ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Изложба
„Дантела и шевица”.
23-31 май 2018 г. ДКИ
Културен център „Двореца”

Посетих изложбата още
през май и мислих много оттогава за нея. Изложбата действително
беше интересна, защото
тя дава възможността да
надзърнеш в един интересен свят – традиционните народни занаяти и
техен съвременен вариант. Не за първи път Културен Център „Двореца”
показва стари и нови
творби на колективни и
индивидуални форми на
творческата активност.
Всяко лято имаме и нещо
ново, но се срещаме с
вече познати групи и индивидуални майстори.
Организаторите на тази
изложба бяха неформална група за ръкоделие и
занаяти
„СедянкаТА”
(основана през 2011 г.)
от София и ДСК КЦ
„Двореца”.
Дантелите
и шевиците са част от
българското
културно
наследство и майсторите искаха да покажат
стари и нови образци за
изработване на дантели,
автентични и съвременни шевици с авторски
интерпретации на традиционни техники. Видяхме не само работите, но
и част от хората, които
са ги направили. Те са
дошли тук, за да разкрият, дори и частично,
света на този занаят, за
да се интересуват повече хора от него и знаят
повече. Затова те предваретелно са помислили за
съпътстващата програма, която включва ежедневни
демонстрации
на изработка на дантели,
шевици, бижута и др. и
учебни ателиета за възрастни и деца. Жените,
които показаха начин на
изработката на своите
творби, бяха приветливи и се радваха на всеки
един човек, който имаше
интерес към това, което
те правеха.
Членовете на група „СедянкаТА” са сплотени от
стремежа към съхранение и предаване на уменията за изработване на
дантели, шевици и плетени изделия. Те събират
колекции от автентични
дрехи и текстил и са винаги готови да споделят
своите находки с другите хора. Правят това с
голяма надежда за това,
че повече и повече хора
се интересуват от основите на традиционните
техники, за да се съхраняват традиционните
ръкоделия. На изложбата
бяха представени няколко експонати от личните
колекции.
Експонатите на излож-

бата и демонстрациите
на членовете на групата
имаха целта да представят основните техники –
совалкова дантела, шита
дантела (кене), фриволите, везба, мънистени накити и тъкане с кори.
ДАНТЕЛА
Фриволите. Това е стара техника (от 17 век)
със специална совалка.
Основните елементи са
кръг и дъга.От къде идва
тази техника не се знае
със сигурност. Уникална
техника за плетене, много рядка и малко позната
в България. В момента е
една от най-популярни
тенденции в ръкоделието.
Кене шитата дантела).
Основният елемент на
шитата дантела е възел
(Турция, Армения). В
България тази техника
е позабравена. За Българското кене винаги е
характерен двоен възел.
Шедьовър в шитата дантела са копривщенските
дантели.
Совалкова дантела. Тази
техника е внесена от
чужбина, но получава
самостоятелно развитие,
благодарение на дантелено училище в Калофер
(1910 – 1933 г.). В България се изработва на цилиндър, върху който се
поставя модел, използвайки дървени совалки.
ШЕВИЦА
Везба. Народната вяра
приписва магическа способност на везбата да
носи здраве и благоденствие на човека.
Имам прекрасно издание за руската шевица
(Маслова Г.С. „Орнамент русской народной
вышивки”), в която българската шивица е също
отбелязана. В тази книга
са споменатити две работи на български автори –
Костов Ст. Л. „Български
народни шевици” София, 1929 г. и Коев Иван
„Българската везбена орнаментика” София, 1951
г. Тези две издания са
още популярни и ги има
на книжния пазар.
МЪНИСТЕНИ
НАКИТИ
Мънистените накити на
една кука са характерни
за района на Родопите.
Типично за тях е ритмичното редуване на мотивите – геометрични, растителни и зооморфни.
ТЪКАНЕ С КОРИ
Характерен метод за изтъкаването на колани с
разнообразни
геометрични и линеарни орнаменти към женските
носии.
Людмила ПЕТРОВА

Клуб ”Здравец” на
състезание в Шумен

На 16 юни 2018 г. отборите на ветераните-гимнастици от федерация
„Спорт за всички” проведоха в град Шумен
зонален преглед. Присъстваха отборите на
Балчик, Горна Оряховица, Дупница, Казанлък,
Полски Тръмбеш, Разград, Враца, двата отбора на Варна, на Свищов,
на Шумен и трите отбора на Плевен и Русе.
Събитието се проведе на един от стадионите в града от 10.30
часа и продължи до 14
часа. Откриването започна с представяне
на официалните лица.
Зам.- кметът на Шумен, председателят на
федерацията „Спорт за
всички”, ръководни органи на спортни организации и др. от официалните лица приветстваха
събитието, а обръщение към участващите
отбори направи Нели
Ковачева от федерацията. Тя пожела успех в
състезанието, което в
действителност нямаше
състезателен характер
и изрази надежда, че
в подобни прояви ще
продължат да участват
все повече възрастни
хора. Последва музикална програма, в която
талантливи шуменски
деца пяха естрадни песни и танцуваха народни
танци.
Отборите представиха
своите съчетания по
азбучен ред. Ето защо

