ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
Защо скриха истината за Аспарух и
държавата му? Сталин изпраща в Сибир
откривателя на съкровище на кана
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Социалистическата „наука”
скрива от българската история редица неудобни факти, но най-драстично май
е посегнала на канас юбиги
Аспарух, както е истинската му титла. Той всъщност
разширява държавата си към
Дунава, когато идва в днешните ни земи, което не е било
необходимо да знаем.
Дори при социализма истината се промъква тук-там в
историческата литература,
но цялата картина в учебниците по история и официалната наука е нарисувана
изцяло според нуждите на
съветската пропаганда. Повечето от фактите са потулени и до днес, изместени
от станалите вече клишета
идеологически измишльотини. Тук ще стане въпрос за
малка част от тях, а на останалите ще се спрем друг път.
Историците добре знаят тези
„подробности” , даже казват,
че това са добре известни
факти, ако специално ги попиташ. Само са пропуснали
да ги напишат в учебниците
по история. Това важи с пълна сила и днес.Старите лъжи
се повтарят и днес.
В том 1 на „Енциклопедия
България”, издадена през
1978 г , в параграфа за областта Бесарабия, има пасаж,
който гласи: „От 681 до 1001
г. е в границите на Първата
българска държава.” А до
681? Къде ли е била тогава
Бесарабия? И защо никой не
ни е казал, че тя е била под
властта на Асрапух и наследниците му? И не само тази
област…
По нататък в енциклопедията е уточнено, че Бесарабия
е в пределите и на Второто
българско царство по времето на царете Иван –Асен II и
Тодор Светослав. Излиза, че
тази област е била българска
доста повече от 400 години.
Това важи и за доста други
земи от днешна Украйна и
Молдова. Да не говорим, че
преди Аспарух ги е владял
канас юбиги Кубрат.
Не е случайно, че гробът на
Аспарух е в Украйна, не мислите ли?
Той загива, бранейки тази
си граница, а не като турист.
Защо крият тази истина? Да
си припомним подробностите. През 1930 г. край украинското с. Вознесенка е разкрит масов гроб на около 35
прабългарски воини, които
най-вероятно са Аспарух и
неговата свита, убити в бой с
хазарите, погребани от спътниците си. Отлично обоснованата хипотезата излага
археологът В.А.Гринченко,
ръководил
проучванията,
когото Сталин незабавно

изпраща на трудов лагер в
Сибир, както и всички участници в експедицията.
Съкровището, намерено при
Вознесенка се състои от
над 1500 златни и сребърни
предмети, части от погребения на коне.... Има 3 украсени със злато ножници, многобройни части от конска
сбруя, сребърни фигури на
орел и лъв.
През
Втората
световна
война експонатите са евакуирани в град Уфа. При
транспортирането им, на 10
октомври 1941 г., върху влака с реликвите пада немска
бомба, която предизвиква
пожар. Поне такава е официалната версия. Тя гласи, че
… в суматохата голяма част
от колекцията е открадната.
Оцелява по чудо прочутото орле на Аспарух, което е
изследвано от многои учени.
Повечето смятат, че е трофейно. Първоначално е било
е връх от щандарт (римско
легионерско знаме). На гърдите на орела е издълбан
монограмът на Аспарух. На
едно от крилата пък е знакът
на рода Дуло.
За останалите прабългарски
съкровища предстои да разказваме. Те са изключителни
образци на златарското изкуство. За тях днешните българи знаем сравнително малко.
Не би трябвало да е така, защото те са знак за високата
култура на народа ни, който
съвсем не е бил диво племе,
скитащо по степите, както
се опитваха да ни внушат,
а част от могъща цивилизация. За това учените намират
все повече доказателства.
Още професор Веселин Бешевлиев доказва, че името
Аспарух е от ирански, поточно от алански или персийски произход. Както и
имената на почти всичките
ни владетели. Защо ли ни
обявяват за тюрки?
Името Аспарух е производно от иранската дума aspa –
„кон”. Втората част на името
се свърза от редица изследователи с иранското rauka
(осетинското орс –бял ) – със
значение „светъл”.

Наблягат на физическата
подготовка.... всеки ден има
двуразови тренировки.

