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Шахматът не обича
слабите духом

Райчо Милев (Професора)
На 29 октомври 2016
г.в гр.Добрич се проведе
турнир по ускорен шах
(12 мин+ 3 сек. на ход).
Шахматен
клуб
„Балчик“ беше представен
от
две
талантливи
деца-Райчо
Милев(Професора) и Андон Андонов(Философа).
И двамата се представиха

страхотно.
В крайното класиране
при децата Райчо стана
шампион, а Тони завърши на 3-то място.
В гр.Варна на 30 октомври 2016 г. се състоя
друг изключително силен
турнир по ускорен шах
(15 мин.). Участваха 84
човека от цялата стра-

Приемат документи
за програма “Старт
на кариерата”

Стартира процедура за
кандидатстване за работни места в публичната администрация по
Програма „Старт на кариерата”. Инициативата
предоставя възможност
на младежи с висше образование да работят 9
месеца през 2017 г. и да
натрупат трудов стаж и
професионален опит по
придобитата специалност, съобщават от Бюрото по труда.
До 18 ноември 2016 г.
включително в бюрата по труда се приемат
документи на младежи на възраст до 29
години, ненавършени
до 18.11.2016 г. включително, с висше образование и без трудов
стаж по специалността,
които желаят да започнат работа в централни
ведомства,
областни
и общински администрации. Условието за
участие е тяхното образование и квалификация
да съответстват на изискванията на заявените
работни места по Програмата. Желаещите могат да подават документи, в бюрото по труда, в
което са регистрирани
като безработни или
заети лица. Всяко лице
може да кандидатства
едновременно за три работни места, но до две
работни места при един
работодател по Програ-

мата.
По програмата са обявени 2208 работни места.
1494 са в министерства,
институции и техните
агенции и териториални
поделения, 55 са за областни управи и 659 за
общински администрации, уточняват от Министерството на труда.
Диапазонът на търсените от работодателите
специалисти е обширен. Търсят се младежи, завършили специалности от областта на
социалните, стопански
и правни науки, както
и информатика, компютърни системи и технологии, комуникационна
и компютърна техника,
инженерни специалности. Работни места има
и за специалисти в сферата на аграрните науки
и ветеринарната медицина.
Пълният списък на обявените работни места
по процедурата, условията и необходимите
документи за кандидатстване могат да се
намерят на Интернет
страницата на Агенцията по заетостта: https://
www.az.government.bg/
pages/programa-startna-karierata/, както и на
информационните табла във всички бюра по
труда.
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Андон Андонов (Философа)
на. Личаха имената на
известни
международни майстори. В него взе
участие Венцислав Николов (градски шампион,
призьор от международни и републикански състезания).Чудесно представяне на Венци.Той
завърши на 6-то място с
6.5 т. Като най-впечатля-

ваща е победата му над
силния
международен
майстор от Варна -Валентин Панбукчиан.
Шахматът не обича слабите духом.Той е
сложна игра,изискваща
много труд и мисловни
умения.
Красимир КИРЧЕВ

Microsoft се връща
към ерата на
настолните компютри

Microsoft се завръща
към ерата на настолните компютри с новия си
модел Surface Studio.
Той е поредната крачка
на компанията към преобразяването ѝ. Surface
Studio е настолен компютър тип „всичко в
едно“, като е насочен
към дизайнери, аниматори и други професионалисти.
Компютърът впечатлява с доста сериозни характеристики. Той има
голям 28-инчов дисплей с пропорции 3:2 и
технология PixelSense.
Според Microsoft е найтънкият дисплей в историята. Ще се предлага с процесори на Intel,
включително най-мощните от серията i7. Обработката на видеото
е поверена на карти от
Nvidia. Surface Studio
ще може да се конфигурира с до 32GB RAM
памет и 2TB хибриден
диск, който комбинира
класически твърд диск
и SSD.
Дисплеят на Surface
Studio е на подвижно рамо и може да се
поставя в различни
позиции дори и да легне на масата. Според
Microsoft това ще „промени фундаментално
начина, по който хора-

та творят“. Цените на
Surface Studio ще започват от $2999.
Към компютъра хората
ще могат да добавят и
новия аксесоар Surface
Dial. Това е нов тип устройство, което може
да се постави на бюрото или върху екрана и
има различни функции
според мястото си. Чрез
завъртане и докосване
може да се активират
въпросните функции
или да се управлява интерфейса на Windows.
Освен това Microsoft
обнови
и
лаптопа
Surface Book. Той ще
има най-новия процесор на Intel Core i7,
GeForce GTX 965M за
видео карта и значително по-мощна батерия.
Според компанията тя
трябва да издържа 16
часа.
Microsoft обяви и ново
обновление за Windows
10. То ще се казва
Creators Update и ще е
безплатно. Ще предостави множество промени в Windows, които
също са насочени към
творчеството. Сред тях
е Paint 3D, поддръжка
на 4К видео игри, добавена реалност и др. Обновлението ще е готово
в началото на следващата година.

