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Хор “Черноморски звуци” и Вокалната студия при НЧ “Паисий
Хилендарски” Балчик, с диригент д-р Валентина Георгиева, се
завърнаха с награди от гр.Черна вода, Румъния
през 2013 г.
Тази година д-р Валентина Георгиева забива най-високо гвоздея на фестивалната
програма с детските
изпълнение. Децата за
първи път са на международна сцена и за първи път пеят пред публика песента, научена
преди дни – „Мамо,
учи ме на блус”, за

щанието на хоровите
организатори от Черна вода да участват
за втори път в нашия
Международен хоров
фестивал „Черноморски
звуци”, чието седмо
издание е през юни
2017 г.
Пе с ент а „Laudate
Dominum – Хвалете
име Господне” на словенския композитор

както на фестивала в
Черна вода, Румъния,
така и в България в
предколедния традиционен празничен концерт на 17 декември
от 11.30 ч. в Двореца
Балчик.
Заповядайте „На
чаша вино с Коледни
песни”! Да поздравим
големите и малки хористи на „Черноморски

Смесен хор „Черноморски звуци“ Балчик, с диригент д-р Валентина Георгиева за трети
път покорява зрителите на международния румънски хоров фестивал „Й.Д.Чиреску“ в
град Черна вода, като получи заслужено плакети, грамоти и подаръци, както и обещание
от румънските хористи да участват в нашия международен фестивал „Черноморски
звуци“ в Балчик в началото на юни 2017 г.
Фото: Фейсбук
Хоровият фестивал
”Йоан Димитриус Чиреску” в близкия до
нас град Черна вода в
Румъния се проведе за
35-и път с концертни
програми на 16 формации от Румъния (Черна
вода, Кълъраш, Тополовени, Констанца, Браила, Букурещ и др.),
Молдова (Кишинев),
САЩ (камерен хор от
военна база на НАТО в
северната ни съседка),
Рим (камерен хор от

Италия) и България
(хор „Седянка” Силистра, хор „Черноморски
звуци” и Вокалната студия при НЧ „П. Хилендарски” Балчик).
Фестивалът е с дългогодишна история и
е посветен на големия
румънски композитор
Йоан Димитриус Чиреску, към когото домакините засвидетелстват
огромно уважение. По
регламент румънските
хорове задължително

изпълняват негови песни. Съставите се представят в две концертни
вечери с две програми
- фолклор и църковна
музика, фолклорната
програма - в залата на
общината, а църковната - в църквата „Св. Св.
Константин и Елена“.
Освен от публиката,
хоровете се слушат и
от 14-членно жури от
изтъкнати румънски
диригенти, композитори и музиковеди. След

края на фестивала те
пишат рецензии за всеки състав, които се публикуват в списанието
за хорово изкуство.
Диригентката на двата балчишки състава
Валентина Георгиева,
д-р по изкуствознание,
изрази в социалната
мрежа Фейсбук задоволството си от представянето на хористите,
които са участвали успешно и в 31-я фестивал през 2012 г. и в 32-я

Децата от Вокалната студия на НЧ „Паисий Хилендарски“
Балчик бяха за първи път на международна сцена и се представиха
блестящо - гордо заяви във Фейсбук д-р В.Георгиева.
Фото: Фейсбук
което получават бурни
аплодисменти.
Плакети и дипломи
за двете балчишки формации донесоха в НЧ
„Паисий Хилендарски”
хористите, както и обе-

Амброш Чопи, написана специално за шестия
балчишки фестивал от
него като член на журито и стар приятел на
нашия град, ще звучи,

звуци” за тяхното постоянство и отдаденост
на изкуството! Здраве
да е! На многая лета!
Маруся КОСТОВА

Преди VIII конгрес на СИБ /Съюз
на инвалидите в България/ в
Клуб “Св. Марина” отбелязаха 3
декември - Международния ден
на хората с увреждания
Четири дни преди
VIII конгрес на СИБ /
Съюз на инвалидите в
България/ в клуб „Св.
Марина” Балчик отбелязахме 3 декември Международния ден на
хората с увреждания.
Това е вторият ден, отбелязван от новосформираната общинска организация на хората с
увреждания в града ни.
Като председател на
Общинската организация на СИБ Балчик напомних основната цел,
съгласно Устава на СИБ
– реално осигуряване
на качествен живот и
социално включване на
хората с увреждания;
стратегията за премахване бариерите и осигуряване на равни права.
Основополагащите
документи на ЕС и на
международната общност, които третират
равните права на хората
с увреждания са:
-Хартата за фундаменталните права в ЕС
/чл.1, чл.21, чл.26/
-Европейската стратегия за хората с увреж-

