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В сбора на село Дропла взеха активно участие Представителните състави на читалището в с.Соколово. Фото: Кина ЛИПОВАНСКА

Гeргьовден – празникът на село Дропла

На 6 май в с. Дропла хора 
и природа се обединиха в 
един вдъхновяващ праз-
ник – Гергьовден. При-
ятното пролетно слънце, 
цветята и зеленината на 
площада пред Народно 
читалище „Велко Анге-
лов - 1940 г.“, и ведрото 
небе, бяха задължител-
ният декор на този жиз-
нерадостен празник. 
Празничната служба в 
православния храм „Св. 
Вмчк Георги Победоно-
сец“, водена от отец Ве-
лико, започва рано – от 
8.00 часа сутринта. След 
това, от 10.00 ч. празнич-
ното настроение се прех-
върли на площада пред 
Читалището. Там са, как-
то жители на с. Дропла, 
така и техни гости, до-
шли да споделят заедно 
празника. За приповдиг-

натото настроение заслу-
га имат и разноцветните 
балони, и гергьовденска-
та люлка,  и пъстрите 
носии на участниците в 
програмата. И този път 
домакините на празнич-
ния концерт – кметският 
наместник и читалищно-
то ръководство се пред-
ставиха достойно. 
 Встъпителните слова 
на водещата програмата 
приковават вниманието 
на присъстващите:  „Чес-
тит Гергьовден и чес-
тит празник на всички 
жители на китното село 
Дропла. Днес е специа-
лен ден – Денят на Свети 
великомъченик Георги 
Победоносец, и не слу-
чайно на тази дата в Бъл-
гария  се чества Денят 
на Храбростта и българ-

ската армия. Тъй както 
Св. Георги е бил храбър, 
доблестен, смел и побе-
доносен. Днес е празник 
и на красивия  правос-
лавен храм „Св. Вмчк 
Георги Победоносец“, 
израз на непоклатимата 
българска вяра. В пред-
ставите на хората Св. Ге-
орги е юначният момък, 
яхнал бял кон, побеж-
даващ змея, демона на 
злото и възстановяващ 
хармонията на битието, 
даващ спасение за цяло-
то общество, освобожда-
ващ девойката, царската 
дъщеря. Този мит е ме-
тафора за победата над 
студа, зимата, злото, и 
освобождаване на проле-
тта и растежа. Св. Георги 
е повелител на плодо-
родието, покровител на 
земеделците, и най-вече 

на овчарите и стадата. В 
българската традицион-
на духовна култура това 
е един от най-големи-
те празници, почитани 
с богата обредност. На 
празничната трапеза, 
както и през целия ден 
на празника, цари весе-
лие и се играят т. н. гер-
гьовденски хора. На този 
ден в земята се заравя и 
първото червено яйца от 
предходния Великден, за 
да е плодородна нивата. 
Нека на празника на Ва-
шето село Дропла да си 
пожелаем бодро и светло 
настроение, да отворим 
сърцата си едни към дру-
ги с добри дела и с до-
бри думи, и нека светът 
около нас процъфтява в 
най-богатата си форма 
и палитра. Бъдете живи, 

Певческата група „Ален божур“от читалището в с.Дропла бе участник в програмата и домакин на сбора. Фото: Кина ЛИПОВАНСКА

Детската танцова школа на НЧ „Васил Левски 1959“ Балчик, с худ.р-л г-жа Галина Гавраилова бе най-ласкаво приетa от публиката на 
Дропла на 6 май и от публиката на Царичино на 1-майския сбор. Фото: Елица СТАЙКОВА, секретар на НЧ „Васил Левски 1959“ Балчик 

Хор „Добруджанки“с р-л г-жа Магдалена Христова, пяха пролетни гергьовденски песни на 6 май в Ентографската къща към ИМ Балчик.               
                                                                                                                                                                                               Фото: Маруся КОСТОВА

здрави и горди жители на 
красивото село Дропла. 
Честит празник, весел 
празник. И нека празнич-
ната програма започне 
сега.“
 Програма откриха деца-
та от Дропла. След тях 
певческата група „Ален 
божур“ от с. Дропла из-
пълни песента „Люлка 
се люля девойко“, типич-
на гергьовденска песен. 
Стихове, свързани със с. 
Дропла, рецитираха деца 
от селото. Публиката бе 
очарована от прекрасно-
то изпълнение на групата 
за фолклорни танци при 
Детската танцова школа 
към  Народно читалище 
„Васил Левски– 1959 г.“, 
град Балчик. Програмата 
продължи с две изпъл-
нения на певческа група 
„Ален божур“ – песните 

„Песен за Добруджа”и 
„Малки моми добру-
джанки“, и трио „Чаро-
дейка“ от НЧ „Тодор Ра-
чински“ в с. Петлешково, 
община Ген. Тошево. 
 След това кметският 
наместник г-н Денчо 
Попов, представи воде-
щата и координатор на 
празничната програма: 
„Дами и господа, искам 
да ви представя лицето 
на община Балчик, стар-
ши специалист в отдел 
„Култура“, Елена Здрав-
кова – водеща на програ-
мата, участник два пъти 
в „Гласът на България”, 
достойно представила 
община Балчик.“
 Програмата продължа-
ва с две песни на Джа-

ни Салиев и Марчин 
Василев и втора част от 
изпълнението на Детска 
танцова школа при НЧ 
„В.Левски–1959 г.“, гр. 
Балчик, с ръководител 
г-жа Галина Гавраилова.
 Празничната програма 
завърши с Представи-
телен женски народен 
хор „Добруджански гла-
сове“ и Представителен 
танцов състав  „Стари 
добруджанци“ при НЧ 
„Просвета– 1900 г.“, 
с. Соколово, които из-
пълниха песни и танци, 
акомпанирани от гайда и 
тъпан. 
 Водещата г-жа Елена 
Здравкова изказа благо-
дарност към читалищния 
секретар към НЧ „Велко 
Ангелов-1940 г.“ г-жа 
Стефка Димитрова и на 
кметския наместник г-н 

Денчо Попов за добрата 
организация на празника 
на селото. Две общи хорà 
в края на програмата 
внесоха много настрое-
ние във всички присъст-
ващи.

Свети Георги Победоно-
сец
простира свойта закрила
и дава надежда за по-до-
бро бъдеще 
на малкото селище 
сред огромната равнина. 
Камбанен звън полита
към небосвода безкраен 
и отеква в сърцата на хо-
рата
като знак за сближение.
(Откъс от стих. „Камба-
нен звън“)
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