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Концертът на НЧ „Васил Левски 1959” бе наречен „Огън”

За неговата първична и 
основополагаща роля бяха 
танцовите внушения, че 
огънят присъства във всички 
български традиции. Пали 
се огън, за да се прескочат 
тревогите, да се очисти 
душата, да се почувства и 
съхрани топлината и вярата 
в природата.  И с първия 
танц  „Гергьовски” Фолклорен 
танцов ансамбъл /ФТА/ 
„Балик”донесе и разпаления 
огън на любовта във въртежа 
на гергьовските люлки. След 
това изпълниха танца „Луди-
млади” и в края на концерта 
завършиха като фаворити с 

„Върти оро”.
Детската танцова школа също 
изпълни три танца: „Дунавски 
ритми”, „Добруджански ” 
и „Джиновски”. Личеше 
упоритата подготовка и 
голямата дисциплина, която 
г-жа Гавраилова е постигнала с 
малките деца, които завинаги 
са приобщени към танцовото 
изкуство на родното читалище.
Много трогателно и вълнуващо 
с танца „На мегдана” се 
представиха децата от 
Подготвителната танцова група 
и Начинаещата подготвителна 
танцова група с танца „Игриви 
кончета”. Имаше включена 

броилка: „Аз съм, ти си” и 
детската игра „Дай, бабо, 
огънче”.
Безспорен е успехът на 
художествения ръководител 
на всички групи – г-жа Галина 
Гавраилова. Тя е хореограф, 
автор на всички композиции 
и респектиращ педагог, и за 
децата, и за родителите, и за 
танцьорите от ТС „Веселие” и  
Клуб за народни хора „Троп-
Троп”. 
Поради пандемията, 
на този концерт имаше 
танцови абитуриенти, които 
тържествено се сбогуваха с 
ФТА „Балик”, за да продължат 

да учат във ВУЗ и да живеят в 
други градове, но с обещанието 
да се върнат в родния Балчик 
, да продължат да танцуват, 
както като ветерани танцуваха 
Жоро Иванов , Ивайло 
Байчев, Велизар Ангелов, 
Траяна Димитрова, Мария 
Рачева, Венета Георгиева, д-р 
Ростислава Петрова, Даниел 
Михайлов и Роси Димитрова. 
Абитуриентите са: Иван 
Борисов и Ренета Йорданова от 
Випуск 2020 г.; Йоана Петрова, 
Габриела Даринова, Жанина 
Димитрова, Виктория Петрова, 
Мирослава Колева, Мария – 
Елена Димитрова, Николай 

Иванов, Янислав Драгийски и 
Гавраил Гавраилов от Випуск 
2021 г.; Давид Гергов, Грациела 
Илиева, Симона Енчева, 
Габриела Николова и Соня 
Стоева от Випуск 2022 г.
За подготовката на такъв 
забележителен концерт е 
важно колективното начало, 
изразено в съвместната работа 
на читалищното настоятелство 
с председател Даниела 
Димитрова, читалищния 
секретар Елица Стайкова,  IT 
специалиста Галина Димова, 
библиотекарката Евдокия 
Попова, домакина Татяна 
Иванова, музикалните 

съпроводи от Костадин Денев 
/акордеон/ и Георги Радев /
Тъпан/.
Аплодисментите в края на 
концерта бяха естествени 
и нестихващи. Снимките 
безкрайни. Усмивките и 
букетите- безбройни. Хорото 
на всички присъстващи 
обиколи три пъти залата на НЧ 
„Паисий Хилендарски 1870” 
, което бе успешен домакин 
на концерта. Хората бяха 
закопнели за това музикално 
събитие и доволни, че с 
настроението си се вляха в 
него.
 Маруся КОСТОВА

Подготвителна детска танцова школа, с худ р-л Галина Гавраилова.                          Фото: Елица СТАЙКОВА

Танцов състав “Веселие”, с худ р-л Галина Гавраилова.       Фото: Tedi TonyBG Ivanova

Какво мисля ли? Огън ми 
гори, мамо ... Душата ми се 
подпали тази вечер. От любов, 
от усмивки, от гордост, от 
вяра,че утре ще бъде по-хубаво 
от днес. А днес тези деца и 
малки,и големи ми осмислиха 
живота, дните . Благодаря Ви, 
деца, че сте такива огнени, 
сърцати, обичливи. Гордеем се 
с Вас и сме щастливи, че имаме 

Огън ми гори, мамо!
такова богатство до себе си. 
Вие сте ни всичко. Обичаме Ви. 
Не спирайте да бъдете себе си и 
да сбъдвате мечтите си. 
Благодаря от сърце на 
г-жа Галина Гавраилова, за 
цялата любов през годините, 
за обичта, за това, че 
възпитаваше, бдеше и не се 
отказа никога. Благодаря, че 
му подаде ръка и както каза: 13 

г. не му омръзнаха явно, нали 
така Давид Гергов? Благодаря 
ти от сърце. Това, че днес е 
такъв, го дължим и на теб. 
Продължавай и не спирай да 
обичаш! 
Това са нашите деца. Нашето 
Всичко!
И нищо друго не е важно. 

Tedi TonyBG Ivanova

Европейската комисия лансира 
амбициозна инициатива 
на стойност 20 млн. евро в 
подкрепа на украинската 
иновационна общност. Чрез 
целенасочено изменение на 
работната програма на 
Европейския съвет по 
иновациите (ЕСИ) за 2022 
г. новата инициатива ще 
подпомогне най-малко 200 
украински новосъздадени 
високотехнологични 
дружества с до 60 000 евро 
за всяко от тях. ЕСИ ще 
предоставя и нефинансова 
подкрепа – консултантски 
услуги за развиване на 
дейността и възможности 
за партньорства 
Инициативата ще повиши 
капацитета на украинските 
иноватори да взаимодействат 
с европейската иновационна 
екосистема, да завладяват 
нови пазари и да се ползват от 
европейските инструменти за 
финансиране.
Мария Габриел, комисар по 
въпросите на иновациите, 
научните изследвания, 

културата, образованието и 
младежта, заяви: „Преди руското 
нашествие Украйна имаше 
динамична среда за създаване 
на технологични дружества 
и над 1600 новосъздадени 

дружества. С новата инициатива 
ще се запази този напредък, 
ще се укрепят връзките с 
европейската иновационна 
екосистема, така че украинските 
новосъздадени дружества 
да могат да бъдат възлов 
фактор в икономическото 
възстановяване.“
Помощта в размер на 20 

млн. евро ще бъде изплатена 
чрез конкурентна покана за 
представяне на предложения 
за общоевропейска 
мрежа на сдружения на 
новосъздадени дружества 
в подкрепа на украинските 
заинтересовани страни в 
областта на иновациите. Ще 
бъдат осигурени полезни 
взаимодействия със съответните 
инициативи на ЕС, като 
например мрежата „Enterprise 
Europe“. С тази покана с начало 
23 юни Европейският съвет по 
иновациите (ЕСИ) ще осигури 
непрекъснатост на дейността 
на украинските технологични 
дружества и ще насърчи техния 
растеж. Инициативата може 
да помогне на украинските 
новосъздадени дружества да се 
подготвят за кандидатстване за 
бъдещо финансиране от ЕСИ.
Повече информация ще 
намерите в съобщението тук.
Лица за контакти с медиите:
Johannes BAHRKE (+32 2 295 
86 15)
Marietta GRAMMENOU (+32 2 
298 35 83)

Чрез Европейския съвет по иновациите 
ЕС подкрепя с 20 млн. евро украинските 

новосъздадени дружества


