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Тинка Сивриева, директор на ОДК Балчик, показва на гостите от с. Копчак
реновираната сграда на Общинския детски комплекс Фото: М. КОСТОВА

Изпроводяк на гостите - с усмивки и покани за
нови срещи.                             Фото: Катя ДИМОВА

Ãàãàóçè îò ñ.Êîï÷àê, Ìîëäîâà
íà ãîñòè â ãð. Áàë÷èê

29 октомври се чест-
ва като Ден на бесараб-
ските българи от 1938 г.,
когато  се отбелязват
тържествено 100-годи-
шнината от освещаване-
то на трипрестолната
църква "Свето Преоб-

ражение Господне" в
Болград и 80-годишни-
ната на Болградската
гимназия. По този слу-
чай в Балчик Николай
Платов /координатор за
Североизточна Бълга-
рия на Бес арабските
българи преселници /
изпрати чрез Интернет
поздрави на всички на-
ши приятели, при които
гостувахме в Молдова и
които ни гостуваха в
гр.Балчик и с.Соколово

през тази година. Той
придружаваше гр упа
гагаузи от с.Копчак, на-
миращо се в най-южна-
та част на Р.Молдова, на
границата с Укр айна,
които бяха на официал-
но посещение в

гр.Ген.Тошево, изнесо-
ха фолклорен концерт в
гр.Девня, разгледаха за-
бележителностите на
гр.Варна, а Възрожден-
ският комплекс в нашия
град им бе показан от
Венцислав Чаков, уред-
ник в ИМ Балчик.
    Групата от 14 души бе
посрещната от Енчо Ди-
митров и Иван Статев,
членове на Литератур-
ния клуб "Йордан Кръ-
чмаров" Балчик, които

имат много тесни връз-
ки, познанства и прия-
телства в Молдова /
гр.Тараклия, гр.Тварди-
ца/ и където познават и
харесват тяхното твор-
чество. През месец сеп-
тември, 15 представите-

ли на балчишките лите-
ратори, бяхме на Първа-
та международна среща
" Твардица кани прияте-
ли"и на Втория тарак-
лийски фолклорен фес-
тивал "Единство чрез
мно гообразието" . В
град Твардица гостува-
ха и самодейци от НЧ
"Просвета" с.Соколово,
с което се поставя нача-
лото на една крепка и
необходима дружба с
Другата България.
   Много се зарадвах ка-
то видях гостите от с.Ко-
пчак, които бяха едни от
най-ярките участници
във фестивала в гр.Та-
раклия и в кулинарната
изложба, откъдето се
познавам с тях.  Светът
е малък и пътеките се
преплитат неочаквано.
Защото Земята е кръгла
- шеговито допълни Лю-
ба Драгуца, директор на
Културния дом в с.Коп-
чак. А Ана Копущи, ръ-
ководител на фолклор-
ния ансамбъл "Гюнеш-
ли Кораф", се надява да
участва във фестивал в
Балчик, защото е усети-
ла големия интерес и
удоволствие от концер-
та им в гр.Девня, който
са изнесли предния ден.
Димитър Дорня споде-
ли, че има какво да нау-
чи в ОДК за фолклорно-
музикалната група, ко-

ято води, а Григорий
Данаджи дори иска да
работи професионално
като музикант в Бълга-
рия.

Зам.-кметът на с.Коп-
чак Максим Трандафил
водеше с видимо удов-
летворение и гордост
културната  делегация от
своето родно място, се-
ло, но с над 10 000 жите-
ли, които 100 % говорят
в ежедневния си живот
4 езика: турски, румън-
ски, руски и много тро-
гателен, запазен от веко-
ве, стар български език.
Не беше трудно, пора-
ди тази причина, да се
общува с гостите. И за
краткото време в Балчик,
те споделиха, че вече
обичат завинаги Белия
град, част от тяхната ста-
ра родина, любовта към
която лежи под сърцето
им, предавана от поко-
ление на поколение.
    Гостите много се впе-
чатлиха от реновирани-
те кабинети на Общин-
ския детски комплекс -
Балчик, където радушно
бяха посрещнати от ди-
ректора Тинка Сиврие-
ва, Пламен Иванов /пре-
подавател по ИТ/ и Ли-
ла Атанасова /препода-
вател по Изобразително
изкуство/. Тук децата
представиха експонати
от свои изложби, носии
и костюми на ТФ "Ри-
тъм", презентации на те-
ма: "31 октомври - Ден
на Черно море" и "Бъл-
гарските столици през
вековете". Похвалиха се с
моралната и материална
помощ на Общината,
“Лафи” ЕООД Балчик,
Ротари клуб, кооперация
"Черно море - Балчик" с
председател Младен
Мартинов, арендаторите
Васил Григоров, Радос-
лав Станчев др.

