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Ó÷èòåëèòå ñå ïîçäðàâèõà çà Äåíÿ íà
Ñâåòèòå áðàòÿ Êèðèë è Ìåòîäèé

С тържествения "Химн на Кирил и Методий", запят вдъхновено от народната певица Стаматка Кирилова и
подет от всички присъстващи, повече от 130 учители - пенсионери от Балчик, Оброчище, Кранево, Каварна и
Шабла, започна ежегодното, вече 15 години традиционно празненство, по случай 11 май - Денят на Светите братя
Кирил и Методий, създатели на славянската азбука и съпокровители на Европа /обявени от папа Йоан Павел II
през 1980 г./ Продължава на стр.2
Фото: М. КОСТОВА

Òðåòè çëàòåí ìåäàë çà ñàìîäåéöèòå ïðè
Í× "Õðèñòî Ñìèðíåíñêè - 1941 ã." ñ. Ñåíîêîñ îáù. Áàë÷èê

Силната дама на балчишкия клуб "Черно море 2005" - Екатерина Димова, спечели
златен медал с национален рекорд. Тя триумфира в хвърлянето на чук при девойките младша възраст с постижение от 53.82 м (3 кг) - това са повече от 2 м над досегашния рекорд в дисциплината, поставен също от Димова през 2013 г. През миналото
лято възпитаничката на Андриан Андреев записа 51.80 м. Димова е рекордьорка на
страната ни и за момичета под 16 г. с уред от 3 кг също с 51.80 м. Тя записа 53.82 м
в петия си опит, а в шестия също прати уреда над стария рекорд - 52.30 м. Екатерина
е първа година младша възраст, но е шампионка за девойките под 18 г. и за миналата
година. Атлетката от клуба с мото "Само силните оцеляват" постави първия рекорд
за тазгодишния атлетически тур в Сливен, който включва националните шампионати за всички възраст. Подгласнички на Димова в Сливен станаха Мелиса Мартинова
(ЛК Виа Атлетикс - Разград) с 37.68 м и Елена Стратиева (Вая 94 - Бургас) - 37.01 м.
Яна Касова, пратеник на BGathletic.com Фото: Илиан Телкеджиев, lap.bg

XIX Îáùèíñêè êîíêóðñ “Ìîÿòà Áúëãàðèÿ”

На 10.05.2014 г. групата за народни песни "Сенокоски славеи" към читалище с. Сенокос, взеха участие в XVII
СТАРОПЛАНИНСКИ СЪБОР "БАЛКАН ФОЛК 2014" и V Български национален шампионат по фолклор
"Евро фолк 2014" в град В. Търново. Групата бе удостоена с много награди, сред които: Златен медал, званието
"Лауреат" на шампионата, Грамота за съществен принос за съхранение и развитие на българските традиционни
народни изкуства. За доброто си представяне групата бе поздравена от зам.-кметът на община В. Търново.
Председателят на журито отправи специални поздравления към ръководителя на групата Христо Христов.
Самодейците от с. Сенокос изказват огромна благодарност към кмета на община Балчик г-н Николай Ангелов за
съдействието, което оказва за участията в такива мероприятия.
Текст и фото: Живка Канева - читалищен секретар

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â ãðàä Áàë÷èê
(до кафе “Акроза”)
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

Списък на наградените в конкурса четете на стр. 2

Фото: Н. ЗЛАТЕВА

Община Балчик получи награда за инвестиране в произво дството на енергия от възобновяеми енергийни източници за собс твени нужди и спестяване на въглероде н диоксид. Призът бе връче н по време на международната конференция на тема "Предприятия за развитие на зелен туризъм", организирана от Българската
стопанска камара в курортния комплекс "Албена". Плакетът на GBE Fact ory /Предприятия за производс тво
на зе лена ене ргия/ се дава за усилията, които полага
Община Балчик в намирането на алтернативни енергийни източници и реализирания проект за осветление
на крайбрежната алея в Балчик.
Сава ТИХОЛОВ

