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Така протече празничният годишен концерт на балетна формация „Данс” с хореограф Евгения Кирилова, придружен от запомнящи се изпълнения и новаторски идеи
на опитната им ръководителка. Голямата
зала на ч-ще „П. Хилендарски”
на
16.05.2013 г. отново
беше препълнена с
развълнувани родители, весели братчета и
сестричета, по-малки
и по-големи, емоционално наперени баби и
още по-наперени дядовци с настръхнали от
видяното – мустаци.
Не говоря за лели,
вуйчовци, сваковци –

Бяха изпълнени 20
до един всички бяхме
заредени с настроение. танца с екзотични заЗа такава публика би главия „Полет на пепезавидял всеки наш на- рудите”; „ Жерави”;

класически балетни
постановки, прозвучаха келтски мотиви,
под чийто съпровод е
танцувала и трупата на
Магьосника Майкъл
Флетли, трогателно
прозвуча и „Ой, полна, полна моя каробочка”… Защото всички в живота, който ни
заобикаля, са важни и
съществени две неща:
свободата и истината.
Именно това ни показаха балерините и балетистите от „Данс”,
демонстрирайки освободена сила на своя
творчески дух, докосвайки се до истинската красота и пластичност на своите дви-

роден велможа, който
е търкал и ще търка
столовете в Народното събрание.

жения, претворени в
танц, освобождавани
от напрежението, за
да се почувстваме

„Вълни”; „Малки звездички” и т.н. Музикалният съпровод –
находчиво подбран от

Ïîêàíà çà òúðæåñòâåíî çàñåäàíèå
íà ÎáÑ - Áàë÷èê íà 24 ìàé 2013 ã.
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 24 май 2013 година (петък) от
10.00 часа, в голямата зала на НЧ „Паисий Хилендарски”, ще се проведе
тържествено заседание на общински съвет - Балчик, при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение за награждаване на учители по повод 24 май 2013 година - Ден
на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
2. Предложение за награждаване на ученици по повод 24 май 2013 година - Ден
на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
3. Предложение за награждаване и подпомагане на абитуриенти по повод 24 май
2013 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
4. Предложение за подпомагане на училищата за организиране на тържества по
повод 24 май 2013 година - Ден на българската просвета и култура и на славянската
писменост.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
5. Предложение за удостояване с почетен гражданин на град Балчик г-н Мирко
Радославов Мирков.
Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД
6. Предложение за разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на
юридически лица с нестопанска цел за организиране на фестивали.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

ÎÓ “Àíòèì I” ïðèêëþ÷è ïðîåêò
çà ïîäîáðÿâàíå íà áàçàòà
В ОУ „Антим I“ в Балчик се проведе церемония по финализиране на проект за
подобряване на базата и училищния двор със средства от правителството на Япония. На празника присъстваха кметът на Община Балчик Николай Ангелов, г-жа
Саяко Оцу – втори секретар в посолството на Япония у нас, Стефка Гечева – и.д.
областен управител и Радослав Станолов – главен експерт от МИЕТ.
Договорът на стойност 130 хиляди лева е дофинансиран със средства от местния бюджет, с които се оборудва актовата зала на училището с 80 места, ремонтираха се тоалетните, осигуриха се индивидуални шкафчета на учениците. С
дарените пари се обособи кът за отдих в зелените площи на училището, обзаведе
се библиотеката и учителската стая. Благодарение на проекта се инвестира и в
училищния стол и готварска работилница. В приветствието си днес г-жа Саяко
Оцу напомни, че средствата са отделени от данъците на японския народ и призова двустранните отношения с България да продължат в приятелски дух.
/Б.Т./

свободни.
Може би по този начин Женя Кирилова ни
кара да си обясним, че
с този вид изкуство
добиваме нова представа за реална вещественост, която остроумно реализира като
тема. В миговете, в ко-

открие магията, скрита в загадъчното движение и мистичност
на човешката сянка.
Така отново, макар и
мислено, за миг се
върнах в театър „Лагерна магика” в Златна Прага. Авторитетно
прозвучаха и двете