След подобна среща с
хора, които са чисти по
душа, откровени в оби-
чта си към България,
предани на спомените
на дедите си и радува-
щи за българското, си
мисля, както и след по-
сещението ни в Молдо-
ва, че всички ние се впи-
сваме в историята с ед-
но безкрайно задълже-
ние към тях.

Маруся КОСТОВА

Áàë÷èêëèéêàòà Ñâåòëàíà
Ñòðóíäæåâà ïðåäñòàâÿ ëàóðåàòèòå

íà ÌÄÔÈ "Òðèêñè" â Èòàëèÿ

"След прекрасните емо-
ции от седмото издание на
"Празник на българското
кино"в Рим- продължава-
ме напред! - това споделя
в Интернет  Св етлана
Струнджева, вокален пе-
дагог, преподавател по пи-
ано и солфеж, учител по
музика, създател и артис-
тичен директор на Меж-
дународния детски фести-
вал на изкуствата "Трик-
си", който се провежда
ежегодно в Балчик и к.к.
"Албена".

"На 1 ноември  2014 г.
от 18:00ч. в залата на По-
солството на Република
България (Via Pietro Paolo
Rubens, 21), участвахме в

празничния концерт, по
случай Деня на народните
будители, организиран от
Българския културен цен-
тър в Рим."

"Талантливите лауреати
на МДФИ "Трикси"/Але-
ксандра и Теодора Даска-
лови, Ана Мария Лазаро-
ва, Цвета Христова, Даре-
на Светослава и Мария
Десислава Димитрови,
Ива Стоянова, Мирослав
Христов и Любов Лазаро-
ва/, със специалното учас-
тие на проф. д-р Ростис-
лав Йовчев изпълниха
произведения от българс-
ките композитори Андрей
Стоянов, Парашкев Ха-
джиев , Любомир Пипков
, Васил Казанджиев, Дими-
тър Ненов, Веселин Стоя-
нов, Александър Райчев и
Росен Балкански." - пише
гордо Светлана Струн-
джева, родена и израснала
в Балчик, отличник от Ви-
пуск 1981 г. на Балчишка-
та гимназия. Тя има висше
музикално образование от
Пловдив, педагогически
опит от СОУ “Климент

Охридски” Добрич, СОУ
"П. П. Славейков" София
и като ръководител на
формация "Славейчета" и
50 деца / на възраст от 3-5
години/ във формация
"Сладки пуканки". Създа-
тел е на ВГ "Трикси",  ВГ
"6+", а през 2000 г., заед-
но със съпруга си Емил
Струнджев осн овав ат
Арт център "Стринджен-
до", който има национално
и международно призна-
ние като ковачница на му-
зикални таланти.

Прави чест на Българс-
кия културен институт, че
далеч от родината отбеля-
зва такъв значим в свето-
вен мащаб национален
празник. Посланикът на Р
България при Светия Пре-
стол Н. Пр. Проф. Кирил
Топалов е представил дву-
езичната стихосбирка "Вси-
чки думи за любовта" на
поетесата Силвия Михай-
лова. Музика и литерату-
ра са властвали с право в
Италия, в името на българ-
ската култура и духовност.

Маруся КОСТОВА

Светлана Струнджева

Гробищата ни са пълни, а селата и градовете - празни. Управляват ни тикви. Комунисти-
чески призраци и комунистически скелети са се напъхали в дрехите на демокрацията и
мухлясалата им идеология е оплела с паяжините си вечно дремещото ни общество, което
обича да чества празника на Будителите, но ги предпочита мъртви от поне сто години.

Задушница е!
Юлита ХРИСТОВА

Òàçè ãîäèíà ñìåñèõìå Õåëîóèí, Çàäóøíèöà è
Äåí íà íàðîäíèòå áóäèòåëè - â åäíî

Æèâååì ñè â åäèí íåïðåêúñíàò Õåëîóèí!

È äàíî îãúí÷åòî Âè îïàðè!

