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В края на 2013 г. в залата
на ШК „ Балчик ” се прове-
де фестивал на „ кралската
игра”. Проведоха се три
турнира  за пенсионери, за
деца и открит/ за всички въз-
расти/.

Първо се състоя състеза-
нието за хората от „ трета-
та възраст”. То се игра на
21 декември. В него взеха
участие 9 човека,които иг-
раха по кръгова система /
всеки срещу всеки/, по 25
минути на човек. Всеки от
участниците трябваше да
изиграе по  осем партии,ко-
ето си е доста изморител-
но- умствено и физически.
Получи се оспорван тур-
нир.

Крайното класиране  на
пенсионерите е :

1.Христо Митев
2.Иван Пейчев
3.Тошко Григоров
4-6 Димитър Бобев,

Христо Генчев, Борис Го-
ранов

7.Тройчо Митев
8.Иван Статев
9.Валентин Петров
Неслучайно изброявам

имената им, защото по тях-
на идея, всички награди бя-
ха дадени за благотворител-
ност.

Øàõìàòåí ôåñòèâàë “Áàë÷èê 2013”
На 26 декември се състоя

втори турнир: „ Надеждите
на Балчик ”  за деца.  Свето-
слав Ников,  / 5 кл. ОУ „ Ки-
рил и Методий ”/ е победи-
тел за втора поредна годи-
на. Втори остана Живко
Донев, ученик в гр. Варна,
трети е Радослав Станчев, а
четвърти  Виктор Донев.
Последните двама учат в ОУ
„ Кирил и Методий ” , гр.
Балчик.

Беше проведен и конкурс
за решаване на шахматни
задачи и игра по двойки  „
комбиниран шах”. За всич-
ки деца бяха осигурени на-
гради  шахматни  книги и
дървени шахматни табла с
комплект фигури.

Третият турнир -   VI ти
Мемориал  „Иван Райчев”
се състоя на 28 и 29 декем-
ври в шахматния клуб. Уча-
стваха 14 човека, които иг-
раха по „ швейцарска сис-
тема” в седем кръга по един
час на човек. Абсолютен
фаворит в състезанието бе-
ше националният майстор
Найден Добрев- двукратен
балкански шампион за ама-
тьори, републикански шам-
пион до 20 г.  по блиц и по-
бедител на турнири в Бъл-
гария. Втори остана Алек-

сандър Станчев, който един-
ствен направи реми на шам-
пиона.

VI  Мемориал  „ Иван
Райчев”  - крайно класира-
не :

1. Найден Добрев  6.5 т.
2. Александър Станчев

6т.
3. Красимир Кирчев  5т.
4. Стелиян Димитров- 4.5

т.
5. Пламен Петров  3.5 т.
6. Христо Митев  3.5 т.
Идеята за благотворител-

ност се прие положително
и част от наградите бяха от-
делени за една добра кауза.

Шахматът  това е един
безкраен двубой, в който на
трябва да се страхуваш от
промените и никога да не
губиш вяра в себе си. Пър-
вата и най важна крачка е да
разберем, че тайната на ус-
пеха се намира в самите
нас.

Бих искал да благодаря
на нашите спонсори: „ Ад-
рес”  недвижими имоти;
„Лафи ”, г-н Борислав Ла-
фазански  и „ Захарни изде-
лия -Варна ” ЕООД.

Благодарение на тях , ШК
„ Балчик ” успя да органи-
зира шахматния турнир.

Красимир КИРЧЕВ

За благотворителност (за предстоящата операция на Никола Дико) дариха своите финансови награди
шахматистите - пенсионери от Балчик: Борис Горанов, Димитър Бобев, Христо Митев, Христо Генчев,
Тошко Григоров, Иван Пейчев и Иван Статев.                                                           Фото: Маруся КОСТОВА

VI ти Мемориал  „Иван Райчев”, участници: Пламен Петров, Добромир Добрев, Ивайло Ников,
Христо Генчев, Стелиян Мичев, Красимир Кирчев, Димитър Бобев, Иван Статев, Христо Митев, Найден
Добрев, Александър Станчев.                                                                                     Фото: Маруся КОСТОВА

Áîðèñ ×åðâåíêîâ
íàöèîíàëåí òåíèñèñò îò Áàë÷èê,

çàâúðøè óñïåøíî 2013 ã.

Известният пловдивски
строителен бос Стоян Саръ-
ев, собственик на хотел “Ме-
тропол’ и спортни зали за те-
нис на маса, изпраща в нача-

лото на декември строго пре-
цизирани покани за участие
в тенис турнир, по случай
края на спортната 2013 г. Же-
на му е известна национална

тенис състезателка, а и си-
нът му тръгва по този път.
На повече от 150 състезате-
ли, той осигури идеални ус-
ловия за демонстрация на
спортни качества.

В категорията 70+ се пре-
дстави балчиклията Борис
Червенков, който се пребо-
ри с 16 състезатели от  Со-
фия, Търговище, Варна и
други градове.  Той се със-
тезава от отбора на варнен-
ските “Морски дяволи”.

Какво му е на Борко Чер-
венков да победи другите?
През цялата година той жъ-
на победи -  в България,
Турция, Англия. Пожелава-
ме му  здраве и успешна но-
ва година!

