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Черноморец чака богата
гроздова реколта

Черноморец е градът
с най-много лозари и
винари в община Созопол. По стара традиция зарязването бе направено на лозовите
масиви от Царя на лозята заедно с кмета на
Черноморец Добри Добрев. Отец Стилян благослови лозовите масиви и хората, които се
грижат за тях. Ритуалът
бе извършен в присъствието на лозари и винари от Черноморец, които зарязаха лозята и
поляха със старо вино
за берекет.
По традиция празникът продължи с дегустация и класация на
вината на най-добрите
майстори-винари. Кметът Добри Добрев даде

старт на винената класация, а компетентно
жури от опитни сомелиери определи найдобрите винари. Експонатите бяха щедро разлети по чашите на присъстващите, а отличените получиха награди
и грамоти за майсторлъка си.
За най-добър производител и Цар на лозята бе избран Янчо Станчев Стамов.
При майсторите на
червени вина най-добър се оказа Тодор Тончев, следван от Димитър Василев, а на трето място се класира виното на Стефан Габрилов.
При белите вина журито категорично отличи за най-добро виното на Димитър Шиваров. Второто място заслужено отиде при Анастас Ташев, а на трето
място бе класиран белият еликсир на Димо
Добрев. За втора година майсторите винари
предложиха и най-доброто розе. Елегантното вино има много почитатели, а първото място спечели Радослав
Ралев, на второ място
се класира Станимир
Николов,третото място
бе за Цветан Радков.
Майсторите на ракия
също представиха своя
майсторлък, оценен по
достойнство от журито
и многобройните фенове на лютата напитка.
Иван Апостолов грабна наградата за най-добра ракия, а Николай
Вълчев и Димитър Беров си поделиха второ
и трето място.
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Днес е последната
контрола на „Созопол”
от зимната подготовка
Касапница на Pomorie cup 2016. С такова заглавие излезе варненският сайт traffic.bg за мача между Созопол
и Поморие от турнира Поморие къп, където съдията тенденциозно раздаваше жълти и червени картони, докато
бургаските медии сервилно отразиха срещата като една
обикновена и с нищо не отличаваща се от останалите.
Момчетата на Румен Димов сътвориха геройство и показаха истински професионализъм като през цялото време играеха срещу 12 футболиста, а накрая и с порязан
състав натриха носа на високомерните си домакини. Отборът на Созопол победи Поморие с 4:1 в мач и се класира на трето място в турнира Pomorie cup 2016.

На „Созопол” предстои последна контрола с ФК „Ботев” Гълъбово, с което ще приключи и втората част от
подготовката на тима преди началото на сезона. Мачът
ще се играе днес, от 14.00 часа на стадион „Арена Созопол”, а тренировките на футболистите продължиха снищи до късно, когато наставникът Румен Димов коментира готовността на отбора. „ Не искам да коментирам съдийството на мача от турнира в Поморие, но искам да
похваля момчетата, че показаха на какво са способни,
а и отборите, които участваха в Поморие къп, видяха какъв противник имат в лицето ни. Вярвам във всеки един
от тях, че ще дадат всичко от себе си не само на мача с
„ Ботев” Гълъбово, но и на предстоящият сезон.”, заяви
за в-к „Созопол” изп. директор на ФК „Созопол” Румен
Димов. Той се надява, на стадиона днес да има публика,
която да подкрепи отбора. Преди мача ще бъдат официално представени двамата нови играчи на отбора- Кристиян Тафраджийски и Якуб Идризов.
В следващите десетина дни до 27 февруари, подготовката на отбора ще премине в нова фаза. Ще намалява
физическите тренировки и по-голямо внимание ще се
отдава на тактическата подготовка.

„ Прозорец на моята душа” за
Кукери прогониха злото ценители на изящното слово
от село Равна гора

Празникът започна в ранни зори, когато Царят на кукерите и дружината му посетиха кмета на селото Георги Станев. С пожелание
за здраве и берекет, с глътка люта ракия и руйно вино,
кукерите получиха разрешение да проведат ритуала. Дружината обиколи
до обяд къщите в селото и
със закачки и песни, с пожелания и наричания изгониха злите духове и предрекоха плодородие и благодат на жителите на село
Равна гора.
Кулминацията на праз-

ника бе следобед, когато
в центъра на селото в присъствието на жителите му,
кукерската дружина представи останалата част от
ритуала. В присъствието
на кмета на селото и пред
погледите на всички Царят
на кукерите разчупи пита
и всеки от кукерите си взе
парче. Този, у когото отиде
желязната пара, той е следващият цар на кукерите.
Най-интересната част от
ритуала бе т.нар. борба за
12-те пръчки, символизираща борбата между доброто
и злото. С първата пръчка
Царят на кукерите докосна
всеки един от присъстващите и пожела здраве и плодородие. С останалите кукерите пазиха младоженеца и булката - най-атрактивните персонажи в кукерската група. Ритуалът е уникален за района и се изпълнява единствено в село Равна
гора. Самият обичай бе възстановен през миналата година по инициатива на кмета Георги Станев. Той благодари на участниците, повечето от които млади хора
и изрази надежда, че традициите и обичаите ще бъдат
запазени и съхранени.
Празникът завърши с дълго хоро, а зрителите дълго
коментираха участниците в
кукерския ритуал.

Днес, 17.02.2016 г., от 17.30 ч. в НЧ „Отец Паисий”
ще бъде представена първата стихосбирка на Маргарита Ганчева. Нежни стихове с голям емоционален заряд са събрани в книгата „Прозорец на моята душа”.
Представянето е организирано от созополското
читалище и приятели на поетесата, които канят ценителите на изящното слово в заседателната зала
за среща с творчеството на Маргарита Ганчева.

