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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
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Впечатляващият вокал
на Криста се комбинира
със завладяващи миксо-
ве от DJ Мартен за едно
истинско клубно изкуше-
ние. The Funkyfied Project
е новото предложение на
двамата музиканти, кое-
то със сигурност ще спе-
чели феновете на качест-
вената музика. Идеята за
The Funkyfied Project се
ражда в началото на ля-
тото, когато Мартен пре-
длага да направи ремик-
си на някои от синглите
на Криста, любим от ко-
ито му е “Имам”. Певи-
цата и DJ-ят решават да
обединят това, в което са
най-добри, и да предста-

Êðèñòà è Ìàðòåí ïðåäñòàâèõà â
Áàë÷èê ìóçèêàëíèÿ ïðîåêò

The Funkyfied Project
è îòêðèõà VI ôåñòèâàë “Via Pontica”

вят уникална комбина-
ция от сингли на Криста
и любими световни поп/
фънк/R’n’B хитове, реми-
ксирани от Мартен. Кри-
ста е топ артистът на про-
дуцентския лейбъл Сте-
рео стая. Впечатляващо
талантливата певица има
5 сингъла зад гърба си –
„Това, което искаш”,
„Имам”, „За теб”, „Част от
мен” и „Силна любов”
feat. Spens и неведнъж е
изразявала предпочита-
нията си към качествена-
та фънк, соул и RnB му-
зика.

Криста и групата й
представиха България
на фестивала Eurosonic

в Холандия в началото
на тази година, и правят
многобройни концерти
по родните клубове.
Страстта за музика на
Мартен се появява още
в детска възраст като
хоби, докато в момента
той е считан за един от
най-бързо прогресира-
щите DJ-и в страната.
Делил е сцена с артис-
ти като Kraak & Smaak,
Smoove, DJ Muggs (Cy-
press Hill ), Mix Master
Mike (Beastie Boys),
SnoopDogg, Soopasoul,
Cassius, Plump DJ’s,
Laura Vane + The
Vipertones, Gizelle Smith,
Krafty Kuts, Deekline,

Herbalizer, DJ Premier,
Morcheeba, Stereo
MC’s, Parov Stelar,
Macy Gray, Crazy P,
Jazzanova, Incognito,
Hot Toddy, Estelle, DJ
Spinna и много други.
Тази есен музиката съ-
бира Криста и Мартен
в The Funkyfied Project,
който представя нещо
ново, различно и мно-
го фънки. Премиерата
на The Funkyfied
Project на 03.09. стана
начало на Фестивала на
младите в изкуството –
Via Pontica в Балчик и
бе посрещната с голям
ентусиазъм от балчик-
лии.                            /Б.Т/

Криста - нова музикална надежда Мартен - чест е да си DJ

На 3 ав-
густ 2013
г. в Бал-
чик се
проведе
16 наци-

онален преглед на люби-
телските състави на хора-
та от Третата възраст.
Участваха 87 певчески и
танцови състави от 11 об-
ласти от Северна и Севе-
роизточна България. Ор-
ганизацията на събитието
беше поверена на Димка
Малева, Христина Сивко-
ва, Софка Денева и Радка

Ïðåãëåäúò äà áúäå ïðåç îêòîìâðè çà äâà äíè!
Георгиева, които с опит и
любов допринесоха за ут-
върждаване авторитета на
фестивала, който бе отк-
рит с кратко слово от пре-
дседателя на ОбС на пен-
сионерите от Балчик Ан-
гел Събев. Поздравления
поднесоха Цветан Мин-
ков, председател на ЦС на
СП 2004 София. Аз, като
председател Обл.съвет и
член на изп.бюро на Съ-
юза, благодарих на г-н Ни-
колай Ангелов, кмет на
Община Балчик, за него-
вата съпричастност при

решаване проблемите на
възрастните хора в Общи-
ната.

Певческите състави се
представиха на висота, с ко-
лоритните си изпълнения, де-
монстрирайки национална
идентичност.  Откроиха се съ-
ставите на Вълчи дол и Ас-
парухово, област Варна;
Пенсионерски клуб № 1 Бал-
чик; клуб „Здраве”; клуб
„К.Вълчева”, „Димят” и „Бра-
цигово” от Добрич; Царево-
Бургаска обл; Калипетрово
– Силистренска обл; Круша-
ри; Каварна – „Добруджан-

ка”; с.Челопечене и Белгун;
Г.Тошево, Кардам, Клуб на
учителите и др.

Пред вид организацията
на мероприятието, трудно-
стите и възможностите, же-
лателно е да се провежда
през октомври – защо не и
на Деня на възрастните хо-
ра? Защо не и за два дни.

Мили белокоси дами, бе-
лобради момци, благода-
рим Ви за активното балчи-
шко участие, за ентусиазма,
с който съхранявате българ-
ските песенни традиции.

Марин ДРАГНЕВ

В деня на Голяма Бо-
городица – 15 август /
28 август/, храмът
„Св.Никола” се изпълни
с много християни –
възрастни, млади и
много деца. Иконата на
чудотворната майка бе
окичена с много цветя
и дарове, настроението
– празнично, въодуше-
вено.

След празничната ли-
тургия и водосвета на
двора последва празни-
чен богословски кон-
церт. Единадесет пеещи
пенсионери прославиха

Äà ñëàâèì Áîãîðîäèöà!

и възпяха Божията май-
ка, като я призоваха да
благослови земята и хо-
рата, мирната любов и
хлебната пшеница. „Ко-
гато тъмната злина на-
вее нашата стреха, пра-
ти ни сила и любов, бъ-
ди ни утеха!”

Песните, които изпях-
ме, изпълниха сърцата
на всички хора, отвори-
ха душите им за обич,
смирение и взаимност.
Пречистата Дева покри-
ва всички нас със своя
свят покров, тя е наша
закрилница и застъпни-

ца пред Божия олтар. С
вълнуващи слова в на-
шите песни умолявахме
святата Майка да осени
децата ни и всички бли-
зки със светла струя,
мир и обич да настъпят
в този грешен свят. За
това нека всички да и
благодарим, днес и ут-
ре, и во веки веков да я
славим с песни и лю-
бов.

Празникът завърши с
„Многая лета”, която за-
пяха всички с радост и
оптимизъм.

Дора ХАРИЗАНОВА

В двора на църквата “Св. Никола” на 15.8.2013 г.      Фото: Добринка ВАСИЛЕВА

Подполковниците: Гатев, Йочев, Илиев от бившата 3-та
бомбардировъчна авиодивизия, гр. Балчик (1951-1955 г.)  с дивизионен
командир Василев, полк. командири Лазаров, Велев, Латев




