
                          6 - 12 декември 2017 г. 6ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Разни

* Купувам земеделска земя 
в общините: Балчик, Каварна, 
Шабла, Г. Тошево и Варнен-
ска област. Подготовка на 
документи. Тел. 0885838354  
0579 77011

*Из ку пу вам зе ме дел с ка 
зе мя, мал ки и го ле ми пар
це ли, във вси ч ки ра йо ни на 
До б ру джа, Се ве ро и з то ч на 
Бъл га рия. Из го д ни це ни. Тел: 
0887 240 569 От 9.00 до 18.00 
ча са.                                /105/

*Ку пу вам зе ме дел с ка зе
мя в об щи на Бал чик, Ка
вар на, Ша б ла, Ген.То ше во. 
Съ дей с т вам за до ку мен ти. 
Тел.0895 71 83 83; 09888 790
83                                     /105/

* Купувам малка къща в 
град Балчик/без кв.“Левски“/. 
Тел.0899079138 Недева 

                                       /22/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Продавам двустаен апар-
тамент, 63 кв.м. обзаведен, и 
гараж за 68 000 лв. Тел. 0899 
895 854

* Продавам двустаен апар-
тамент в ж.к.“Балик“ Балчик, 
спешно 50 000 лв. тел. 0887 
983 113 

*  П р о д а в а м  а п .  в 
ж.к.“Балик“ бл.34 вх.Б ет.5, 
южен, панелен. Цена по до-
говаряне. Тел. 0888 26 33 
08                                  /105/

• Продавам апартамент 
обзаведен, двустаен, 76 кв. м, 

тел. 0895 714394            /54/
• Продавам обзаведена 

къща на два етажа, зад авто-
гарата в Балчик, тел. 73 000 
евро, 0898 309330             /54/

*  П р од а в а м  к ъ щ а  в 
с.Соколово, в центре. Тел. 
088 591 6338                   /55/

*  Продавам метално 
бунгало , 700 кв.м., ток и 
вода, на главен път. ул.1 № 
57, над Помпена станция, 
в.з.“Кулака“. Тел.0888001106                  
/22/

*  П р о д а в а м  к ъ щ а  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия

*Про да вам: 1. В с. Со
ко ло во къ ща, с при ле жа ща 
площ 1718 кв. м. 2. Гра
дин с ка площ в с. Со ко ло во, 
без по с т рой ка, 1500 кв. м. 
Два та пар це ла са съ се д ни. 
Це на по спо ра зу ме ние. Тел: 
052/ 34 19 81; 0899 42 33 
28                                         /77/ 

* Про да вам из го д но пар
цел 640 кв.м в ре гу ла ция, на 
ул. “Ст. пла ни на” до по жар
на та и ле ти ще Бал чик с ли це 
на ас фал тов път. Тел:0889/61 
47 62                                      /1010/

* П р о д а в а м  т р и с т а е н 
апартамент, тухлен, етаж 2, 
ул.”Дионисополис” №24 Тел. 
0895554040                     

                                   /1010/
* Продавам двустаен 

апартамент в Балчик, на 
ул.“Черно море“. Тел. 0896 
692 699                          /103/ 

* Продавам дворно място 

* Давам дългосрочно под 
наем обзаведена квартира в 
бл.35. Тел. 0888 70 28 05                         

                                       /11/
* 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 
С и т и ” . Ц е н а т а  е  п о 
договаряне. Тел. за връзка 
0899890050, 0893678607

* Давам под наем за 
офис или магазин кафе
сладкарница “Седете лули”.                          

                                     /55/
*  П р е во з  н а  б а г а ж и 

от България за Европа и 
обратно. Тел. 0899923907    

                                     /52/
* Продавам мотофреза 

“Брикс” 6.8 к.с., НОВА; 
фризер, тип “ракла” 160 l 
тел.0887032351; 0885 824 82
1                                       /66/

* Давам на безвъзмедна 
обработка (безплатна) два 
парцела от 1718 кв. м. и 
1500 кв. м в с. Соколово. 
Тел:052/341981; 0899 42 33 
28                                     /77/

в Промишлената зона на Бал-
чик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68 
55 59                               /1010/

*Продавам дворно место 
840 кв. м. в Оброчище, с 
дървена барака и постройка 
за отглеждане на гъби. Тел: 
0898/56 45 02                 /1010/

               

