
                   ПОЕЗИЯ        16 ноември - 22 ноември 2022 г.4

Маруся Костова ме 
покани на този концерт. 
Срещнах много познати 
хора, които не пропускат 
интересните събития в 
града, това са предимно 
възрастни хора, разбира 
си. 
Всяко село и всеки град 
имат своя социален 
живот, имат с какво 
да се гордеят. Така се е 
случило, че гр. Балчик 
е центърът за връзки 
и сътрудничество с 
етническите българи 
в Украйна,  Молдова, 
Румъния. Концертът 
беше запланиран за 
Деня на бесарабските 
българи, който се 
пада на 29 октомври. 
Организаторите на 
мероприятието решиха 
да отпразнуват заедно 
с него и другата важна 
дата – Деня на народните 
будители (1 ноември).
Сдружение „Българско 
наследство” гр. Балчик, 
с председател г-жа 
Маруся Костова, покани 
два детски ансамбъла 
– „Български извор” 
от град Комрат, с 
ръководител г-жа Елена 
Мишкой и „Алтън 
чешма” от с. Конгаз, с 
ръководител г-н Виктор 
Градинар, за да участват 
в концерта.  Още една 
група от по-възрастни 
самодейци бе включена в 
концерта - от с.Сенокос, 
ПГ „Сенокоски славеи”.
Децата (10-12- годишни) 
са пътували с автобус 
500 километра, за да 
пристигнат за концерта 
в Балчик и за концерт  
в  Каварна. Молдовците 
от АТО Гагаузия бяха 
водени от доц. Д-р 
Татяна Раковчена, 
която е председател на 
Българската община 
в Автономната 
териториална област  
Гагаузия, Молдова.Г-
жа Маруся Костова и 
г-жа доц.д-р Татяна 
Раковчена са познати 
вече повече от 5 години 
и си сътрудничат твърде 
успешно. Молдовските 
деца от по-предни 
поколения познават 
и обичат Балчик, 
заради участието си 
в МФ „Българско 
наследство” и Каварна, 
заради  Международния 
фестивал „С България в 
сърцето”.
Групата от Молдова беше 
доста голяма – 36 човека, 
деца и придружители. 
Танцовите  формации 
изпълниха молдовски, 
гагаузки  и български 
танци. Младата певица 
Ана Драгу представи 
няколко гагаузки песни, 

 Концерт в ТИЦ „Мелницата”за Деня на бесарабските българи и 
Деня на народните будители 

Доволни след концертното си участие в ТИЦ “Мелницата” Балчик, със специална благодарност към спонсорите на 
събитието и г-жа Катя Янкова, мениджър на ТИЦ “Мелницата”.                            Фото: 

Детската танцова школа към НЧ “Васил Левски - 1959” Балчик, с хореограф г-жа Галина Гавраилова, се 
представиха достойно на читалищното тържество в с. Соколово, на фестивала в с. Василево и гр. Генерал Тошево и 
на фестивала в Гранд Мол Варна “Фолклорен Извор”                            Фото: Личен архив

Певческа група “Сенокоски славеи”, с. Сенокос, община Балчик, с худ р-л г-н Христо 
Христов, са едни от най-активните членове на Сдружение “Българско наследство” - 
Балчик и участват във всичките мероприятия, организирани от него. Взеха достойно 
участие в първоноемврийския концерт в ТИЦ “Мелницата” Балчик.    Фото:

Отляво надясно: 
г-жа доц д-р Татяна 
Раковчена, ръководител 
на местния клон на 
Фондация “Българска 
памет”, председател на 
Българската община 
и преподавател в 
Комратския университет; 
г-жа Маруся Костова, 
председател на сдружение 
“Българско наследство” 
Балчик.

