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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 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

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

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Откриването на жътвата в с. 
Соколово на 25 юни 2018 г.

Обредът за откриването на 
жътвата започва сутринта. 
Както винаги певиците от 
хор „Добруджански гла-
сове” и танцьорите от ТС 
„Стари добруджанци” към 
читалището в с.Соколово 
дойдоха да поздравят зе-
меделците с  този празник. 
Всички участници от два-
та състава бяха облечени 
в читалищните костюми 
или народни носии. Мъ-
жете бяха  донесли и сър-
пове. За мен беше много 
интересно да видя женска 
носия за полски работи, 
с която беше облечена 

една от танцьорките. Не 
често виждаш подобен 
костюм,защото той не е 
празничен, а работен.
  Народните тра-
диции и обреди свързват 
хора от различни поко-
ления и исторически пе-
риоди. Те ги обединяват 
и помагат да не забравят 
миналото. За селскосто-
панските райони тради-
ционните полски обреди 
са постоянна връзка със 
съвременния живот.
 Милчо Петров Вълчев 
прочете молитва, в която  
пожела на кооперация „Со-

Ритуал - начало на жътвата в с.Соколово.                                                            Фото: Людмила ПЕТРОВА

кол” благополучна жътва, 
здраве на колектива и бе-
рекет. Четирима мъже от 
състава започнаха да жъ-
нат. По-късно към тях се 
присъедини и жена – Анка 
Димитрова Колева. След 
това още една жена – Йон-
ка Иванова Липованска, 
донесла вода в дървена 
ботя. Искам да отбележа, 
че Йонка е голяма май-
сторка на разиграването на 
различни сцени. На края 
новият председател на ко-
операцията -  Дончо Калу-
дов, изля вода на полето от 
бакърено менче, украсено 

с цветя. Цялата церемония 
беше интересна и  красива.
Певиците изпълниха пе-
сен, която съответстваше 
на събитието. След това 
певиците и танцьорите 
завършиха обреда с общо 
хоро. Новият и старият 
(Деню Попов) председате-
ли на кооперацията полу-
чиха снопове с класовете 
от новия урожай.
Интересна и красива об-
редна традиция показа Со-
колово и вероятно ще по-
каже и най-високи добиви. 

           Людмила ПЕТРОВА

“Нашите гарджета са най-хубави” – казва за децата на Жени Добрева фоторепортерът на фестивала 
в Ханиоки, Халкидически полуостров, самодеецът Росен Димов, който заедно със Състава за популярни 
песни се върна с грамота от слънчева Гърция.

КЛАСИРАНЕ В КРАЯ НА РЕГАТА 
„ПОСЕЙДОН”

След чистия старт на 42-те яхти вчера (16 юни) на офшорната гонка до 
Ефорие – Норд , получихме информация че поради появата на бурни усло-
вия около Русалка, много от българските участници са напуснали гонката .
Така само 5 яхти са достигнали крайната точка – Petra (Никола Дуков, ВК 
Понтос), LZ yachting 1991 (Лъчезар Братоев, ЯК Бавария яхтс Варна), Blue 
Magic (Никола Попов, МК Балчик), Kalina (Божидар Каракашев, ЯК Черно-
морец Бургас) и Dara (Александър Георгиев, МК Балчик) . Планираните 2 
иншорни гонки за днес (17 юни) не са осъществени поради липса на вятър 
, изпълнена е само 1 гонка която е била със старт в 12:01 часа . Така след 
5 проведени гонки , ветроходната Poseidon-Balchik Black Sea International 
Regatta 2018 е  приключена . Генералното класиране е много разнообразно 
. След огромна битка между български и румънски екипажи, резултатите 
изглеждат така :
Клас ORC – A 
1 Quebramar – Iulia FULICEA
2 Setsail – Valentin OERU
3 Melx II – Michael NEAGU 
4 Fyling Cloud – Catalin LUCHIAN
5 My Way – Ciprian ONOSE
Клас ORC – B
1 Incognito – Bogdan ION 
2 Petra- Nikola Dukov
3 Hope -Teddy DUMITRESCU
4 Life – Sorin IORGA
5 LZ Yachting 1991 – Lachezar BRATOEV
Клас ORC – C
1 Kalina – Bozhidar KARAKASHEV
2 Adria – Ion POPESCU
3 Indira – Laurentiu FLORICA
4 Feriola – Cornel CIOCIANU
5 Thea – Ionut ILIESCU
Клас IRC 1
1 PETRA- NIKOLA DUKOV
2 BLUE MAGIC – NIKOLA POPOV 
3 DARA- ALEXANDAR GEORGIEV
4 LZ YACHTING 1991 – LACHEZAR BRATOEV – DNF
Клас IRC 2
1 KALINA – BOZHIDAR KARAKASHEV
Поздравления на нашите български представители – екипажите на PETRA 
, KALINA , BLUE MAGIC , DARA и LZ YACHTING 1991 за достойното 
представяне !

Публикуваме без промяна крайното класиране обявено в Интернет 
страницата на Яхтин инфо.

*Яхтинг инфо е медия, създадена през 2014 г., за да отразява водните 
състезателни събития по Черноморието.


