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

В
. “

Б
ал

ч
и

ш
к

и
 т

ел
ег

ра
ф

”
п

ре
дл

аг
а 

бе
зп

л
ат

н
а 

ре
к

л
ам

а 
в

И
н

т
ер

н
ет

 н
а 

ад
ре

с:

w
w

w
.B

al
ch

ik
te

le
gr

ap
h

.c
om

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

строите лствoремонтпроектиране

Хорът на гр.Черна во-
да,  Румъния, гостува  в
Балчик  на  фестивала
„Черноморски звуци” и
на 23 и 24 ноември 2013
г. бе домакин на XXXII
Музикален хоров фести-
вал  „Йоан  Чиреску”.
Името на фестивала е на
известния  румънски
композитор Й.Д.Чирес-
ку, роден в гр.Черна во-
да, почитан в Румъния и
цяла Европа. Задължи-
телно е било да се изпее
една негова песен, с кое-
то  балчишкият хор  се
справя  много  добре,
имайки опита от второ
участие в този авторите-
тен румънски хоров фо-
рум-сподели диригентът
Валентина  Георгиева,
горда с получената наг-
рада  за най-добър  хор,
многото подарени пар-
титури и диплом за най-
добър диригент, присъ-
дени от 12-членно жури
от музиковеди и компо-
зитори от високо ниво.

Диригентът В.Георги-
ева е много доволна, че

Õîð “×åðíîìîðñêè çâóöè” Áàë÷èê - â Ðóìúíèÿ è Ãúðöèÿ

Отлично представяне на Хор “Черноморски звуци” - Балчик на XXIX фестивал ОТЕ в Солун.                       Фото: Личен архив

румънският хор на до-
макините и балчишкият
са изпели заедно науче-
ните на нашия фестивал
песни и че дружбата ме-
жду  тях  все повече  се
утвърждава.

Хор  „Черноморски
звуци”Балчик запленя-
ва румънската публика
с 6 прекрасни българс-
ки народни песни, обра-
ботени  и подарени  на
хора  от  композитора
Стефан  Драгостинов,
дългогодишен приятел
на хора, читалището и
Балчик. Да защити в най-
скоро време своята до-
кторантура  се  надява
диригентът В.Георгиева,
след като се оценят под-
готвените от нея песни
за смесен хор и предс-
тавени в Румъния.

Втората вечер в тяхната
църква „Св.Св.Констан-
тин и Елена” нашите хо-
ристи са пели вдъхнове-
но източноправославна и
западна църковна музика.

Във  фестивала са  се
представили 27 хора, от

които  два  български.
Вторият е „Седянка” от
гр.Силистра  – също  с
много силно  участие.
Макар да е нямал със-
тезателен характер, фе-
стивалът е приет с мно-
го респект и удовлетво-
рение от написаните за
всеки хор рецензии.

След съседна Румъния
идва ред на съседна Гър-
ция. Участие в XXIX из-
дание на хоровия фести-

вал ОТЕ, носещ  името
на организатора – най-
голямата телекомуника-
ционна компания в Гър-
ция на 29 ноември и 1 де-
кември 2013г. В Солун.
На този фестивал „Чер-
номорски звуци” е уча-
ствал преди 12 години,
но сега хористите са дру-
ги. Изпълненията в голя-
мата зала на „Аристотел
университет” са повече
от вълнуващи за участ-

валите 29 хора. Всеки хо-
рист е получил личен ди-
плом за участие и прек-
расни спомени от слън-
чева Гърция. Гърците са
били покорени от бъл-
гарска и  западноевро-
пейска  музика, джаз  и
една гръцка песен, коя-
то кара публиката също
да пее – заяви дириген-
тът В.Георгиева.

Сега ще очакваме ап-
рилското турне  на хор

„Черноморски  звуци”
Балчик в  Италия. За  4
дни се очаква да изне-
сат 8 концерта на разли-
чни места, а заедно с 44
хора от различни стра-
ни ще участват във фес-
тивала за църковна му-
зика в гр.Лорето, Ита-
лия,  който  се  намира
близо до Вечния град –
Рим, на 200 км. Преби-
ваването в Италия е без-
платно, което се случва

за първи път в история-
та на хора. Организато-
рите поемат всички раз-
ходи, защото хорът е из-
бран, поради широкият
си репертоар – каза до-
волно диригентът В.Ге-
оргиева и покани граж-
даните на Общината на
традиционния Коледен
концерт в Каменната за-
ла на Двореца на 15 де-
кември от 11.30 ч.

Маруся КОСТОВА

На 20 декември по-
читаме  паметта  на
Св.Игнатий  Богоно-
сец /Игнажден/. В ня-
кои области на Бълга-
рия  започват  Колед-
ните празници.  Най-
спазваният  обичай  е
„полазване”.  Внима-
ва се кой  първи вли-
за в къщата. Ако е до-
бър човек, то през ця-
лата идна година ще
има успех и благоден-
ствие.  „Нека  Коледа
вълшебна,  в  сърцата
вечно  да  гори.  В ду-
шата вина ги добро да
има, за  да пребъде  в
идущите дни.”

Такава е идеята и по-
сланието към всички

Êîëåäà â Ãóðêîâî
жители и гости на ор-
ганизирания  Коледен
концерт, точно на тази
дата от  читалищното
ръководство  на  ч-ще
„Свобода 1897” с.Гур-
ково. Тук кипи треска-
ва подготовка и приго-
товление. Главни дей-
стващи лица ще бъдат
децата  –  самодейци,
които ще пеят, танцу-
ват,  рецитират,  за  да
покажат, че  доброто
трябва да се търси. То
съществува и ни е тол-
кова необходимо в то-
ва  сложно време. До-
брият човек, Дядо Ко-
леда,  ще зарадва  вся-
ко  сърце, ще  разкрие
магията на  Коледната

нощ, защото освен до-
бро настроение ни тря-
бва вяра и надежда.

Вратата е отворена и
за новогодишния кон-
церт на 27 декември, в
който ще вземат учас-
тие хор  „Добруджан-
ки” гр.Балчик, с дири-
гент Магдалена Хрис-
това; хор  „Хармония”
с.  Оброчище;  Битов
хор с.Оброчище; клуб
„Десита”гр.Балчик и с
участието на самодей-
ни колективи от гурко-
вското читалище.

Заповядайте в с.Гур-
ково, да се  насладите
на  празника!

Стела ДАКОВА
СТОЯНОВА

Тодор Тодоров,уче-
ник  от  VІ  клас  на
ОУ”Св.Св.Кирил  и
Методий”гр.Балчик,
завоюва шесто място
на световното първен-
ство по скоростна теле-
графия  в  катего-
рия”Младежи  до  16
г”.Призовото място е
завоювано в условия-
та на силна конкурен-
ция на деца и младежи
от Русия,Беларус и Ру-
мъния, които са сред
най-силнит+е  в  све-
та.От 9-годишен Тодор
се занимава в радиок-
луба  на  гр.Балчик  /
LZ2KSB/, под ръково-
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Тодор Тодоров - отличен на световно състезание
по скоростна телеграфия                Фото: Личен архив

дството на неговия пре-
дседател д-р  Христо
Игнатов.Заниманията
не му пречат да пости-
га и отлични  резулта-
ти в училище, където е
сред най-изявените уче-
ници.  Резултатите  в
училище  и  в  спорта
дължи с благодарност
и на своите родители
Мая и Тодор Тодорови,
които го подкрепят, ра-
дват се и го насърча-
ват.

Станислав
НИКОЛОВ

Директор на ОУ
„Св.Св.Кирил

и Методий” Балчик