дания за периода 2010
– 2020 г.
В центъра на вниманието на стратегията е
премахването на бариерите и поради това са
набелязани 8 основни
области на действие:
*Достъпност;
*Участие;
*Равенство;
*Заетост;
*Образование и обучение;
*Социална закрила;
*Здраве;
*Външна дейност;
Посочените дейности
са подбрани въз основа
на техния потенциал да
допринесат за постигане на общите цели
на стратегията и на
Конвенцията на ООН,
като за всяка от тях
са набелязани основни
действия. Няма да се
спирам на тях сега, а
като се върна от конгреса на СИБ в София през
следващата седмица.
На този етап апелирам
за толерантност помежду ни, защото не може
да изискваме здравите
хора да бъдат толерант-

ни към нас, ако ние не
сме. За да можеш да
възприемаш различните, трябва да изградиш
в себе си търпение. Толерантността е милосърдие, добродушие,
приятелство, уважение.
Толерантността е признание!
На нашето събиране,
по случай 3 декември –
Международния ден на
хората с увреждания,
лично бяхме поздравени от Ангел Събев,
председател на ОбС на
пенсионерите в Община
Балчик, който в словото
си подчерта, че през последните години все повече се говори за хората
с увреждания, с грижа
и съпричастност. Руска
Петрова от Общинската
организация на БСП,
подари 50 лв. и поднесе
специалните поздрави
на председателя Николай Колев, на Сияна
Фудулова, на Иванка
Бързакова и на всички,
които уважават инвалидите , заради техния
стоицизъм и упорита
борба за здраве. Иван

Над 70 души, членове на клуб „Св.Марина“ Балчик се събраха, за да отбележат тържествено 3 декември - Международния ден на хората с увреждания.
Фото: „Б.Т.“
Апостолов, председател
на Военния съюз, също
поздрави присъстващите. Благодаря им от
сърце, че се отзоваха на
нашата покана да бъдат
с нас в този специален
ден за инвалидите.
Искам да завърша със
стиховете на поета Недялко Йорданов
ПРИКАЗКА ЗА ДОБРОТО
Когато си беден, когато си слаб,
когато трепериш за
късчето хляб,
когато отвсякъде,
кой както свари,
препъва те с крак и
ти удря шамари –
недей се отчайва,
недей се навежда,
не си позволявай да
губиш надежда!
Защото, макар да е
жилаво злото,
в човека все пак побеждава Доброто.

Какво е охолство,
какво са пари,
пред светлата участ
да бъдем добри!
Когато в сърцето ти
гняв се надига,
кажи си на ум кротко думата „Стига”
и вярвай, че пак ще
спечели двубоя
със лошите мисли
усмивката твоя.
Защото макар да е
жилаво Злото,
в човека все пак побеждава Доброто!
Призовавам балчишката общественост към
толерантност, приятелство и красота в отношенията към хората с
увреждания!
Деспина
МАРИНОВА
Председател на
Общинската
организация
на СИБ Балчик

Николайчо Маринов
оглави читалищното
настоятелство в с. Дропла
На 19 ноември 2017
г. настоятелството на
НЧ „Велко Ангелов
1940” с.Дропла свика
Общо събрание‚ за да
отчете дейността на
читалището за периода
2013-2015 г., да приеме
отчета на проверителната комисия за същия
период, да освободи
досегашните членове
на настоятелството и
проверителната комисия, да направи промени в Устава, гл.III, чл.12
и да проведе избор на
ново настоятелство и
проверителна комисия.

След съответното гласуване, бяха направени
промени в Устава. Съставът на настоятелството ще бъде от 5 члена:
председател Николайчо
Маринов, членове: Спаска Илиева, Блага Атанасова, Гаврил Димитров, Величка Милева.
Да пожелаем на новото настоятелство успешна културно-масова
работа в село Дропла, а
на читалищния секретар Йорданка Симеонова – честито новородено внуче Йордан.
/Б.Т./