3-9 ноември 2016 г.
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Деца организираха почистването
на боклуците от плажа Болата

Доброволци почистиха плажа Болата, който бе превърнат в бунище. Инициатори на
почистването са били
учениците Асен Сираков и Милен Стоянов.
Двамата младежи са
участвали в лятната
фото-академия, която се провежда всяка
година в Камен бряг,
съобщи Добринка Ялнъзова - член на сдружение ЕКО НОРД- Камен бряг, която също
участва в почистването.
„Децата са много добри фотографи и непрекъснато са сред
природата и снимат.
Преди няколко дни
Асен
ми
изпрати
снимката със замърсения плаж на Болата
с коментар „ Ужас е,
нали!? Да направим
нещо!“ И, нещото,

което можехме да направим, е да купим
чували и да отидем.
Питаха ме, защо всички само говорят и се
обвиняват един друг и
никой нищо не прави.
Казаха „Хайде да им
покажем!“ И ни показаха на всички уж
големи и разумни, а
само мрънкащи”, сподели Ялнъзова, която
е бивш кмет на село
Камен бряг. След като
решили да направят
почистването, писали
в няколко групи с очакване да се включат
още доброволци, но
всеки имал някакви
ангажименти. Майката на Милен не била
на работа и също се
включила. Подкрепил
инициативата и Галин
Георгиев от Трип- Каварна, който често
е на Болата. Така за

три часа и половина
групата доброволци
изчистили плажа и събрали около 40-50 чувала отпадъци. „Найстранното е, че на
Болата имаше около
6-7 контейнера, които
бяха празни, а наоколо е пълно с какви ли
не отпадъци. Децата
искрено се надяват,
че контейнерите ще
бъдат своевременно
изхвърлени”, добави
Ялнъзова. Когато се
прибирали, почти на
здрач, децата споделили, че вече някой трябва да организира и почистването на пътя от
Българево до Болата,
защото и той е осеян с
пластмасови бутилки,
чашки торбички и всевъзможни отпадъци на
които не им е мястото
там.
НДТ

Проф. Андрей Пантев,
историк: Патриотизъм се учи
на бабино коляно

Не можем да оставим
тази патриархална атмосфера от времената,
когато свещеници и учители са посвещавали перото си на идея, която е
трябвало да спаси българите от невежество. Още
тогава са били изправени пред духовна заплаха
от обезличаване. Също
така крайността всичко
да бъде направено точно
по този начин, при което
не казваме „започване”,
а „стартиране”, не „тенденция”, а „трендове”,
крие не по-малка опасност. Затова на този ден
трябва да се сетим за
онези, обикновено бедни хора, които са решили, че перото е не по-

малко важно, отколкото
сабята.
Не знам доколко младите хора са запознати с
това какъв ден е точно
1 ноември. Не случайно
казвам, че не можем да
ги облъчваме с архаични сцени и личности от
миналото. Но в същото
време не можем да им
позволим да забравят,
че не идват от Танзания
или от Мексико, а от род,
който е имал писменост
и в най-мрачните времена, изживени под чужда
власт. Няма нищо лошо
в това, че Хелоуин е популярен празник. Притеснителното е, че става
по-популярен от Деня на
будителите. Това е дра-

мата за нашето бъдеще.
Патриотизъм се учи на
бабино коляно, след което се развива в училище.
Патриотизъм обаче не
означава пренебрежение
към другите. Напротив,
познавайки другите, ние
още по-добре разбираме
себе си. В противен случай 1 ноември ще остане
просто един неучебен
ден за децата, ден, в който се говори за стачки,
но няма да се каже нищо
за онези скромни хора,
които все пак е можело
и да не извършат тези
велики дела. Историята
не се учи, за да се търси
ключ към бъдещето. А
за дадем почит на тези
тихи, безмълвни, анонимни хора. В крайна
сметка всяко едно селище има някакъв будител,
който е описал род, семейство, жития, местности, случили се през
годините събития. Ето за
това става дума. А не да
внушаваме на младите
колко прекрасно е било
преди време и че сега
не е така. Нито едното,
нито другото е вярно. 1
ноември е ден за поклон,
а не за препирни, които
се наричат дискусии.