след домакините от
СК „Здраве”, които откриха празника, своите
гимнастически умения
демонстрираха
балчиклийки – най-многобройният отбор, 45
състезателки от Балчик
и Кранево. Облечени в
своите синьо-бели моряшки костюми, с оригинални ленти на главите, с различни уреди
– бели и сини ленти,
тояжки и флагчета, те
привлякоха вниманието
на колегите си от останалите групи и на присъстващите посетители
на стадиона и още в
първите минути публиката изрази с непрекъснати ръкопляскания и
възгласи своето възхищение от интересното
и разчупено съчетание
на балчиклийки. Наймногобройният
наш
отбор и този път изигра
едно ново, оригинално, много динамично и
наситено с трудни елементи съчетание, с гимнастика, необходима,
полезна и много добре
осмислена за нуждите и възможностите на
жените, които тук са на
възраст от 65 до 90 и
повече години.
Гимнастичките от нашия отбор „Здравец” са
разпределени в 4 групи, като всяка има свое
съчетание, с различни
уреди и движения с тях
– група с тояжки, които
започват първи, последвани от тези с бели лен-

ти, след тях е групата с
шапки и цветни ръкавици и накрая е групата на
краневки с флагчета.
Онова, което отличава
балчишките
гимнастички, е фактът, че те
подготвят всеки сезон нови съчетания, а
също и музиката, която
използват и с която са
вече познати. Песента,
създадена
специално
за отбора от балчишкия
поет, художник и музикант Валентин Шалтев,
е музикален фон на
съчетанията, мелодия,
разпознаваема за нашия
отбор, може да се каже
негов химн.
Прегледът на групите
и този път бе предшестван от приятелска
обща вечеря, организирана от шуменските
домакини в ресторант,
с много музика, веселие
и танци. Не липсваха
и тук традиционните
речи и приветствия, музикалните изпълнения,
стиховете,
размяната
на подаръци и цветя.
И както се случва винаги много активни и
тук бяха балчиклийки
– неуморими в танците,
гарнирани със специалните изпълнения на нашата Пенка!
Ето защо нека не прозвучи нескромно, ако
характеризираме участието си с латинската сентенция: „Вени,
види, вици – дойдохме,
видяхме, победихме”.
Мария АНДРЕЕВА

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам

* Купувам земеделска
земя в цяла България до
2700 лв./дка. Тел.0898
37 22 71
/10-9/
* Купувам земеделска
земя в общините: Балчик, Каварна, Шабла,
Г. Тошево и Варненска област. Подготовка на документи. Тел.
0885838354 0579 77011
Продавам
* Продавам част от
къща в центъра на Балчик. Ул.“Хр.Смирненски“ № 6 тел. 0897 617
426
/10-9/
* Продавам апартамент в бл.2 ж.к.“Балик“
Балчик тел.0898 440
709
/10-9/
* Продавам двустаен
апартамент в ж.к.“Балик“
Балчик, спешно 50 000
лв. тел. 0887 983 113

* Продавам къща в
с.Кремена с 2.8 дка
земя. Изгодно. Тел.
0884474858 Лидия
Разни
* Заведение за бързо
хранене търси да назначи персонал за летния
сезон. Тел. 0885 66 76
53
/4-1/
* Автомивка D & D
Балчик търси работници с целогодишна
заетост. Тел. 0885 011
694
/1-1/
* Автомивка D & D
Балчик предлага цялостно почистване на
автомобили и пране
на килими от врата до
врата. Тел. 0885 011
694 /1-1/
*Търся апартамент
под наем. Тел. 0886
607818*