Х фестивал на английския език
и изкуствата за деца в Балчик

С купа и 13 медала е удостоена варненската група на г-жа
Диана Велчева Емануилиду
Излизам на 11 юли от гала
концерта, заключителен с
награждаване, на десетото
по ред издание на Фестивала на английския език и
изкуствата за деца, който се
проведе в НЧ „Паисий Хилендарски 1870” Балчик.
Фестивалът отбеляза на 6 юли рождения си
ден с торти за всички участващи колективи. Срещам
една невероятно красива
млада дама – госпожа Диана
Велчева Емануилиду, ръководител на група от 13 деца
от III „б” клас, която носеше
гордо 13 медала и купа за
представената на английски
език пиеса „Нощта на феите”, сътворена от самата нея.
Г-жа Диана Велчева е отличена от МОН като учител
- новатор в образованието.
Наскоро гледахме и двадесетминутен филм за нея по
БНТ 1.
Пиесата има и своя малък
хореограф – 9-годишната третокласничка Мишел
Василева, която играе с останалите деца, а синът на
г-жа Велчева Борис пръв
им ръкопляска. Пиесата, за
знаещите, има приказното

звучене на Шекспировите
произведения. Сценарият ни
подсказва, че на света, като
на много други места, има
две влюбени двойки. Момчетата не знаят дали момичетата ги обичат и се тормозят от
това. Момичетата също не
знаят това. В продължение
на 30 минути младите герои
дирят любовта и питат Горския крал дали са обичани.
Те му засвидетелстват уважение и самопожертвователно му помагат да спаси
своята красива кралица от
страшния Змей. Когато влюбените момчета се връщат в
родното си място, те съзират
любовта в очите на своите
момичета.
Тази пиеса и всички часове
по английски език в ЧСУ
„Мечтатели” град Варна
г-жа Д.Велчева посвещава
на възпитанието в утвърдени
морални ценности, в естетическо отношение към обществото и висока обща култура. За Ян Дамянов , Корай
Шабан, Мишел Василева,
Диляна Димова, Габриела
Минчева, Теодор Костов,
Вероника Минчева, Стефания Златарева, Лидия Кънче-

ва, Ясен Караиванов, Симеон Вутов, Мария-Магдалена
Данаилова, Елица Митева
г-жа Велчева казва: „Искам
да бъдат хора с главно „Х”.
Тя се опитва и успява да
въведе драма-метода в часовете по СИП и ЗИП, където
английският език се изучава
игрово:
театрално-драматично. Преди известно време г-жа Д.Велчева адаптира
за деца Шекспировата пиеса
„Сън в лятна нощ” и спечелва интер конкурс в Москва.
Насоката
за
обучение на Диана Велчева-Емануилиду е нова и
правилна, за което тя има
подкрепата на собственика
и мениджър на училището, както и спонсор на начинанията й- г-жа София
Мянкова-основател на ЧСУ
„Мечтатели”. С такива хора
съм убедена, ще има мечтатели, и то успешно реализирани. Нека не забравяме, че
ги видяхме и чухме за първи
път на Английския фестивал
в Балчик, с директор г-жа
Светлана Атанасова, че пътят им към успеха започва от
Белия град.
Маруся КОСТОВА

Варненската учителка по английски език г-жа Диана Велчева /вляво/ и г-жа
Светлана Атанасова, директор на Международния фестивал на английския
език и изкуствата за деца „Светът в детските длани“ . Фото: Б.Т.

* Обяви * Обяви * Обяви *
ж.к. „Балчик“ Балчик.
Тел. 0885 079116 /4-3/
* Купувам земеделска
* Давам помещеземя в цяла България до
ние под наем 20 кв.м.,
2700 лв./дка. Тел.0898
подходящо за офис,
37 22 71
/10-8/
адвокатска кантора,
* Купувам земеделска
счетоводна къща или
земя в общините: Балдруга дейност. Помечик, Каварна, Шабла,
щението се намира
Г. Тошево и Варненна ул”Приморска “,
ска област. Подготов* Продавам къща в срещу комплекс “Мака на документи. Тел. с.Кремена с 2.8 дка рина Сити”. Цената
0885838354 0579 77011 земя. Изгодно. Тел. е по договаряне. Тел.
/10-10/ 0884474858 Лидия
за връзка 0899890050,
Продавам
0893678607
Разни
* Търся кварти* Продавам част от
* Търся квартира / р а з а с а м ч о в е к .
къща в центъра на Балгарсониера, апартамент, Тел.0877712188 /1-1/
чик. Ул.“Хр.Смирненстая/ целогодишно в
Купувам

