно! Имаше и

индивидуални изпълни-
тели: малката Диди, Ма-
риана Йорданова, Стама-
тка Кирилова. Чудесното
трио „Добружанки” пяха
прекрасно.

Танцовият  състав
„Стари добружанци”  с
ръководители  Асенка и
Николай Маневи ни за-
реди с много положител-
ни емоции. Бяхме запле-
нени от ритъма на тан-
ците. Аз отдавна имах
високо мнение за ниво-
то на тяхното изпълнение

и  лично се запознах с те-
зи колективи  през Май
2015 година -   на 115-ия
юбилеен концерт на чи-
талище „Просвета 1900”.
От самото начало видях,
че членовете на ансам-
бъла  са много дружелю-
бни и открити.  Хорът  и
танцовият  състав  изпъл-
ниха програмата си с
прекрасния  съпровод на
музикантите:  гайда –
Стойчо Стойчев и  тъпан
– Николай Манев. Нап-
рави ми впечатление, че

тези музиканти свирят с
голямо въодушевление
не само на концерти, но
и на репетиции.   Гости-
те на концерта си отидо-
ха, след като видяха и чу-
ха чудесните изпълнения
на всички участници.
Бяха доволни и усмихна-
ти, занасяйки в къщи ча-
стица от празничното
настроение.

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ
НА ВСИЧКИ ВАС,

МИЛИ ХОРА!
Людмила ПЕТРОВА

На 18 юли 2015 г. Негово Преосвещенство Варненско-Преславският
митрополит Йоан освети новата соколовска църква в съслужие с протойерей
Георги Петков, свещеноиконом Стратия Александров, свещеник Тодор от
Балчик и др. Хубави думи и благопожелания направиха кметът на Общината
Николай Ангелов и кметът на с.Соколово Минко Попов. Те пожелаха на
соколовци, които наброяват 1000 души, здраве и пълно осъществяване на
всички богоугодни дела.                                                         Фото: Личен архив

Активните самодейци на НЧ “Просвета 1900” с. Соколово, с председател Галина Неделчева и със
секретар Кина Липованска, записват с постиженията си съвременната история на своето село.

Авторитетът на село Соколово се гради най-вече от ежегодната завидна реколта, която постига ЗК
“Сокол” , с председател Деньо Попов. Традиция е жътвата да се открива   със специален ритуал от
самодейците на НЧ “Просвета 1900”, с. Соколово, на който присъстват винаги много журналисти и
гости.                                                                                                                                                 Фото: Личен архив

През 2015 г. НЧ “Просвета 1900” с. Соколово отбеляза своята 115-годишнина,
а народният хор “Добруджански гласове” с художествен ръководител Стаматка
Кирилова отбеляза своята 60- годишнина.

Към читалището функционира още битов хор за автентични песни, танцов
състав “Стари добруджанци”, група за автентични обичаи, клуб за народни
танци, библиотека и еднографска изложба.

На снимката: Момент от началото на Коледното празненство в читалището,
когато секретарят Кина Липованска раздава календари и рекламни материали
за село Соколово на всички, уважили тържеството по случай Новата 2016 г.

Фото: Личен архив

Смесен хор “Добруджански гласове” с диригент Стаматка Кирилова - Коледен концерт Деца от ОУ “Васил Левски” с. Соколово - участници в читалищния празник за Коледа.




