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Щастливи сме, че дарихме радост

Равносметката за рабо-
тата на СОСЗР-Балчик 
през изтичащата година 
е голяма. Няма да давам 
отчет за това, че орга-
низирахме екскурзии и 
срещи за членовете ни, 
което е в реда на нещата. 
Това, че нашата органи-
зация получи междуна-
родно признание и на-
града в град Констанца? 
И още, и още. Другото е 
много по-важно. 
През последните години 
впрегнахме силите си в 
работа с подрастващото 
поколение, учениците. 
Работата ни с ІІІ-б клас 
от училище ,,Антим-І” 
набира инерция. Децата 
ни приеха много радуш-
но, което за нас е удо-
волствие. В отправеното 
ни поздравление от Пре-
зидента на Републиката 
по случай Деня на бой-
ната авиация – 
16 октомври, изрично бе 
упоменато и името на 
ІІІ-б клас. И как няма да 
бъде упоменато? Та нали 
по повод празника уче-
ниците проведоха кон-
курс на тема: ,,Какво зна-
ем на бойната авиация на 
България”? Та нали ри-
сунките от конкурса бяха 
дарени на детското отде-
ление в клиника ,,Света 
Марина” – Варна? Заед-
но с 900 лв., които летци, 

авиационни, специали-
сти и гостите ни от Ша-
бла и Мангалия събрахме 
на празника.
 Още през пролетта на-
шите ученици размениха 
мартеници с ученици-
те от ІІІ-б клас при 3-то 
училище в Мангалия. 
Тази дружба продължа-
ва, макар и за сега без 
лични контакти. Срещи-
те са само с нашето ръ-
ководство и учителките. 
Вълнуващо бе когато 
всички деца от Мангалия 
получиха от нас по една 
райска ябълка. А ние по-
лучихме снимка с триде-
сет деца с райска ябъл-
ка в ръка и лъчезарна 
усмивка. Тези усмивки 
бяха за нас най-големия 
подарък. 
 Коледа. Бих казал, най-
очакваният празник за 
децата. Отпразнувахме го 
отново в залата на Дома 
на СОСЗР- Балчик. Пре-
красно тържество. Богата 
програма от учениците с 
възстановяване на стари 
български обичаи. Роля-
та на Дядо Коледа изпъл-
ни доктор Санджакян, 
който вече замени воен-
ната си униформа с нова-
та. Завинаги, както казва 
той. 
Да, от-
празну-
в а х м е . 

Но всички ли деца могат 
да посрещнат Дядо Коле-
да като нас?-подчертах 
аз в моето поздравление 
към децата и родите-
лите. Това ме разстрои. 
Извиних се, че не мога 
да говоря спокойно по 
тези въпроси. Призовах 
всички да се включим в 
Българската Коледа. Да 
помогнем на много нуж-
даещи се деца. Можем 
ли спокойно да седнем 
на богатата трапеза като 
знаем, че има деца само 
на хляб и сол? Думата взе 
класната ръководителка 
г-жа Пенка Николова. 
Как да се изкаже тя? Как 
да пожелае на всички 
Весела Коледа след като 
знае, че в нейния клас 
има деца в неравностой-
но положение? И тя се 
разплака.  По-голям поз-
драв от това едва ли може 
да има. Тя още не знаеше, 
че нашата организация 
се бе погрижила за най-
бедното дете от класа. 
Още предната седмица 
занесохме топли завивки 
и чаршафи за техния дом. 
Още предната седмица 
по време на нашето тър-
жество бе организиран 
Коледен базар и събра-
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Ф О Н Д А Ц И Я  „В И Г О Р И Я“

Н А Г Р А Ж Д А В А

С ПОЧЕТНА ГРАМОТА „ЗЛАТНА ДЕТЕЛИНА“ 

ЗА  ОСОБЕНИ  ЗАСЛУГИ  В  ОБЛАСТ  „КУЛТУРА“

ПЕВЧЕСКАТА ГРУПА  при  Народно  читалище  „Велко  Ангелов

1940“  в  с.Дропла,  община  Балчик,  с  настоящ  художествен   ръководител

Величка Милева,  в състав:  Агафия Радева,  Атанаска Борисова, Блага

Кирилова, Божанка  Георгиева,  Деспина  Вълчева,  Милка  Георгиева,

Михаилка Маринова, Никола Дочев, Радка Бербенкова и Стелка Илиева

за:

– многобройни участия през годините в общински, областни и национални

прояви, като под името  „Ален божур“ изпълнява народни песни, обработен

фолклор, а под името “Есенна въздишка“ – стари градски песни;

–  участия  във  всички  календарни  прояви  на  читалището  и  тържества  по

различни поводи в с. Дропла;

–  съхраняване на народните песни, традиции и обичаи;

–  разбирането, че свободата е участие;

–  родолюбиво и краеведческо отношение;

–  оптимизма и положителния пример към младите поколения;

–  гражданска отговорност и съпричастност към обществения живот.  

Мария Добрева, председател на фондация „Вигория“

Съорганизаторите преди началото на тържественото 
откриване на паметната плоча.

 16.11.2018 г., с. Дропла, община Балчик – откриване 
на паметната плоча В ПАМЕТ НА ДОБРУДЖАНЦИ, 
ЖЕРТВИ НА РУМЪНСКИТЕ РЕПРЕСИИ ПО ВРЕМЕ
НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА.

         Паметната плоча с 89 имена на репресирани. Отец Велико (Добрич) и отец Василий (Каварна)    
отслужиха панахида за освещаване на плочата.

