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   На 6 август 2016 
г.пенсионерите от гр. Бал-
чик имаха едно специално 
събитие – поредния фес-
тивал на художествената 
самодейност на хората от 
Третата възраст. За втори 
път фестивалът беше с 
конкурсен характер. Той 
беше организиран от Об-
щина Балчик, под патро-
нажа на кмета  Николай 
Ангелов и Общинския 
съвет на пенсионерите 
– 2004. Организацион-
ната група за подготовка 
на фестивала беше само 
от двама души – Софка 
Денева и Янка Стояно-
ва. Трябва да отбележим 
тяхната хубава работа. 
Фестивалът дори започна 
точно навреме.
   Водещите, Димка Мале-
ва и Софка Кръстева, бяха 
правилно подбрани. Дим-
ка Малева е позната на 
всички пенсионери в гра-

да и няма нужда от пред-
ставене. Софка Кръстева 
е от с. Оброчище -  ръко-
водител на народен хор 
„Текенски напеви”. Те се 
справиха със своята мисия 
отлично – не само обявя-
ваха съставите и тяхна-
та програма, а и правиха 
свои коментари, интерес-
ни и остроумни. Благода-
рение на подобна форма 
на водене на концерта, 
той не беше скучен и мо-
нотонен, защото техните 
забележки предизвикваха 
ответна реакция на публи-
ката, правейки и зрители-
те участници в процеса.
   А сега няколко думи за 
журито. Калинка Вълчева 
– председател на журито,  
известна добружанска пе-
вица, носител на много-
бройни награди. Стаматка 
Кирилова – народна певи-
ца от гр. Балчик, ръково-

19-и фестивал на 
пенсионерските състави

дител на местни състави и 
носител на много награди.

   Много хора приветства-
ха гостите на фестивала. 
Димка Малева  първа при-

ветства присъстващите. 
Тя подчерта и изключи-
телното значение на гр. 
Балчик като град на седем 
циви-лизации. Ангел Съ-
бев, председател на Об-
щ и н -
с к и я 
с ъ в е т 
на пен-
сионе-
р и т е 
– 2004, 
говори 
за не-
изчер -
паемия 
и з в о р 
на бъл-
гарски 
ф о л к -
лор и 
важна-
та цел 
хората 
да съ-
храна-

ват фолклорната традиция 
и благодари на кмета за 

моралната и финансова 
подкрепа.

    Почетни гости на фести-
вала бяха Цветан Минков 
- Председател на Централ-
ния съвет на пенсионери-
те – 2004 (София) и Марин 

Драгнев - Председател на 
Областния съвет на пенси-
онерите – 2004 (Добрич). 
Цветан Минков е посетил 
гр. Балчик за първи път 
през 1960 г. и е свързан с 
този град, защото неговата 
съпруга е от тук. Той отбе-
ляза, че участниците имат 
млади сърца и се грижат 
за това, какво да предадат 
на следващите поколения. 
Той призова: „Да запазим 
и следващите 500 години 
българщината и да не се 
предаваме” и каза няколко 
думи за проблемите пред 
пенсионерската организа-
ция. Марин Драгнев под-
черта, че „народ, който 
не пази своите традиции, 
е обречен”. Той изрази 
своето уважение към до-
макините, организацион-

ната група само от две 
жени – Софка Денева и 
Янка Стоянова, и  Калинка 
Вълчева, на която подари 
свои стихове и пожела тя 
да възроди добружански-
те песни „за да тръгнат 
н аш и т е 
песни и 
танци по 
света”.
   Калин-
ка Въл-
чева в 
с в о е т о 
с л о в о 
каза, че 
о б и ч а 
с в о я т а 
земя, за-
това е 
напусна-
ла София 
и се е 
върнала 
тук. Тя 
поздрави 
присъст-
в а щ и т е 
с част от 
песен. Това беше чудес-
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Фолк. група „Росен здравец“, с. Статевци, общ. Белоградчик

но! Гласът на певицата е 
красив и силен, толкова 
силен, че когато тя взе 
високите тонове, микро-

фонът започна да пищи. 
Модулациите на гласа 
бяха прекрасни. Публика-
та отговори  с буйни апло-
дисменти. Певицата доба-

ви, че „хубави са песните 
на България, още 
по-хубави са на 
нашата Добруджа. 
Важно е, как пеем. 
Богат е фолклорът 
ни. Нека да го па-
зим и предаваме 
на новото поколе-
ние!”
  Фестивалът трая 
дълги часове, оба-
че нямах усещане 
за умора. Пропус-
нах само няколко 
изпълнения, за да 
хапна нещо и да 
се преоблека за из-
лизане на сцената 
със спортен клуб 
„Здравец”.
   Видях само един 

танцов състав, който изи-
гра интересни хора. Дру-
гите участниците бяха 
предимно от певчески 

фолклорни състави и гру-
пи за стари градски песни. 
Когато изпълнителите на 
фолклорни колективи из-
лязоха на сцената, гледах с 

голям интерес на техните 
носии. Това беше не само 
интересно, но и познава-
телно за мен. Искам да 
отбележа, че и групите 
за стари градски песни 
бяха хубави. Участниците 
разбират, какво е това да 
пееш в този жанр - пееш  
песни, които са част от 
живота на хората по това 
време и част от градската 
култура. Затова облеклото 
на изпълнителите е в пъл-
но съответствие с жанра. 
Репертоарът  градски пес-
ни не е голям, затова поня-
кога имах възможността 
да чуя различни версии на 
една и също песен.
  В края на фестивала, 
след хубавото представяне 

на композицията от спор-
тен клуб „Здравец”, жу-
рито обяви победителите 
– само пет състава. Да, те 

бяха най-хубавите, но ис-
кам да подчертая  едни от 
най-хубавите, защо всич-
ки състави са достойни за 
висока оценка. 

   На I-во място 
журито класира 
Певчески състав 
„Зорница” при 
Пенсионер ски 
клуб „Европей-
ски гласове”  с 
р ъ к о в о д и т е л 
Иванка Димитро-
ва, гр. Добрич. 
На  II-ро място – 
Народен хор „Те-
кенски напеви” с 
ръководител Со-
фка Кръстева, с. 
Оброчище, общ. 
Балчик. На III-то 
място са три със-
тава: Фолклор-
на група „Росен 
здравец” с ръко-
водител Ленка 

Дафинина, с. Статевци, 
общ. Белоградчик. Група 
„Блага дума” при Пенсио-
нерски клуб „Блага дума” 
с ръководител Христо 
Христов, с. Сенокос, общ. 
Балчик. Фолклорна група 
при Пенсионерски клуб № 
1 с ръководител Атанаска 
Алексиева, с. Телериг, 
общ. Добрич.
  Харесах и атмосферата 
в залата. Публиката беше 
активна. Жените от други 
състави познават песните 
и ги пяха заедно с изпъл-
нителите от своите места 
в залата. Зрителите бяха 
доброжелателни и оценя-
ваха хубавото изпълнение.
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