Лаконично за нашите
футболисти
Монтана - Черноморец Балчик 2:0 в Правец
Литекс - Черноморец Балчик
2:0 в Ловеч
Дунав Русе - Черноморец
Балчик 2:3 в Търговище

Фолклорна група от с.Стожер, Н.Ч. „Свобода“ - домакин на една от сцените
на събора в Добричка област. Фото: Людмила Петрова

Сряда (12.07) играем с Добруджа в Добрич
От Дунав е загуба.
Това е най-черната новина
за футбола в Балчик Рафо
е починал, дългогодишният
домакин на футболния клуб
. Избран през 2015 година за
ЛИЦЕ НА БАЛЧИК.
Инфо: Боян ТОМОВ

ски“ № 6 тел. 0897 617
426
/10-8/
* Продавам апартамент в бл.2 ж.к.“Балик“
Балчик тел.0898 440
709
/10-8/
* Продавам двустаен
апартамент в ж.к.“Балик“
Балчик, спешно 50 000
лв. тел. 0887 983 113

22 юли - 24 юли - ПЪРВИ ПОЕТИЧЕН ПЛЕНЕР
“МОРЕТО МЕ ЗОВЕ...”
23 юли - ПО “КРАЙМОРСКИЯ ПЪТ” НА ПОЕТА ТВОРЧЕСКИ СРЕЩИ В КАВАРНА, ШАБЛА, БЪЛГАРЕВО
24 юли - ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА ПОЕТА В
РОДНОТО МУ СЕЛО ГУРКОВО ВЪЗПОМЕНАНИЕ
ЗА ПОЕТА И ЧОВЕКА ЙОРДАН КРЪЧМАРОВ В
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВОБОДА - 1897г.”
24 юли - ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР “МОРЕТО МЕ ЗОВЕ”
В ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ГР. БАЛЧИК , 18 Ч., С
ПОЕТИ, ПИСАТЕЛИ, РОДСТВЕНИЦИ И ПРИЯТЕЛИ, ПОЧИТАТЕЛИ НА НЕГОВАТА ПОЕЗИЯ И СЪС
СПЕЦИАЛНОТО УЧАСТИЕ НА АКТЬОРА ЛЮБЕН
ЧАТАЛОВ.
ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ПОЕЗИЯТА - ЩАНД С ПОЕТИЧНИ КНИГИ
ВДЪХНОВЕНИЕ
Всеки си има едно синьо море
с брегове от червени смокини,
с горещи звезди и зли ветрове,
с мъртви течения и бели делфини.
Там, в тъмните бездни прокудени,
скитат най-чистите песни.
И често случайно събудени
усещаме в себе си нещо
голямо и топло, и светло
като капчица майчино мляко,
неповторимо в безкрайната вечност
на смърт, на живот и зачатие...
Това е морето - извор и сила
на поетичното ми вдъхновение.
Това море, случайно съхранило
нас за грехове и опрощения.
ЙОРДАН КРЪЧМАРОВ

Изнесена приемна и открит щанд
на ОИЦ-Добрич
„Европейски средства за бизнеса
в селските райони”
Областният информационен
център - Добрич кани всички
жители на община Балчик да
посетят изнесената приемна и открития щанд, където
експертите от центъра ще Ви
информират и консултират
за възможностите за финансиране на вашите проектни
идеи с европейски средства
по Оперативните програми, Програмата за развитие
на селските райони и Програмата за морското дело и
рибарство. Ще получите актуална информация за отворените в момента процедури, насочени към бизнеса и
земеделските стопани, както
и към други бенефициенти.
Подготвили сме Ви и много
информационни и рекламни
материали.
Събитието ще се проведе на
31 юли (вторник) 2018 г., от

11:00 до 13:00 часа
в гр. Балчик, ул. “ Христо
Ботев” №23 (пред сладкарница „Шоколино).
Посещението и консултирането на изнесената приемна
е напълно безплатно. Очакваме Ви!
Вярваме, че инициативата
ще представлява интерес за
Вас!
ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ
ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО
БЪДЕЩЕ!
ОИЦ - Добрич, е част от
мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната
политика на Европейския
съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