Тайните на 
добруджанския 

фолклор

Това ни разкриха учени-
ците от VI“а“ клас от бал-
чишкото училище „ Антим 
I“ на 23 ноември 2017г. на 
открития си урок в „мал-
ката зала“ на училището 
пред близо 120 ученика 
/от общо 320 в цялото 
училище/ с музикален 
ръководител г жа Свет-
лана Иванова. А зам. ди-
ректорът на това учебно 
заведение г жа Мая Ива-
нова допълни нашето въ-
одушевление като изтъкна 
добродетелите на бълга-
рина, неговия физически 
и морален ръст, съхранен 
през вековете. Разбира се, 
с установен гравитационен 
център земята под нозе-
те на всеки добруджанец, 
защото земята е неговата 
религия. Това демонстри-
раха с презентациите си 
Бурджу Ескан Ибрахим, 
Валя Радкова, Маринела 
Тодорова, Симона Ованез, 
Мирела Тодорова, които 
ни просветлиха народни-
те мъдрости, припомни-
ха ни как добруджанецът 
танцува: приклекнал или 
приседнал, в непрекъснат 
допир със земята характе-
рен белег за връзката с нея, 
с леко приведено назад 
тяло. Защото това е ехо-
то на неговия ежедневен 
труд. Изтъкнаха се най
характерните танци: „Доб-
руджански ръченик“, „ 
Сборенка“, „ Ръка“, „ Тро-
панка“, „ Данец“, „Опас“, 
„ Пайдушкото“, „ Чер-
кезкото“, „ Буенец“...На 
блесналия пред нас екран 
отново бликнаха народни-
те носии, носени от добру-
джанките: червен вълнен 
сукман, бяла памучна риза, 
черна вълнена престилка, 
колан, разноцветни кърпи 
за глави /предимно жълти/, 
с копринени дълги ресни, 
пафти, пендари, заедно 
с мъжките такива: риза с 
бродерия, потури или пан-
талон, елек, пояс, колан, 
навуща, калпак, ямурлук 
с гугла...Следейки всич-
ко на екрана, разбрах как 
добруджанецът е играл 
на мегдана, със силата на 
ерген и мъдростта на ста-
рец, придружени с непо-
рочността на дете. Само 
нашите деди, баби, майки 
и бащи, далечни и близки 
роднини, могат да сътво-
рят това... Неща, които 
ги може само истинският 
българин. Насладихме се 
и на народните музикални 
инструменти, характерни 
за района:  кавал, гъдулка, 
гайда, тъпан... Като спе-
цифичен инструмент била 
и хармониката, за да се 
прочуе „ добруджанската 
тройка“: гъдулка/ копанка/, 
джура гайда и хармоника/. 
Кулминацията настъпи, 

когато запя народната пе-
вица Стаматка Кирилова. 
По желание на учениците 
тя бе поканена на техния 
открит урок, благодарение 
и на комбинативността 
на г жа Светла Иванова. 
Под непрекъснати апло-
дисменти, като автор на 
химна на това училище 
гжа Стаматка Кирилова, 
бивша начална учителка 
в ОУ „Антим I”изпя заед-
но с учениците „Изгреяла 
й месечинка“, „Седнало 
е Джоре“ /тук момчетата 
пяха много повъзторже-
но от своите съученички. 
Прочувствено прозвуча 
широко известната песен 
„Заблеяло ми агънце“ на 
Борис Машалов. Естестве-
но заваля порой от въпро-
си от всякакъв род, от ори-
гинални пооригинални и 
разнообразни. От всички 
отговори на певицата, най 
ме впечатли, че първият ѝ 
триумф на сцената е през 
1959 г., когато се открива 
нашето читалище „ В. Лев-
ски“. Стаматка Кирилова 
разказа за безбройните си 
концерти, награди, записи 
в различни студия, радио 
и телевизионни предава-
ния. Скромно добави как 
народните песни са се пре-
върнали в нейна житейска 
съдба, превърнала се в сце-
на и трибуна за развитието 
на добруджанската народ-
на песен по всички краища 
на планетата Земя. 
Всяка река, за да тръгне 
надолу, винаги черпи вода 
от нечий извор. Това има-
ше предвид Стаматка, спо-
менавайки, че се е учила 
да пее найвече със своята 
баба и една жена народ-
на певица от с. Соколово. 
Тя с възхищение спомена 
останалите народни пе-
вици на Добруджа: Вярка 
Сидерова, Добра Савова, 
Анастасия Костова, Стоян 
Пейчев, Иван Георгиев, 
Добрин Коев... Песента  и 
танцът са там, където се 
доказва истината за непре-
ходността на човешкия дух 
във всичките му форми. А 
добруджанският фолклор 
е проява на нашето разви-
тие в обществото със свое-
то разнообразие и е една 
„безкрайна плетеница от 
подробности“, както казва 
Стендал. 
Проведеният открит урок 
от г жа С. Иванова ни на-
кара да обикнем още пове-
че богатството на народно-
песенното творчество, да 
възприемаме импулсите 
му, като част от красотата 
на живота, въпреки биоло-
гичните промени.  Щото 
само във фолклора няма 
край, а всичко е живот и 
извор на живот!

