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/Продължава от стр.1/
Посещението продъл-

жи с празничен обяд в
голяма зала на кметст-
вото. Балчиклийки бяха
поздравени от кметския
наместник Веселина
Недялкова и читалищ-
ният секретар Мария
Герджикова, които изра-
зиха с топли думи задо-
волството си от прия-
телските отношения ме-
жду двата клуба, поже-
лавайки живот и здраве
и много обич, така ну-
жни на всички хора. Тя
разказа историята на се-
лото, което в момента
има само 266 жители и
с видима гордост заяви,
че Чернооково е много
богато с хубавия си чер-
нозем и трудолюбиви
хора.

С приветствено слово
отговори и Димка Ма-
лева, председател на
клуб „Хинап”. Тя подне-
се и оригинални пода-
ръци за домакините, ко-
ито бяха закичени с ръ-
чно изработени бижута
от сръчната Нели Ара-
баджиева. Сред подаръ-
ците, с препратка към
Петльовден беше и бу-
тафорен петел, за който
се постараха Деспина
Маринова и Пенка Ди-
митрова. Домакините
разказаха интересни ле-
генди и поверия за Пет-
льовден, наричан тук
Петаров, а гвоздеят на
празника беше изпълне-
нието на един интере-
сен обичай /от езичес-
ко време, но варварски

според мен/ - един едър
шарен петел беше риту-
ално заклан на прага, а
с кръвта му изписан
кръст на вратата. Глава-

та му, забодена на пръ-
чка, бе подарена на
Д.Малева.

Обилният, изобилващ
от добруджански специ-

алитети /туршии, сала-
ти, сарми, сирена, пиле-
шки и свински мезета,
домашни сладки от ма-
мино и бабино време/
обяд, гарниран с люта
ракия и пенливо черве-
но вино, беше съпътст-
ван с музикални изпъл-
нения – певиците от
клуб „Хинап” изпяха ем-
блематичната „Прияте-
ли да имаш е богатство”,
а домакините изпълни-
ха игриви добруджанс-

ки песни. За веселото
настроение допринесо-
ха акордеонът и гайдата
на Йордан Дяков от
Г.Тошево. Тържествен
момент внесе емоцио-
налното изпълнение на
псалма „Бог е Любов”
от Донка Йорданова.
Хубави народни песни
изпя и нашата Стойка
Георгиева, а Дочка Ге-
оргиева, както винаги
разсмя всички с хумо-
ристичните си песни и
артистично изпълнение.
Йордан Стойчев от се-
лото изпя песента за Ла-
луш войвода, точно ка-
кто това се правеше по
съборите в миналото.
Но най- хубаво и незаб-
равимо впечатление ос-
тави 81-годишната Янка
Джендова, дребна, сла-
бичка, забрадена баби-
чка, която изпя с прек-
расен нежен глас про-
чувствена народна пе-
сен – невероятно изпъл-
нение.

Веселието, песните,
хората, ръчениците про-
дължиха до късния сле-
добед. Пътувайки обра-
тно за Балчик, автобусът
прекоси равнината. От
двете страни на шосето
се простираше, докъде-
то поглед стига, добру-
джанският чернозем,
щедър и богат. Като доб-
руджанския човек –
скромен на вид, с богата
душа. Такъв, какъвто го
видяха големите писате-
ли сърцеведи Йовков и
Ивайло Петров.

Мария АНДРЕЕВА
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В днешно време и Вие
като мен ще се съгласи-
те, че първите причиня-
ват страдание чрез раз-
личните им превъплъ-
щения като измамници,
мошеници, тарикати,
нагаждачи и др. но са
еднакви със своето злон-
равие и жестокост. Ни-
що, че ще ги нарека хит-
реци, нищо, че някои
смятат „Бай Ганьо” за
весела книга. Всъщност
тя е много трагична за
нашето вече съвремен-
но, напреднало съзна-
ние и мислене /говоря
за останалите/.

Най-находчиво хитру-
ват много богатите и
много бедните /макар
че най-много са и в зат-

Õèòðåöèòå è îñòàíàëèòå
ворите/. Те отдавна зна-
ят кога да заобиколят
вратичките на законите.
Делата им са продължи-
телни /нямало достатъ-
чно доказателства, ма-
кар че има жертва/, вси-
чко се забравя и отшу-
мява. Но не и в душите
на потърпевшите – на
останалите. За хората от
средна ръка място отда-
вна няма.

Хитреци са и нашите
съграждани от кв.”Изг-
рев” и кв.”Изток”, свър-
зани нелегално към НЕК
и В и К, без необходи-
мите документи, непла-
щащи от години местни
такси и данъци. Не го-
воря за останалите бли-
зо 20 селища в нашата
община. Ако са само те,
с мед да ги нахраниш.
Нашата администрация
кротува и добрува, ид-
ват избори, с две думи –
мъдро царува. Хитреци
са и онези, които взеха
40 000 лв., а нашите бал-
чишки съветници гласу-
ваха и ги дадоха за „Бог
да прости”, припомняй-
ки на всички ни, че „Би-

ва, бива, но бивол кур-
бан не бива”.