За първи път преди 95 го-
дини в Пловдив се отбеляз-
ва Денят на народните бу-
дители. Този акт е отговор
на въжделенията на народа
да бъдат почетени тези, ко-
ито са хвърляли искри в на-
родната свяст, които с огън
и желязо, лира и тръба са
будели българското самосъ-
знание през вековете.
През 1922 г. този празник
официално е въведен в ка-
лендара ни, негов патрон и
до ден днешен е св. Йоан
Рилски Чудотворец. Ден, в
който свеждаме глави пред
паметта и великото (наис-
тина велико по своите из-
мерения, а не просто пом-
позно наричано така) дело
на онези святи българи, ос-
ветили с мисълта, творчес-
твото и борбата си пътя на
възраждането на България
от пепелищата. Да ви изре-
ждам ли част от имената им
- от Константин Костенеч-
ки и Григорий Цамблак, от
Паисий Хилендарски и Не-
офит Рилски, от Димитър
Кантакузин и Братя Мила-
динови през Любен Караве-
лов, Добри Чинтулов и Не-
офит Бозвели до Иван Ва-
зов, Найден Геров, Нешо
Бончев, Христо Г. Данов,
Иван Богоров...

Малка част от народните
ни будители, чествани в
градове и села с факелни
шествия и венци от послед-
ните есенни цветя.

Маргарита Петкова
/Балчик’ 2014 г./

Да, този празник бива за-
черкнат за няколко десети-
летия, но през 1992 г. е обя-
вен отново, и то за нацио-
нален и неприсъствен за
учебните заведения.
Тук ще направя едно абсо-
лютно непразнично откло-
нение. Тази година 1 ноем-
ври се  падна в събота. От
което, не знам по какви не-
ведоми причини, предпраз-
ничният ден беше обявен за
официално почивен в учеб-
ните заведения.

Да се разберем - вероят-
но във всички училища ще
бъде отбелязан под някаква
форма, но на децата ли се
спестява съботното шест-
вие, поднасяне на цветя или
каквото там е сметнало за
необходимо ръководството,
или на самите учители им
се  отпуска един неучебен
ден?

Защото, ако е второто,
много спящи съвести ще
придремят след празнични-
те обеди или вечеринки.
   Не съм дребнава - просто
питам. Просто чукам по по-
ртите на различните инсти-
туции и чакам отговор баш
в Деня на народните буди-
тели ли трябва да поспим по
до късничко, да сготвим не-
що по-завързаничко и да по-
гледаме повечко телевизий-
ка. Че догодина, като е в не-
деля 1 ноември, понеделни-
кът ли ще обявим за непри-
съствен? И така - през 6 го-
дини - ту един ден по-рано,
ту един ден по-късно ще се
будим от сън дълбок, та хем
празника да отбележим, хем
почивния си по закон ден да
не изтървем. Ех, бедни, бе-
дни Хаджи Димитър и Сте-
фан Караджа, Васил Левски
и Георги Раковски, войводо
Ботев, как си изчислявахте
кога да пишете огнените си
слова, кога бой да водите из
Балкана, кога легии и коми-
тети да създавате? В делни-

чни дни ли срещахте кур-
шума в челата си, увисвах-
те на въжето със страшна си-
ла и гаснехте, за да останат
живи въглените на българс-
кото величие вовеки веков?
Горчиво ми е от днешната
пресметливост, въпреки че
тя е властвала и ще си власт-
ва по тези земи.

Затова будители малко, а
спящи бол. Кой на харча си,
кой на съвестта си, кой на
лаврите си. 2014 година
сме. XXI век сме.

За какви будители съм се-
днала да ви говоря, децата
ви претупват този българс-
ки празник и хукват, деги-
зирани като вещици и вам-
пири, с тиквени фенери в
ръце да търсят не народна-
та памет, а чуждоземните
благини... Съвре-
менните  будители де са?
Съсипани от немотията в
някой ъгъл на социалното
дъно или обградени от лъс-
тивите привилегии на вла-
стта, едните нямат сили да
се  чуе гласът им, другите
пеят дитирамби на спонсо-
рите си Не се правя на един
само буден сред толкова спя-
щи, просто споделям, че все
по-рядко се сещаме какви е
деца раждала българска май-
ка юнашка. Някой скъса въ-
жето на камбаната и все по-
трудно е да я ударим - в чест
на празника и като тревожен
набат, че един празник очи
не умива.

А на Голяма задушница,
след като сте отбелязали
предварително Деня на на-
родните будители, прибра-
ли сте децата, пък и себе си
с угасналите тиквени фене-
ри, запалете една свещичка
и в памет на онези, благо-
дарение на чиито будни ду-
ши България я има. И дано
огънчето ви опари. По сър-
цата, братя и сестри, по сър-
цата.

Маргарита ПЕТКОВА




