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И в село Сенокос хорото бе емблема на организираните празнични събития - 1 и 2 юни.

НЧ „Христо Смирненски” с.Сенокос, общ. Балчик

ПГ „Сенокоски славеи“ с.Сенокос, с худ. р-л г-н Христо Христов, бе наградена със статуетка и грамота  на Събора на 
преселниците в с. Дъбовик, общ. Г. Тошево.                                                                                                      Фото: Маруся КОСТОВА

ПГ „Ален божур“ с.Дропла, с худ.р-л Стефка Димитрова и корепетитор г-н Костадин Денев, 
гостува на 2 юни на празника на село Сенокос.

ПГ „Преселски накит“ с.Гурково, с худ.р-л г-жа Димка Кирчева и корепетитор г-н Михаил Ду-
шков, поздрави сенокосци с двата празника - 1 и 2 юни.

Децата от ДГ „Мир“ с.Сенокос са изразители на родолюбие и детска 
радост от празничния сбор и зарята на 1 юни.

Свеж и неповторим е всеки празник, когато в него участват децата 
от ансаблите на балчишките читалища, БФ „Денс“, както и добру-
джанчета от Добрич

Отбелязахме 60 г., а 
след това и 70 г. от 
началото през 1950 
г. на Първия чети-
ригласен хор към 
читалището, с дири-
гент стоматолог д-р 
Славов. Всъщност с 
хора започва актив-
ната самодейност в 
селото. Имаше Те-
атрален колектив, 
Състав за народни 
танци, Група за ста-
ри градски песни. С 
намаляване на насе-
лението в Сенокос, 
намаляват, за съжа-
ление и самодейните 
изяви. Сега сме най-
горди със Състава за 
автентичен фолклор 

„Сенокоски славеи”, 
с музикален и худо-
жествен ръководи-
тел Христо Христов.
 Имаме много учас-
тия и съответно на-
гради, които са ни 
много скъпи, от об-
щински, регионал-
ни и международни 
фолклорни събори, 
форуми и фестива-
ли: „Златен Орфей” 
от Световен шам-
пионат в „Слънчев 
бряг” /2018/; „Голям 
сребърен лист” от 
Фестивала „Листо-
пад на спомените” 
Варна /2018/; Купа 
за 1 място от фолк-

фест на о.Корфу, 
Гърция ; Две купи за 
1 място и Купа на по-
братимяването с чи-
талището на Сели-
оло, Одеска област, 
Болградски район, 
Украйна от Меж-
дународния форум 
„Българско наслед-
ство” Балчик, Бъл-
гария /2015; 2019/; 
Две втори и две тре-
ти места от НФФ 
„Море от ритми” 
Балчик; лауреати на 
22 Международен 
фолклорен фести-
вал във В.Търново; 
две първи места на 
фестивала „Фол-

клорен изгрев” Ва-
рна /2018 и 2019/; 
медали за участия 
– 12 златни, 2 сре-
бърни,3 бронзови; 
ежегодно участие в 
събора „Богороди-
ца” в град Г.Тошево; 
„Лазаровден” в 
НЧ „Васил Левски 
1959” Балчик; фес-
тивала „Гурково 
пее и танцува”; „На 
мегдана”в к.к. „Ал-
бена”; „Песни и тан-
ци от слънчева Доб-
руджа” с.Дебрене, 
Добричка област; 
представихме Доб-
руджанския фолклор 
на Първия фестивал 

в Констанца „Добру-
джа – обичаи, тради-
ции вкусове” /2019/ 
и Българския фолк-
лор във Винфеста на 
Болград  /2019/.
 Организираме се-
дянки, кулинарни 
изложби, изложби 
на плетива и цве-
тя, празници на ро-
дилната помощ, 8 
март, 2 юни – Ден на 
с.Сенокос. На беле-
житите дати и съби-
тия поднасяме венци 
и цветя на паметни-
ците в с.Сенокос.
Снежана КАНЕВА
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