* Престижният ресторант “Ел Симпатико”
/на крайбрежната алея
на Балчик/ търси персонал: Бармани, сервитьори, готвачи и камериерки. Тел. 0898 60 38
40
/10-10/
* Давам стая под
наем Тел. 0898 440 709
ул.”Хр.Ботев” 35 /1010/
* Давам помещение под наем 20 кв.м.,
подходящо за офис,
адвокатска кантора,
счетоводна къща или
друга дейност. Помещението се намира
на ул”Приморска “,
срещу комплекс “Марина Сити”. Цената
е по договаряне. Тел.
за връзка 0899890050,
0893678607
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ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
№ 1 - Ново гробище - Площад Рибарски
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45
Площад Рибарски - Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10
№ 3 - Ново гробище - Площад Рибарски
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00*, 08.30, 09.00*, 09.30,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00*, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.00, 14.30,
15.30, 16.00*, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30
Площад Рибарски - Ново гробище
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30*, 09.00, 09.30*, 10.00,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30*, 13.00, 13.30*, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 16.30*, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00
Балчик - Албена - 07.20, 08.15, 12.15, 17.15
Албена - Балчик - 09.00, 13.30, 16.30, 18.10
Балчик - Варна - 07.44, 07.45, 08.30, 09.30, 10.00, 11.04,
11.30, 12.30, 13.14, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30, 17.20, 18.00, 18.10
Балчик - Добрич - 07.00, 08,00, 09.20, 10,30, 11.05, 11.40,
13.20, 14.00, 15.20, 16.30, 17.20, 18.30
Балчик - Стражица - Одърци - Добрич - 07.30, 17,10
Балчик - Каварна - Шабла - 08.30, 09.10, 09.50, 13.20, 16.00
Балчик - Каварна - 10.24, 14.25
Балчик - Тригорци - 07.30, 16.15
Балчик - Църква - 14.00
ЖП информация Варна - 052/630414
Бързи влакове Вн-Сф - 07.50 (експрес), 11.00, 12.50,
21.55, 22.20
Автобуси Балчик - София - 09:55, 22.19 (“Юнион
Ивкони” тел. 0879/356 232), 12.15, 21.15 (“Етап Адрес”
тел. : 0579/71221, 0894/344 049)
Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
БЕНЗИНОСТАНЦИИ

“Лафи” - тел. 7-65-70
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24 86
“Попов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪТНА ПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк.”Балик”, бл.34,вх.А
0888/65 49 19
АПТЕКИ
Аптека”Панацеа” - тел. 7-59-38 всеки ден от 8-20ч.,
събота от 9.00 - 20.00 ч., неделя - почивен ден
Аптека “Фарм а” - ж.к. “Бал ик” тел. 7-29-31
9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч. дни
ДРОГЕРИЯ “АНИ”, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’.
ТЕЛ; 0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Регистратура 7 -28-66;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /денонощно/
ЧАСТН
 И ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 тел: 75883;0887/238294
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /МБАЛ/ GSM 0888/81-43-10

Д-р Д. Малчева - педиатър бл. 6 вх. Б. тел.: 0888/635599
Д-р Димов - хирургичен к-т, бл. 6 вх. Б, 17-18:30ч.
Д-р Ю. Димитров - хирургичен к-т, МЦ I GSM:0888 007
829. Сряда и четвъртък от 15 - 17 ч.
Д-р Бекиров - интернист и GP. Ул. “Плиска” №1 /срещу
Полицията/; тел.: 0899/177 330
Доц.Желязков - ортопед-травматолог
Д-р Владимиров, ортопед , ДКЦ-4, Окр.болница “Св.Ана”
Варна стая 208понеделник и петък -преди обяд; вторник,
сряда и четвъртък -след обяд Тел. 052 692629
Д-р Калинова - вътр. болести, GSM 0888/30 70 23
Д-р В.Вълев - операции в ХО Балчик, прегледи на ул.Ч.Море
27 от 10:00 до 12:00 ч. Тел:0887 40 99 56
Акупунктура - Д-р Христо Генов Тел:0886 199 790
Д-р Христо Игнатов - стоматолог, МБАЛ тел. 0888/752 383
Д-р Р. Малчева Ангелова - пулмолог, тел. 0888/654 253/МБАЛ/
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
НОТАРИУСИ
Светлин Илчев-ул.”Черно море” 28,тел.7-30-12 от 08.00
до 17.00 ч.,дом.тел.7-35-36; GSM:0888/86 14 57
Обретен Обретенов - ул. “Черно море”, тел. : 7 6446, 0888/637 860
ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА тел. 7-55-27
8:00-12:00; 12:30-16:30
Погребално обслужване “НИССИ” 0897 885 042
ул. “Черно море” №35 тел: 7 66 46 урежда всичко за
погребения - денонощно; изработва и монтира паметници,
снимки.
Отец Стратия - тел. 7 51 36
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
БИБЛИОТЕКИ
при ч-ще”П.Хилендарски”тел.7-26-11, 8.30 - 17.00; събота и
неделя - поч.дни
при ч-ще “В.Левски” тел. 7-20-86 с Интернет център
ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00 - 17.00;
Е Т Н О Г Р А Ф С К А
К Ъ Щ А
9.00-17.00;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУД. ГАЛЕРИЯ тел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32
ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА тел.160
ПОЩА И ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКА СЛУЖБА
Паричен салон 7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00; неделя - почивен ден; тел. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09

