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БАЛЧИК, ГОДИНА XVIII, БРОЙ 31 (769)

В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 30 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

30 август - 5 септември 2012 г.

Бензиностанции

ЛАФИ

 строителствo ремонт проектиране 

жк. Балик
0895 65 30 12
Крайпътен
комплекс
0896 82 05 12
Тел:052/ 46 00 66
Хотел-Ресторант-Спа Център Промишлена зона 0896 82 05 17

0579/7 22 26 stroiperfekt@mail.bg
0888 205 678 www.stroiperfekt.com

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

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК, пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49 E-mail:vestnikat@abv.bg

Êàòåãîðè÷íî, óñòðåìíî è ïðî÷óâñòâåíî
Така премина поредният международен
фолклорен фестивал
„Нестия” на 24 август
2012 г. в нашия град под
егидата на Община Балчик и много спомоществователи в лицето на
кметство – с. Гурково,
фирма „Христан-ИС” –
София и др.
Така премина поредният международен
фолклорен фестивал
„Нестия” на 24 август

Красивите арменки - сънароднички на популярния балчишки лекар - д-р
М. Санджакян
Фото: Г. Йовчев

Най-възрастната певица на фолклорния
фестивал “Нестия” Мария Г. Петрова от с.
Гурково, общ. Балчик

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !

Склад
Тел: 7 22 89
GSM: 0878 578 995

Фирма “Хаджиев” гр. Добрич
Òåë: 0899 175 266

2012 г. в нашия град под
егидата на Община Балчик и много спомоществователи в лицето на
кметство – с. Гурково,
фирма „Христан-ИС” –
София и др.
Песните, които изпълниха всички, бяха една
изповед – открита и съкровена, предавана
през вековете и за вековете. Екстазно, с вихрено темпо бяха изиграни
всички танци, а индивидуалните изпълнения
бяха празник, в който съществуват ритуалите на
преминалия ни живот.
Защото танцът и песента се раждат от нещо
преживяно, от тайнственото докосване до миналото. Те са едно послание за бъдещето, за да е
възможна приемствеността между предания
и традиция, между автентична възхвала и общение.
Водещата Гергана
Димитрова умело ни
въвличаше в конкретната ситуация, за да станем съпричастни с фолклорното ни ценно наследство. В кратките минути на отдих имаше малък парад от народните
носии на всяка държа-

0887 716 779

Извършва ремонти на всички видове покриви;
Ремонт на цигли, хидроизолация и конструкция на покриви;
сваляне на стари цигли и монтиране на нови, тенекиджийски
услуги, монтаж на водосточни улуци и водосточни тръби,
монтаж на гипскартон и топлоизолация. Направа на нов
покрив. За всички дейности - договор и гаранция, с 20%
отстъпка. Възстановяване на стари къщи.

/4-4/

ва, като най-добрите
оценки бяха дадени на арменката Лилит Мкартян
и българина Димитър
Боянов. За Мис Нестия
беше избрана девойката от Ереван Емма Згоян, а Мистър Нестия –
украинецът Марк Енес.
Според старобългарския превод „нестия” означава огън. Действително този фестивал мина като огън пред очите
ни, разпали нашето въображение и го изгледахме с огромно удоволс-

твие. Имаме желание да
го преживеем отново,
защото показаното на
сцената беше автентично, а изпълнителите бяха застанали пред нас
със своята същност –
своята истина, превърната в незабравима песен и неповторим танц.
Нека този нежен огън
„Нестия” да лумне и
през следващото лято в
нашия над 2600-годишен град, люлян от 7 цивилизации.
Георги ЙОВЧЕВ
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На 6 септември
2012 г. в град Сандански ще се състои конкурсът “Пирин-фолк 2012”,
където участие ще
вземе Невена Галинова Димитрова, която вече е лауреат на награда за
млад изпълнител на конкурса за поп и
джаз музика “Варна-2012”.
По БНТ ще има гласуване за участниците.
Песента на Невена е “Майки ангели” и тя е №5 по ред.

Магазин
Тел: 7 22 88
GSM: 0878 408 005

Ние сме в крак с всички новости и последни тенденции,
можем да намерим решение за всеки проблем и имаме
избор за всеки вкус.
Посетете нашия магазин и склад, за да се уверите в
любезното и бързо обслужване, разнообразния асортимент
и ниски цени на строителни продукти и дървен материал.
ПАЗАРУВАНЕТО ПРИ НАС Е ИСТИНСКО
УДОВОЛСТВИЕ
ЗАПОВЯДАЙТЕ, ЩЕ ОСТАНЕТЕ ДОВОЛНИ!

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

