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Øàõìàòåí ôåñòèâàë “Áàë÷èê 2013”
В края на 2013 г. в залата
на ШК „ Балчик ” се проведе фестивал на „ кралската
игра”. Проведоха се три
турнира за пенсионери, за
деца и открит/ за всички възрасти/.
Първо се състоя състезанието за хората от „ третата възраст”. То се игра на
21 декември. В него взеха
участие 9 човека,които играха по кръгова система /
всеки срещу всеки/, по 25
минути на човек. Всеки от
участни ците трябваше да
изиграе по осем партии,което си е доста изморително- умствен о и физически.
Получи се оспорван турнир.
Крайното класиране на
пенсионери те е :
1.Христо Митев
2.Иван Пейчев
3.Тошко Григоров
4- 6 Димитър Бобев,
Хри сто Генчев, Борис Горанов
7.Тройчо Митев
8.Иван Статев
9.Валенти н Петров
Неслучайно изброявам
имената им, защото по тяхна идея, всички награди бяха дадени за благотворителност.

На 26 декември се състоя
втори турни р: „ Надеждите
на Балчик ” за деца. Светослав Ников, / 5 кл. ОУ „ Кирил и Методий ”/ е победител за втора поредна година. Втори остана Живко
Донев, ученик в гр. Варна,
трети е Радослав Станчев, а
четвърти Ви ктор Донев.
Последните двама учат в ОУ
„ Ки рил и Методий ” , гр.
Балчик.
Беше проведен и конкурс
за решаване на шахматни
задачи и игра по двойки „
комбин иран шах”. За вси чки деца бяха осигурени награди шахматни кн иги и
дървени шахматни табла с
комплект фигури.
Третият турнир - VI ти
Мемориал „Иван Райчев”
се състоя на 28 и 29 декември в шахматния клуб. Участваха 14 човека, които играха по „ швейц арска система” в седем кръга по един
час на човек. Абсолютен
фаворит в състезанието беше наци оналният майстор
Найден Добрев- двукратен
балкански шампион за аматьори, републикански шампион до 20 г. по блиц и победител на турнири в България. Втори остана Алек-

сандър Станчев, който единствен направи реми на шампи она.
VI Мемориал „ Ив ан
Райчев” - крайно класиране :
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 благотворителност се при е положително
и част от наградите бяха отделени за една добра кауза.
Шахматът това е един
безкраен двубой, в който на
трябва да се страхуваш от
промени те и ни кога да не
губиш вяра в себе си. Първата и най важна крачка е да
разберем, че тайната на успеха се намира в самите
нас.
Бих искал да благодаря
на нашите спонсори: „ Адрес” недвижими имоти;
„Лафи ”, г-н Борислав Лафазански и „ Захарни изделия - Варна ” ЕООД.
Благодарение на тях , ШК
„ Балчик ” успя да организира шахматни я турни р.
Красимир КИ РЧЕВ

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
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Известният пловдивски
строителен бос Стоян Саръев, собственик на хотел “Метропол’ и спортни зали за тенис на маса, изпраща в нача-

лото на декември строго прецизирани покани за участие
в тенис турнир, по случай
края на спортната 2013 г. Жена му е известна национална

тенис състезателка, а и синът му тръгва по този път.
На повече от 150 състезатели, той осигури идеални условия за демонстрация на
спортни качества.
В категорията 70+ се представи балчиклията Борис
Червенков, който се пребори с 16 състезатели от София, Търговище, Варна и
други градове. Той се състезава от отбора на варненските “Морски дяволи”.
Какво му е на Борко Червенков да победи другите?
През цялата година той жъна победи - в България,
Турция, Англия. Пожелаваме му здраве и успешна нова година!
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
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22- годишният Здравко
Димитров от Балчик извади Богоявленския кръст от
морето край Белия град.
Той е съст езател по
хвърляне на чук в местния
клуб по лека атлетика и е
многократен републикански рекордьор. В момента е
студент трети курс в Национал ната спо ртна академия. Разказа, че от втори
клас мечтае да стане учител по физкултура и се надява тази негов а мечта да
се сбъдне. Здравко вече няколко години участва в ритуала за Йордановден, но
за първ и път успява да извади Богоявленския кръст
от морето.
„Миналата година бях на
една ръка разстояние и сега
Бог ми помогна да стигна
до него и да го хвана”, сподели пред журналисти младежът и призна, че малко
преди него друг участник е
имал шанса да хване кръста, но го е подминал. На себе си той пожела здраве и
година без контузии, а на
всички балчиклии здраве и
щастие. „Усещането е превъзходно, скачам във водата и не ми е студено, чувствам се като победител на съ-