Прерязване на лентата от областния управител 
(обл.Добрич), Красимир Кирилов, и зам.-кмета на 
община Балчик, Димитрин Димитров, асистирани от 
Гаврил Димитров и Анна Бербенкова, наследници на 
репресирани.

Минута мълчание.
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  П О Ч Е Т Н А    Г Р А М О Т АП О Ч Е Т Н А    Г Р А М О Т А

      „ЗЛАТНА  ДЕТЕЛИНА“„ЗЛАТНА  ДЕТЕЛИНА“
на

ПЕВЧЕСКАТА  ГРУПА  ПРИ  ЧИТАЛИЩЕ 

„ВЕЛКО АНГЕЛОВ 1940“, В С. ДРОПЛА, ОБЩИНА БАЛЧИК

ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ в област КУЛТУРА.

СОФИЯ,  12.12.2018 ФОНДАЦИЯ “ВИГОРИЯ”

      

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС
№ 9/ 12.12.2018

По случай 85-годишнината от създаването на Народно читалище в с.Дропла, община

Балчик, фондация „Вигория“ (образование, екология, култура – www.vigoria.webs.com) поздравява

настоящия  кмет  на  с.  Дропла,  Денчо  Попов,  читалищния  председател,  Николай  Маринов,

читалищната секретарка, Стефка Димитров, читалищните деятели и жителите на с. Дропла, и им

пожелава все така активно да работят за организационния и културен живот на Читалището.

Читалището в с. Дропла през всички години на своето съществуване е било средище на

култура и поддържане духа на селището. Това безспорно е заслуга както на ръководствата, така и

на личното отношение на жителите на с. Дропла към обществения и културен живот. 

Народно читалище „Велко Ангелов 1940“ от 1969 г. се намира в нова сграда, която е гордост

на селото със своите внушителни размери и възможности за различни дейности – библиотека с

многоброен книжен фонд, голяма и малка зала за представления и срещи, репетиционна, музей

сбирка  и други помощни помещения.

Независимо от настъпилите политически промени и намаляване на държавните субсидиите

за читалищата, дейността на Народно читалище „Велко Ангелов“ не заглъхна през годините. То

продължи  да  бъде  център  на  културния  и  обществен  живот  на  селището,  благодарение  на

финансовата подкрепа на земеделска кооперация „Устрем“, с председател Димитър Гаврилов, и

арендаторите Николай Маринов и Румен Ганев.

Дълъг, с многообразни прояви, е списъкът на дейностите на Читалището в с. Дропла през

годините, но ще спомена само някои от тях, проведени през 2018 г., които ще се помнят трайно от

жителите  на  селото:  тържеството  по  случай  90-годишния  юбилей  на  Христо  Гаврилов  и

представяне  на  автобиографичната  му книга  „По пътеките  на  спомените“;  голям концерт  в  с.

Дропла на участници от Украйна , Молдова, Румъния и България във фолклорния фестивал „Море

от  ритми“   в  град  Балчик;  участие  на  певческата  група  „Ален  божур“  във  Международния

фолклорен  фестивал  в  с.  Царевец,  общ.  Свищов,  на  който  групата  получи  Златен  медал  „За

певческо изкуство“; участие на певческата група „Есенна въздишка“ в Националния фестивал за

стара  градска  песен  в  Ямбол,  на  който  дуета  Величка  Милева и  Атанаска  Борисова  получиха

Диплом за участие, Грамота и парична награда; участия  на различни фестивали в гр. Балчик и

други селища в обл. Добрич на певческата група към Читалището; тържеството по откриване на

мемориална  плоча  с  89  имена  на  добруджанци,  жертви  на  румънските  репресии  по  време  на

Първата  световна  война;  чествания  на  календарни  празници  –  осми  март,  6  май  –  патронния

празник на селото „Свети Николай Чудотворец“, коледно тържество  и др.

Фондация „Вигория“  пожелава  Народно читалище „Велко Ангелов 1940“ да продължи да

бъде огнище за запазване на фолклорните традиции, на културния и обществен живот на селото,

здраве и висок дух на кмета на селото, на читалищното ръководството, на читалищните дейци и

жителите на селото.

С признателност,

Мария Добрева, 

председател на фондация „Вигория“

Редакцията на вестник „Балчишки телеграф“ приема до края на м.януари 
2019 г. предложения за номинации за „Общественик на 2018 г.“ . Тел. 0899 
655 249 /след обяд/ Снимката е от церемонията по награждаването на но-
миниравните през 2017 г. - семейство Пенка и Христо Войчеви. 

ните суми бяха именно 
за това дете. Вещите за 
Коледния базар бяха от 
наши членове. Прекрас-
ни ръчни изработки по-
дариха нашите членове 
от ФФ при читалището в 
Стражица.
Още предната седмица 
учители, живеещи във 
в.з. ,,Овчаровски плаж” 
събраха дарение за това 
дете. Отзоваха се и други 
съседи. Две топли сълзи 
се стекоха по лицето на 
актьора Красимир Ран-
ков, когато разбра за как-
во се събира дарението.
Обществото ни има нуж-
да от това. То на гърба си 
изпитва бедността и раз-
бира колко е трудно да 
нямаш препитание. Това 
се задълбочава. Задълбо-
чава се бедността. Задъл-
бочава се и хуманността 
на хората. До кога ще 
продължи това? Безкрай-
ни неща няма. Ще дойде 
денят на Големия взрив. 
Не за създаване на нова 
Вселена. Взрив на обще-
ството. А до тогава, нека 
бъдем добри. Това носи 
щастие. 

Полковник о.з. Иван 
Апостолов – 

военен пилот


