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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие

на диоптрични рамки

è  ñëúí ÷åâè  î ÷èëà í à аткрактивни цени.
В оптиката се извършват безплатни прегледи

от очен лекар – специалист /офталмолог/.
Тел. за контакти: 0878 568257
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Каварналийки гледат откриването на фестивала и
се готвят за участие в него.            Фото: М.Костова Председателят на ОбС на пенсионерите г-

н Ангел Събев и зам.-председателят г-жа
Димка Малева откриват ХIV фестивал на
Третата възраст               Фото: М.Костова

Колкото разнолики съ-
стави, толкова специфи-
чна и красива музика
звучеше в събота на
сцената в читалището, в
центъра на Балчик. Съ-
брала в себе си време-
то, през което са живе-
ли поколения българи, в
нея звучеше ту ностал-
гия по загубената мла-
дост, ту пък закачливи
нотки. Хората от Трета-
та възраст свикнаха да
идват в Белия град през
Седмицата на морето,
тъй като той напълно
им подхожда на спокой-
ствието и на възрастта.
На този преглед на лю-
бителските състави се
отчита донякъде рабо-

тата на отделните пенси-
онерски клубове. Това
мотивира участниците
и им дава импулс за още
по-широка и разнооб-
разна дейност. Важен
елемент от тези прегле-
ди си остава приятелст-
вото. Ние няма какво да
делим, за какво да си
завеждаме. Това искаме
да покажем и на младите.

47 състава и 10 инди-
видуални изпълнители
от страната  демонстри-
раха своите гласови и
артистични дарби. На
сцената имаше изпъл-
нители, които се откро-
яваха. Варненските със-
тави общо се представи-
ха отлично. Група „Мор-

ски полк” изпълни пес-
ните си на морска тема-
тика много нежно, сък-
ровено като полет над
водата. Плавно се носе-
ха думите „Къде са очи-
те сини от детството?”
Мелодията ме върна на
забавени обороти в да-
лечното минало на мла-
достта. Като че ли потъ-
нах в гальовния порив
на морския бриз.

Едно голямо „Браво”
на ж.к.”Владиславово.
Те са изпълнили една ве-
лика мисъл:”Красотата
ще спаси света”. И мъж-
ката група, и македонс-
ката, и народният ансам-
бъл бяха на висота. Слу-
шахме ги с удоволствие.

Там, на североизток,
на картата на България,
се намира едно от най-
дългите села в област
Добрич – с.Соколово.
Сърцати и работливи
хора живеят в него. А
как пеят и танцуват са-
мо! Танците им, без хо-
реограф – това, което са
научили от баби и дядо-
вци, готови да го прене-
сат през времето за бъ-
дните поколения, стига
да ги има. Калпаците им,
ризите, елеците, пояси-
те, потурите, навущата,
цървулите, пошовете,
китките – всичко е ис-
тинско, както е било.
Нямат сложни елемен-
ти, но играят от сърце
като отците си. За певе-
ца от Калипетрово, кой-
то ни разсмя, разплака и
завърна на земята със
своето изпълнение – ед-
но голямо „Браво”.

Прави впечатление, че
много от костюмите в
Силистренско са в чер-
вено – цвета на живота
и духа на поколенията.

От дропленските, из-
вестни вече „момичета
и момчета” на г-н Бер-
бенков, могат да се по-
учат много млади със-
тави. Заслужава похвала
ръководителят им, защо-
то е акордеонист, тексто-
писец и композитор.

Песента му за Балчик
е един бисер в пореди-
цата подобни. Предла-

гам да я разучим във
всички клубове на Об-
щина Балчик. Има пре-
красен текст и мелодия
– напълно в духа на
българската музика.

Интересно! И химнът
на Балчик, и „Песен за
Балчик” са написани от
хора с руска жилка.

За славеевия глас на Сла-
вка Иванова от Плиска ни-
кой не може да спори.

Каква изненада беше
появата на двете автор-
ки на песните на вокал-
на група „Неспокойни
вълни4 при клуб „Хи-
нап” – Цонка Сивкова и
Стефка Карапенева. Ед-
ната от Балчик, а друга-
та от Габрово, подали
си ръце за приятелство,
създават съвместно пе-
сни, които звучат бод-
ро по сцените на Бълга-
рия. Благодарим на гос-
тенката от Габрово, ко-
ято ни изпълни най-но-
вата си песен за лятното
щурче, написана специ-
ално за този фестивал.

Българският хоровод
от Кипра се повежда от
мъжете, а жените при-
пяват: „А е дядо в село
расъл, в село расъл, мо-
ми пасал”. Носиите им не-
повторими, а престилките
писани, шарени, същинс-
ки бабини градинки, с раз-

цъфнали росни цветя.
Едно голямо „Браво”

и за разчупения стил на
работа на младата коре-
петиторка Невелина. С
много хъс и настроение
тя успява да извлича
максимални резултати
от изпълнителите на во-
калните групи, които
ръководи от Балчик и
Каварна. Прави впеча-
тление бързото израст-
ване на вокалната гру-
па от клуб „Възражда-

не”. Хит са мъжките
групи. Крайно време
беше. Да се чуе, че в
България най-после
има мъже, макар и в
Трета възраст.

Обзорът не може да
обхване всичко на то-
зи ХІV фестивал. До-
година, на петнадесе-
тия, ще очакваме по-
вече гости  участници,
стига да сме живи и
здрави.

Пенка ДИМИТРОВА