а Ксения Тодорова  
и Полина Жепан – 
български. 
Имах няколко минути 
преди концерта да 
поговоря с Татяна 
Раковчена. Преди 
всичко попитах, къде 
децата се учат да 
танцуват. В Молдова има 
Домове на културата, 
които са като нашите 
народни читалища. 
Има и специални 
училища – едно от тях 
в гр. Тараклия, където 
децата имат часове по 
класически танц, история 
на танца и ансамбли. Там 
се учат народни танци, 
включвайки и български. 
Г-жа Елена Мишкой е 
преподавател в едно от 
тези училища. От дълго 
време е сред българи и 
знае добре  българските 
танци. Ансамбъл  
„Български извор” 
регулярно участва в 
различни международни 
конкурси и фестивали. 
През миналото лято 
са били  в Гърция. 
Интересно, че град  
Комрат е най-големият 
град  в целия район. 
Там живеят 12 хиляди 
души. Населението 
на гр. Балчик е 
примерно същото 
и ние имаме много 
паралели за културно 
сътрудничество.
Г-жа  Маруся 
Костова, като един 
от организаторите на 
срещата, изрази своята 
благодарност на всички 
хора и организации, 
които са помагали да я 
проведе, посвещавайки 
на тях отделни номера от 
концертната програма. 
Сред тях г-жа Милена 
Петрова, аграрен 
специалист, г-н Ростислав 
Баев, председател 
на Кооперация 
„Изобилие”,  д-р Румен 
Ганев, Николайчо 
Маринов  и Димитър 
Димитров – аграрни 
председатели от Дропла, 
Живко Желев и Кольо 
Великов – председатели 
на кооперации от с. 
Безводица
Като самодейка в 
с.Соколово, участвах в 
концерта в с. Соколово, 
организиран на 28 
октомври 2022 г. и 
посветен на 1 ноември 
– Деня на народните 
будители. Там танцуваха 
и децата от школата 
на Галина Гавраилова 
към НЧ „Васил Левски” 
Балчик. Те, както 
винаги, се представиха 
прекрасно. Същата 
подготовка беше 
очевидна и в двата 

молдовски състава. 
Децата бяха мотивирани, 
знаят как да участват 
единно в представянето 
на ансамбъла си. 
Неочаквано, но 
естествено, получих 
удоволствие от 
концерта в Балчик и 
Соклово, от общата 
атмосфера на празника 
и съпричастността към 
събитието.

Людмила ПЕТРОВА

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни организират

VI ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ
на тема: „Каква е цената да бъдеш харесван?“

/Очакваме младите автори да споделят нужно ли е да правят компромиси, за да бъдат харесвани? Какво 
са готови да направят и защо това е важно за тях? Вълнуват ли се от това, което мислят другите – близки, 
приятели, познати … Как взимат решения и отразяват ли се те на живота им?!/
Целта на конкурса е да провокира и даде възможност на децата и младите хора да разсъждават и споделят 
мнението си по обществено значими теми, които допринасят за изграждането на личността им.
Условия за участие:
1. В конкурса могат да вземат участие деца и млади хора на възраст 11 – 19 години, разпределени в две 
възрастови групи: 11- 14 години, 15 – 19 години;
Участниците трябва да представят есе на тема :
„Каква е цената да бъдеш харесван?“ с обем до три стандартни печатни страници.
2. Към всяко есе трябва да е приложена – Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както 
и следната контактна информация:Трите имена, Възраст, Точен адрес, телефон, електронна поща, Учебно 
заведение
3. Крайният срок за изпращане на есета за участие в конкурса е 28.11.2022г. на електронна поща: mcd.
konkurs@gmail.com или на адрес: гр.Добрич 9300, Младежки център -Добрич, П.К.№ 15.
Награден фонд:
Първа и втора възрастова група. /11 – 14 години/ /15 – 19 години/
Първа награда – 200 лв. Втора награда – 100 лв. Трета награда – 50 лв.
Оценяването ще се извърши от компетентно жури.
При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да останат във фонда и да бъдат 
използвани и разпространявани от Младежки център – Добрич.
За информация :Младежки център – Добрич, тел.: 0884 311 428; 058 602 691;
Регламент за участие и декларация за съгласие можете да изтеглите от конкурсната страница на ycd.bg