годарност, ръкоплясканията, цветята, сълзите, бликнали в очите на зрителите – това
е най-голямата награда за всеки актьор, не
само на сцената.
А този път те бяха в
изобилие. Как да не
благодарим на нашите

ито изпълнителите претвориха в действие,
заедно посрещнахме
небесните принцеси,
дошли със звуците на
500 милиона звездни
звънчета. Видяхме и
малкия Принц на
А.С.Екзюпери сред
тях, подарявайки ни
всички звезди, които
знаят как радостно да
се усмихваме, мистичната представа за отлитащите жерави и тяхната песен на прощаване в края на лятото.
А в „Страшен танц”
бях изненадан от авторското хрумване на хореографката, за да ни

песни на утвърдения
не само на сцената
Александър Танев.
Кога тези деца сварваха да сменят своите
сценични костюми.
Може би е тяхна тайна, ала всички аксесоари бяха идеално подбрани и изработени от
Балчишката шивачка
Антоанета Жекова,
благодарение щедрата
финансова помощ на
Ротари клуб с председател Георги Железов.
Непрекъснати възторжени аплодисменти, радостни възклицания от страна на публиката в знак на бла-

малки съграждани за
преживените мигове в
този концерт, както сега така и за напред.
Да не забравим, че
след по-малко от месец Балчик отново е
културната столица на
Северното черноморие, започвайки с фестивалите „Розите на
България” (3-10 юни)
и „Черноморски звуци” (5-10 юни), а културните събития с международно участие и
значение са 10 на брой.
Затова отново трябва
да се заредим със зрителско нетърпение.
Георги ЙОВЧЕВ

Ïî ïîâîä êàçàíîòî îò àêàä. Ãåîðãè
Ìàðêîâ - ïî÷åòåí ãðàæäàíèí íà Áàë÷èê

Като вълнуващи мигове ще бъдат запечатани в
нашето съзнание словата
на акад.Георги Марков,
поета – режисьор Стефан Цанев /и двамата почетни граждани на Балчик/, и директора на издателска къща „З.Стоянов” Иван Гранитски.
Той ни разказа творческ ат а би ог рафия н а
акд.Г.Марков – автор на
над 500 научни публикации, книги, непрекъснати срещи със студенти,
ученици и граждани. Беше представено второто
издание на книгата на
Г.Марков „България в

Балканския съюз срещу
Османскат а и мперия
1911 -1913 г.” Авторът
увлекателно и подробно
ни разказа всичко, каквото се е случило преди 100
години, цитирайки конкретни исторически имена, свързани с тези събития. Подчерта факта, че
от близо 4.5 млн. българско население сме събрали шестстотинхилядна
армия и от 10 български
войници е имало 7 грамотни, за разлика от турската армия, където на 10
войници се е падал по
един грамотен. Говори ни
за ролята на патриотиз-

ма и националния идеал,
който са имали нашите
сънародници по онова
време, защото по време
на Балканската война е
имало 20 чуждестранни
наблюдатели, дори от далечна Япония.
Академикът ни обясни
защо ще трябва да се въведе 9-месечна наборна
служба във войската и да
се направи долна камара на парламента.
Сред многото участници в срещата бяха кметът
на Общината Н.Ангелов,
зав.връзки с обществеността С.Тихолов, нач.отдел „Образование” Галя

Неделчева, учители, музейни работници, читалищни деятели, авторитетно присъстваха и пенсионерите – мнозинството на нашия град. Бяха
отправени интересни въпроси към акад.Г.Марков, на които той отговори много лаконично, боравейки и подбирайки
пестеливо и дипломатично думите. Спомена как
У.Чърчил подарил на
Сталин България, искайки само Гърция, вероятно помнейки Балканската война и по този начин
отмъщавайки си на България. Говори още за Китай, който върви напред
не само в технологично
отношение, за тяхната успешна перестройка, споменавайки, че те са имали Конфуций и Мао Дзе
Дун,придружено всичко
с подобаващ коментар,
логични обяснения и мъдри заключения.
Така, в непринудена обстановка, премина срещата с именитите ни гости и
почетни граждани на Балчик, които мъдро, като древногръцки стратези, дипломатично замълчаха, когато ги запитах поотделно:
„Има ли справедливост?”
Георги ЙОВЧЕВ

