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Въведение Богородично.
 Ден на православната 

християнска младеж и семейство
трова и председател 

Николайчо Маринов, 
които започнаха с пе-
сента „О, добруджан-
ски край”, прозвучала 
като химн.

„Колко скъп е ми-
рът”- с това есе поетът 
Георги Балабанов от 
Ген.Тошево поздрави 
присъстващите, отбе-
лязвайки, че е посве-
тено на съселяните му, 
които са били откарани 
в румънско робство 
през 1916 година. 

 Г-жа Мария Добрева, 
председател на фонда-
ция „Вигория“,подари 
на присъстващите 
стихосбирката си „Ще 
те нося в сърцето си”, 
посветена на родния 
край, а от името на 
Фондацията, подари 

рисуван портрет на Ва-
сил Левски за читали-
щето в с. Дропла.  Ро-
дена в с. Дропла, тя е 
основателка на фонда-
ция „Вигория” – съдеб-
но регистрирана през 
2010 г., с цел да подпо-
мага и стимулира обра-
зованието, да поставя 
акценти върху остри 
социални проблеми, да 
насочва вниманието на 
обществеността върху 
нерешени проблеми на 
образованието и култу-
рата. 

Кметът на селото 
поднесе грамоти на да-
рителите – наследни-
ци на репресираните, 
жители на с. Дропла 
и други частни лица, 
дали възможност да 
се проведе празника и 

осъществи поставяне-
то на паметната плоча 
на жертвите от румън-
ските репресии. 

Първият мразовит 
ден на идващата зима 
и ситният снежец не 
изплашиха гости  и 
домакини. Напротив, 
чувстваше се празнич-
ното настроение на 
присъстващите, осъз-
нали, че отдават внима-
ние и почит към онези 
добруджанци, станали 
жертва на историче-
ските безобразия в 
човешката история, 
довели до трагедии, в 
които страданията са 
за обикновените хора. 
Като хилядите загина-
ли добруджанци!

         Мария
 АНДРЕЕВА

Клуб “Хинап” с председател г-жа Димка Малева отбелязват тържествено 
християнския празник с изява кулинарните способности на всички жени от 
клуба и сладкото слово на библиотекарките г-жа  Магдалена Върбанова и 
г-жа Марияна Радева.                                                          Фото: Маруся КОСТОВА 

Паметна плоча в с. Дропла

В деня на освещаването на плочата на загиналите 
посетихме семейството на Мария и Христо Гаврилови. 
Отново се върнахме към спомените им за родове и близки 
в с.Фрекацей, Северна Добруджа и към написаната от 
Христо Гаврилов книга, в годината на неговата 85-годи
шнина.                                                          Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Венци и цветя от признателното поколение пред плочата 
на загиналите в робство от селата на територията на 
днешното село Дропла, Община Балчик. 
                                                                 Фото: Росица ШАЛТЕВА


