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Зареждащо настроение и коледен дух на добрина и човещина

остави след себе традицион-
ният коледно-новогодишен 
концерт на Читалище „Сво-
бода-1897“ – „Коледни чудо-
действа“.

В концерта взеха участие 
много самодейни формации 
от Гурково, Балчик и Каварна. 
Благодарим на всички изпъл-
нители за приятните мигове 
заедно и им пожелаваме да 
останат здрави и да творят с 
плам!

Повече от 1 300 лева бяха 
събрани на благотворителния 
ни базар, които ще бъдат пре-
дадени на слънчевото момиче 
с несломима усмивка Магда-
лена Христова, за да победи 
неволята!

Искрени благодарности към 
хората, които дариха кулинар-
ни изкушения за базара – Ва-
силка Димитрова, Мария Ди-
митрова, Татяна Плугарова, 
Миглена Константинова, Ма-
руся Костова, Катрин Фриър! 

Огромни благодарности 
и към хората, които дариха 
ръчно изработени артикули 
за благородната ни благотво-
рителна мисия: Татяна Плуга-
рова, Ирина Андреева, децата 
от Лятна академия „Ваканция 
на село“, които участваха в ко-
ледната ни работилница и една 
англичанка от с.Гурково, която 
изплете най-пухените шапчи-
ци и ръкавички, но предпочете 
да остане анонимна.

Специалната ни признател-
ност е за майсторката ЕЛЕНА 
ВЪРБАНОВА, чиито коледни 
декорации, както и картините 
и паната от плъстена вълна, 
грееха на щандовете ни!

ЕЛИ, БЛАГОДАРИМ ТИ!
Светли празници на всички! 
Останете здрави!
Наталия ГЕОРГИЕВА
Председател на НЧ „Свобо-

да 1897”
с.Гурково, общ.Балчик

Певческа група „Преселски накит“, с. Гурково, с худ. р-л. г-жа Димка Кирчева, активно участва в Коледните и новогодишните 
тържества на селото.

Годишни награди на НЧ  „Свобода - 1897“ с. Гурково за читалищна дейност

Г-жа Иванка Христова получи от г-жа Поликсения Петрова 
грамота „Благодетел на годината“.

Ученичката Анелия Тодорова получи от г-н Ивайло Джилянов 
грамота „Читател на годината“.

Г-жа Димка Кирчева връчи на г-жа Мария Лафазанска грамота 
„Спонсор на годината“.

Певческата група „Ален Божур“ от с. Дропа с р-л г-жа Блага Кирилова и корепетитор г-н Коста-
дин Денев, гостува на коледно-новогодишния събор на с. Гурково. В навечерието на Коледа кметът на с. Гурково г-н Тодор Георгиев посреща традиционно коледари.

В селата на Община Балчик и в кв. Левски е запазена жива традицията коледари да обикалят домовете, да честитят и наричат благопожелания за здраве и берекет. На снимката: млади коледари 
от с. Гурково, Община Балчик (2022 г.)