Хитрец се оказа и Ок-
тай Енимехмедов, който
мечтаейки за Херостра-
това слава направи опит
за покушение над лиде-
ра Ахмед Доган. Пред-
лагам последният да се
срещне с атентатора и
да му прости, както на-
прави и римският папа
с Али Акджа.

Хитреци са и нашите
отци от Светия синод,
които показаха на цело-
купния народ колко сла-
дък е кокалът на върха в
този кратък живот. Ча-
кам датата 24 февруари
с нетърпение, за да видя
кой кого ще изпревари.
Хитреци са и тези, кои-
то успяха и придобиха
като наследство дядови-
те си земеделски ниви,
намиращи се върху пя-
съка край морето и сега
вместо житни ниви,
имат хотелски масиви.

Хитреци са и тези, ко-
ито идват от богатата
Европа отново в наша-
та пребогата родина, за
да си вземат социални-

те помощи и детските
надбавки и щастливо да
се приберат в тяхната
„бедна” Европа.

Хитреци са заместни-
ците на министър Делян
Добрев, заставяйки го
да носи кашоните с ори-
гинални документи /та-
ка се случва понякога –
умният да носи вода на
простия/ и да ги предс-
тави лично на премие-
ра, за да не изчезнат ня-
къде по пътя. Горкият
наш Хитър Петър, мъ-
дър като народа, при тая
конкуренция няма да
мине метър заедно със
своето вярно магаре /
предпазило го много
пъти от възгордяване/,
ще отмине нататък зас-
рамен, зачервен и оша-
шавен.

Може би заедно ще
помъдруваме за зелето,
зелника, кой го даде и
кой го изяде. Ако тряб-
ва приемете моето „ из-
винявайте”. Дори ме
опровергайте, не се ко-
лебайте, не се вълнувай-
те – заповядайте!

Георги ЙОВЧЕВ

Ïðîåêò íà Îáùèíà Áàë÷èê

Целта на проекта е да
се оптимизира процесът
на формиране качестве-
ните политики в Общи-
на Балчик чрез широко
прилагане на принципи-
те на прозрачност и пар-
тньорство с всички заин-
тересовани страни. Реа-
лизирани бяха следните
дейности за постигане на
поставената цел:

*Изготви се междин-
на оценка на изпълнени-
ето на действащия об-
щински план на разви-
тие на Община Балчик,
в съответствие с разпо-
редбите на Закона за ре-

гионалното развитие.
*Извършиха се под-

готвителни дейности
по разработване на об-
щинския план за раз-
витие, които ще под-
помогнат ОбА Балчик
при разработване на
общинския план на
развитие 2014 - 2020 г.

*Проведе се широ-
комащабно анкетно
проучване, за да се ус-
тановят конкретните
нужди, мнения и пре-
поръки на местната об-
щественост с цел фор-
мулиране на нови при-
оритети за развитие на

общината през перио-
да 2014 - 2020 г.

*Организира се ди-
скусионен форум на
тема “Визия и приори-
тети за развитие на Об-
щина Балчик  2014 -
2020 г.”, “Граждански
панели” в 19-те насе-
лени места на Общи-
ната и кръгла маса, за
да се постигне диалог
със заинтересованите
страни и активизиране
на гражданите в про-
цеса на планиране на
бъдещата визия на Бал-
чик.

*Създаде се он-лайн

дискусионен форум
на интернет страница-
та на Община Балчик,
за да има консултации
с гражданите и техни-
те структури.

* Проучи се европе-
йския опит в областта
на формирането и из-
пълнението на местни
политики и участието
на гражданското об-
щество в този процес,
с цел заимстване и ре-
ализация на конкретни
добри практики, вече
приложени и успешно
работещи в Европа

/Б.Т/

Áîðèñ ×åðâåíêîâ - êàêòî
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В неделния 3 февру-
ари 2013 г. в зала №20
на Двореца на спорта
и културата - Варна се
проведе турнир по те-
нис на маса. Отлично
се представиха тене-
систите  от град Бал-
чик. Те грабнаха поч-
ти всички награди. На
финала достигнаха
Борис Червенков -
Балчик -  I  място и

Звезделин Иванов -
Балчик - II място. IV
място зае Дянко Де-
лев - Балчик а V мяс-
то Николай Станев -
Балчик.

Балчиклийката Сил-
вия Александрова бе
единствената предс-
тавителка на момиче-
тата и затова се със-
тезаваше в групите
при мъжете.

Предстоят нацио-
нални турнири отново
във Варна на 9 февру-
ари - турнир двойки,
а на 10 февруари в
Шумен отново тур-
нир двойки.

Борис Червенков се
готви за участие през
месец юни в между-
народен турнир за ве-
терани във Великоб-
ритания, за което са
му нужни много сре-
дства, тъй като трябва
да се самофинансира.

На д яв а м е  с е ,  ч е
об ича щит е с пор та
личности и органи-
зации ще подпомог-
нат известния бал-
чишки спортист да
предста ви гра да  и
страната ни на меж-
дународно ниво.

Успех на всички те-
несисти и най вече
на младите школи в
средните училища на
общината.

Маруся КОСТОВА