Маруся КОСТОВА

ÁîãîÿâëåíèåЛъчезарната Коледна ра-
дост още струи в сърцата
ни, а ето че насочваме мис-
лите си към река Йордан и
се присъединяваме към хо-
рата, които се тълпят край
Йоан Кръстител за да тър-
сят прошка на греховете си.

Йоан Кръстител е един от
пророците, които съобщил
на евреите за идването на
Спасителя. Този велик пра-
ведник след Божията майка
бил син на Захария и Ели-
савета тя е братовчедката на
майката на Света Богоро-
дица  Света Ана, а Захария
бил свещеник.

Свети Йоан Кръстител,
кръщавал всички които по-
вярвали на думите му за до-
стойно посрещане на Спа-
сителя. Казвал им, че той ще
спаси хората от греха, про-

клятието и смъртта. Хората
били известени от Свети Йо-
ан Кръстител за това бърза-
ли да изповядат греховете
си пред него.

Иисус Христос бил на 30
години, когато излязъл сред
народа и започнал своето слу-
жение. Когато спасителят до-
шъл при тях Йоан Кръстител
го посочил на народа като
Божии Агнец, които взема
върху себе си греха на све-
та.  Тогава Йоан Кръстител
кръстил и самия Иисус Хри-
стос в река Йордан с потапя-
не на тялото във водата и въз-
лагане ръце върху главата на
Христос. След това небето се
отворило. Светият дух се е
явил във вид на гълъб над Спа-
сителя. Гласът на Бог Отец

прозвучал от небесата, пред
всички той заявил че Иисус
Христос е неговият син. Та-
ка се явила   славата на Прес-
вета  Троица  „ Бог Син, Бог
Отец и Светия Дух.

Бог Благословил водите
на река Йордан с целебна
сила. Очистена от пречис-
тите нозе на Спасителя и ос-
ветена от Бог Отец, чрез
слизането на Светия Дух,
река Йордан станала извор
на „ Благодатта на избавле-
нието  и Благословени ето
Божие”, извор които и до
днес тече в Христовата цър-
ква, получила власт и сила
от своя Основоположник
Христос да осветява водата
на всякъде и дарява Йорда-
новото благословение на
всички свои чеда.

Цонка СИВКОВА

Здравко Димитров от Балчик извади кръста.     Фото: Марияна ВЪРБАНОВА

22-годишният Здравко
Димитров от Балчик изва-
ди Богоявленския кръст от
морето край Белия град.

Той е съст езател  по
хвърляне на чук в местния
клуб по лека атлетика и е
многократен републиканс-
ки рекордьор. В момента е
студент трети курс в Наци-
онал ната спортна акаде-
мия. Разказа, че от втори
клас мечтае да стане учи-
тел по физкултура и се на-
дява тази негова мечта да
се сбъдне. Здравко вече ня-
колко години участва в ри-
туала за Йордановден, но
за първи път успява да из-
вади Богоявленския кръст
от морето.

„Миналата година бях на
една ръка разстояние и сега
Бог ми помогна да стигна
до него и да го хвана”, спо-
дели пред журналисти мла-
дежът и призна, че малко
преди него друг участник е
имал шанса да хване кръс-
та, но го е подминал. На се-
бе си той пожела здраве и
година без контузии, а на
всички балчиклии здраве и
щастие. „Усещането е пре-
възходно, скачам във вода-
та и не ми е студено, чувст-
вам се като победител на съ-

Литийно шествие на Йордановден.
                                Фото: Марияна ВЪРБАНОВА

стезание”, каза още Здравко
Димитров. Той сподели, че
е вярващ християнин и от
малък ходи на църква.

Общо 24-ма участници
скочиха за кръста тази го-
дина в Балчик. Най- възрас-
тният между тях беше 53-
годишният Ангел Димит-
ров, а най-млади четирима
18-годишни ученици.

Смелчаците скочиха в мо-
рето при температура на
водата 7°, а на въздуха 8°.
Всички те споделиха, че са
доволни от участието си в
ритуала, защото вярват, че
това ще им донесе здраве.

За трета поредна година
в Богоявленския ритуал се
включи и англичанинът Пол
Бълок. Той е на 45 години
и вече три години живее в
Соколово заедно със семей-
ството си. Споделя, че ха-
ресва много страната ни, но
среща трудности с нашия
език. По думите му по-доб-
ре с българския се справяла
дъщеря му, която учи в бъл-
гарско училище. Пол Бълок
разказа още, че неговата съ-
пруга танцува български
народни танци, а той сами-
ят обича да посещава. селс-
кия клуб, където играе шах
и карти.

Ритуалът за хвърляне на
кръста на Йордановден се съ-
стоя пред Морската гара в
Балчик, където се събраха
стотици жители на града. Пра-
зничната служба беше водена
от отец Стратия и отец Геор-

24 ñìåë÷àöè ñå õâúðëèõà â ìîðåòî
çà Éîðäàíîâäåíñêèÿ êðúñò

ги. Кметът Николай Ангелов
поздрави всички присъства-
щи с празника и дари от име-
то на Общината 200 лева за
победителя и по 50 лева за
всички останали участници.

Дарик нюз