стезание”, каза още Здравко
Димитров. Той сподели, че
е вярващ християни н и от
малък ходи на църква.
Общо 24- ма участници
скочиха за кръста тази година в Балчик. Най- възрастни ят между тях беше 53годишният Ан гел Димитров, а най-млади четирима
18-годишни учениц и.
Смелчаците скочиха в морето 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 годи на
в Богоявленския ритуал се
включи и англичанинът Пол
Бълок. Той е на 45 години
и вече три годин и живее в
Соколово заедно със семейството си. Споделя, че харесва много страната ни, но
среща трудности с нашия
език. По думите му по-добре с българския се справяла
дъщеря му, която учи в българско училище. Пол Бълок
разказа още, че неговата съпруга танцува български
народни танци, а той самият обича да посещава. селския клуб, където играе шах
и карти.

Лъчезарната Коледна радост още струи в сърцата
ни, а ето че насочваме мислите си към река Йордан и
се присъединяваме към хората, които се тълпят край
Йоан Кръстител за да търсят прошка на греховете си.
Йоан Кръстител е един от
пророците, които съобщил
на евреите за идването на
Спасителя. Този велик праведник след Божията майка
бил син на Захария и Елисавета тя е братовчедката на
майката на Света Богородица Света Ана, а Захария
бил свещеник.
Свети Йоан Кръстител,
кръщавал всички които повярвали на думите му за достойн о посрещане на Сп асителя. Казвал им, че той ще
спаси хората от греха, про-

Áîãîÿâëåíèå
клятието и смъртта. Хората
били известени от Свети Йоан Кръстител за това бързали да изповядат греховете
си пред него.
Иисус Христос бил на 30
години, когато излязъл сред
народа и започнал своето служение. Когато спасителят дошъл при тях Йоан Кръстител
го посочил на народа като
Божии Агнец, които взема
върху себе си греха на света. Тогава Йоан Кръстител
кръстил и самия Иисус Христос в река Йордан с потапяне на тялото във водата и възлагане ръце върху главата на
Христос. След това небето се
отворило. Светият дух се е
явил във вид на гълъб над Спасителя. Гласът на Бог Отец

прозвучал от небесата, пред
всички той заявил че Иисус
Христос е неговият син. Така се явила славата на Пресвета Троица „ Бог Син, Бог
Отец и Светия Дух.
Бог Благословил водите
на река Йордан с целебна
сила. Очистена от пречистите нозе на Спасителя и осветена от Бог Отец, чрез
слизането на Светия Дух,
река Йордан станала извор
на „ Благодатта на избавлени ето и Благословени ето
Божие”, извор които и до
днес тече в Христовата църква, получила власт и сила
от своя Основоположник
Христос да осветява водата
на всякъде и дарява Йордановото благословение на
всички свои чеда.
Цонка СИВКОВА

Литийно шествие на Йордановден.
Фото: Марияна ВЪРБАНОВА
Ритуалът за хвърляне на
кръста на Йордановден се състоя пред Морската гара в
Балчик, където се събраха
стотици жители на града. Празничната служба беше водена
от отец Стратия и отец Геор-

ги. Кметът Николай Ангелов
поздрави всички присъстващи с празника и дари от името на Общината 200 лева за
победителя и по 50 лева за
всички останали участници.
Дарик нюз

Здравко Димитров от Балчик извади кръста. Фото: Марияна ВЪРБАНОВА