Георги ЙОВЧЕВ

На 25 ноември 2017 г. смесен хор 
„Черноморски звуци” и вокална 
студия „Sunshine” представиха 

Балчик – този път в Бургас

направихме премиера 
в родния град на гру-
пата, музика Стефан 
Диомов, обработка за 
хор Красен Иванов. 

С Вокалната студия, 
аз пея и там, изпъл-
нихме „Чело коте“, с 
прекрасните ни соли-
сти Вероника и Наско, 
„Що ми домилело 
мамо“, „Mama teach 
me the blues“ и др. 
актуални песни. 

П р е д п о с л е д н о -
то изпълнение беше 
на балчиклии на за-
рибяващия химн на 
Международния хоров 
фестивал „Черномор-
ски звуци“, написан 
отново от Амброж 
Чопи  „Sing a song“. 

Краят на концерта 
завърши с общо из-
пълнение  на всички 
хорове, „Хубава си 
татковино“. 

На 25 ноември по 
покана на хор „Родна 
песен“ в залата на КЦ 
„Морско казино” се 
състоя съвместният 
ни концерт. 

Хористите на „Род-
на песен“ Бургас, с 
диригент Левон Ма-
нукян, изпълниха 4 
песни от репертоара 
си, две от които бяха 
„Отче наш“ и „Тебе 
поем“. 

С хор „Черномор-
ски звуци“ изпъл-
нихме подарените ни 
„Laudate dominum“ 
и „Ела“, от Амброж 
Чопи. 

Българският ни ре-
пертоар включваше 
„Запали се Перущи-
ца“ на проф. Стефан 
Драгостинов и „При-
ятели“ (3 от найиз-
вестните песни на 
„Тоника“), на която 

Музикалният спек-
такъл беше изпълнен с 
емоции. Бургазлийска-
та публика беше за-
реждаща и заинтере-
сована, а това е важно 
за нас  хората, които 
се занимаваме с това 
уникално изкуство. 

Пътуването беше из-
пълнено с много инте-
ресни преживявания. 

Благодаря на всички 
от състава! 

Благодаря и на на-
шите госпожи Мари-
яна Тихолова и др 
Валентина Георгиева, 
които ни учат, с много 
любов, да обичаме 
тази музика и това 
красиво изкуство! 
Благодаря Ви! 

СНИМКИ: Стела 
Маринова-Аркали-

ева
Мартин 

КРЪСТЕВ

Двореца в Балчик - БГ 
туристически обект за 2017 г.

Поредния приз за Дворе-
ца в Балчик е присъден 
от Offline media grоup в 
годишната класация на 
читателите на Offline в 
категория „Туризъм“.
Анкетата е проведена 
сред 1012 читатели на 
списание Offline, паса-
жерите на компаниите 
Етап и Груп и служите-
ли на клиенти на фирма 
Офис експрес, по време 
на пътуване и в офисите 
на работното им място 
от 10 анкетьора на прес-

тижна социална агенция 
в страната през есента 
на 2017г.
От 10 номинации, 69% 
от анкетираните са дали 
гласовете си за Двореца 
в Балчик.
Официалният  трофей 
беше връчен на гжа 
Жени Михайлова от 
представител на Offline 
media group, които изра-
зи своята благодарност 
за трайното и успешно 
партньорство.
                                       Б.Т.

В клуб на медицинските работници се 
провеждат ежеседмични лекции от 
библиотекарката г-жа Иванка Томова; 
нареждат се богати почерпки по 
различни поводи; организират се културни 
посещения на изложби, театър и опера. 
На празненството по случай Деня на 
християнското семейство, г-жа Маруся 
Костова поздрави клуб “Здраве”  и подари 
на г-жа Тодорка Харизанова стъклената 
купа “Общественик на годината”, която 
ѝ бе присъдена преди 3 години, но по 
обективни причини не ѝ бе връчена. Денят 
на Християнското семейство е подходящ 
за това признание към Дора Харизанова, 
защото за нея Клуб “Здраве” е нейното 
второ семейство- каза г-жа Маруся Костова. 
Тя призова хората от клуб “Здраве” да дават 
предложения за общественици на 2017 г., 
които ще бъдат изтъкнати на специално 
тържество през февруари 2018 г.  Фото: Б.Т. 

 Г-жа Светлана Иванова, 
преподавателка по музика в ОУ “Антим 
I” гр. Балчик представя на своите 
ученици народната певица Стаматка 
Кирилова, емблема на Добруджанския 
фолклор.           Фото: Георги ЙОВЧЕВ 


