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От доста години дялам камъните по Дамбата на Балчик,
но не за тях искам да говоря.
Споделям с Вас идеята си, нямам претенции, чеаз съм първи или че е моя-важното е да
се осъществи. Тези огромни
камъни, които са по цялото
крайбрежие Балчик -Албена,
в очите и ръцете на скулптор
може да се превърнат в нещо
много, много оригинално и
единствено по рода си.
Кметското ръководство на
Балчик да разгледа възможността заорганизиране на пленер по полева скулптура, под
наслов примерно "ГАЛЕРИЯ
ПОД ОТКРИТО НЕБЕ ДО
САМОТО МОРЕ". Да се
търсят и синхронизират професионалисти е доста трудно,
затова е най-добре да се поканят студенти от катедра
„Скулптура” на НХА или Великотърновски Университет, с
осигуряване на условия за 10

дни и т.н.
Според мен, най-удачно е
това да стане в началото на
септември, когато туристическият поток е намалял, лятото все още ще е тук, а в началото на учебната година това
може дамине като производствена практика евентуално.
За крайния ефект може да се
говори с часове, разбира се и
освен това всичко остава на
място за Балчик. За мен черешката на тортатаще е ако пленерът станесъвместен със студенти от НХА и Великотърновски Университет, а защо
не и самите преподаватели да
се включатв мероприятието.
Говорил съм с много хора ,
като например с кмета на Балчик г-н Николай Ангелов, с
областния управител г-жа
Детелина Николова, проф.
Минеков, от НХА, който беше казал дори, че от еврофондове се полагат средства

на НХА за организирането
на съвместни мероприятия с
техни колеги отБалканите. На
времето муказвахме "Обмяна на опит", а сега "Европейска интеграция". За тези, които не знаят, е добре да се
каже, че в с.Кунино, Врачанско, също имагимназия по каменоделство с клас "скулптура". Искам да кажа, че
на мен, разбира се, ми е пре-

делно ясно, чеидеята ми е ГОЛА, без никакво финансово
покритие, но аз просто си
търся подходящите хора, с
които да осъществим тази
идея, акъде по-подходящи от
балчиклии и затова я "тръбя" навсякъде, пък дай Боже
да се случи и особено се радвам, чесреща одобрението на
мнозинството!
Даниел БОДИЧЕВ
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Фото: Община Балчик
Последно поколение
оранжерия за производство на краставици бе
открита на 7 март в село Стражица, община
Балчик. Собственик на
стопанството е фирма
"Агростан", а на официалното откриване присъ-

стваха областният управител Детелина Николова, кметът Николай Ангелов, председателят на
Общинския съвет в Балчик Атанас Жечев, негови колеги, както и предс тав ители на фир ми,
участвали в изграждане

на съоръжението.
Оранжерията е разположена на площ от 5 316
кв.м., като към нея има изградена офис сграда, хладилна камера за съхранение на продукцията, складове и котелно помещение.
Пред присъстващите братята Росен и Стоян Георгиеви, представители на
фирмата, съобщиха, че
оранжерията е последно
поколение и са заимствали
опита на водещите в бранша европейски държави.
Проектът е на стойност
1,6 млн.лева, като собственото участие на дружеството е в размер на 300
хиляди лева, а останалите
средства са от Програмата за развитие на селските

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â
ãðàä Áàë÷èê
(äî êàôå “Àêðîçà”)
където ще намерите богато разнообразие на диопрични рамки и
слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки вторник се извършват
безплатни прегледи от очен лекар специалист - офталмолог.
Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при втора
поръчка или покупка.
Тел: 0878 568 257

райони, мярка 121, и банков кредит.
Строителството на оранжерията е започнало през
февруари 2015 година, а
в средата на януари 2016та са разсадени растенията за първата реколта. Гостите на церемонията имаха възможност да се убедят в изцяло автоматизирания контрол на климата
в оранжерията, където се
поддържа постоянна температура от 28 градуса и
влажно ст около 60%.
Произведените краставици от първата реколта вече се продават в търговската мрежа на Североизточна България.
Станислава
КРЪСТЕВА

ÒÎÄÎÐÎÂÄÅÍ

Има ли художник, който да не е рисувал коне?
От нашите предци опитомен и пренесен е конят, чийто ден от време
оно и до днес празнуваме след посрещането на
пролетта – Тодоров ден!
Тази година Тодоровден се пада на 19 март.
Св. Тодор заема важна
част от народните обичаи и е важен за всички
пролетни ритуали, за
смяната на зимата с пролетта и свързаното с нея
плодородие. Ден, посветен на здравето и силата
на животното, което е
най-добър приятел и помощник на човека – този красавец е конят. Рано сутринта на Тодоровден жените замесват
пити под форма на подкова и раздават помежду си обредни хлябове
като дават от тях и на конете. Децата сплитат венец от чимшир и пролетни цветя, за да украсят
лебедовите им шии. Сто-

панинът рано нахранва
коня, сресва буйната му
грива, а опашката сплита. Юздата се украсява с
ален пискюл, който на
челото на коня изгрява
като звезда.
Каруцата е освежена и
застлана с шарената черга, боядисана все едно от
художник, нарисувана с
ярки цветове от българските шевици (цветя,
притици, орнаменти).
Млад мъж седнал гордо
- напет и весел, китка забол в черния калпак, с
тяло, изправено върху
седлото, здраво държи
юздите. На този ден се
прави кушия – препускане с коне. Наредени
млади момци върху седлото, слели се кон и човек. Конете ровят с копита земята, готови като
Пегас да полетят в небесата. Колко сила? Каква
красота? Опънати мускули в готовност, с грива
като от коприна, от ноздрите им пара, като огън

извира... Момъкът здраво юздата държи. Как ли
тази сила ще удържи и
укроти? Накрая всички
като лебеди политат и
най- бързият от тях ще
победи. Каква сила, красота Бог е сътворил....
Победителят ще наградят – конят ще получи красива юзда, а момъкът – риза или кърпа.
Спечелилият надбягването ще обикаля с коня
си всички домове- ще
честити празника, ще
обиколи и пролетното
поле да провери растат
ли посевите, сетне ще
забие копието си в земята, ще завърже за него
коня, ще съблече девет
кожуха и ще отиде при
Бога, за да моли за лято.
Затова народът свързва
Тодоровден най-вече с
надеждата за идващия
топъл сезон и очакваното плодородие.
ИВАНКА СЛАВОВА
РУСЕВА
С. КРАНЕВО

Òîäîðîâäåíñêà êóøèÿ â ñåëî Ñîêîëîâî

Снимката е от миналата година. Ежегодната традиция за конни надбягвания
в село Соколовоще бъде спазена и тази година.
Фото: М. КОСТОВА
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Web страница: www.nbu.bg –Учебни програми – Електронен каталог
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена
052 607 946 – база Варна
Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма

„Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция,
с които студентите самофинансират образованието си.

