В РЕГИОНА

Ôåñòèâàëúò â Ïåðíèê - òúðæåñòâî
íà äóõà
Клуб „Хинап” получи
плакет за високо художествено и активно участие на двете певчески
групи „Бяло цвете” и
„Неспокойни вълни”,
както и бронзови медали за индивидуалните
изпълнения на 6 Републикански многожанров
фестивал на хората с увреждания в Перник,
кв.”Църква”. Това се
случи на 24 юни 2012 г.,
където в двата фестивални дни 23 и 24 юни се
явиха над 80 състава с
повече от 1600 изпълнители от цялата страна и
с участие на сръбски
фолклорни състави от
Зайчар. Журито, председателствано от естрадната прима Мими Иванова, стана свидетел и
оценител на майсторски изпълнения на автентичен и обработен фолклор, обичаи, обреди,
танци, свързани с народни празници, както и
интересни жанрове на
музикотерапията, навлизаща в бита на хората
с увреждания /при незрящи и др./. В салоните
на читалището бяха представени изложби от
дърворезба, икони, живописни платна, гоблени, плетива и ръкоделия.
За да поздравят участниците с много топли думи и хубави музикални изпълнения
тук бяха популярните
лица от „Гла съ т на
България”, bTV, Роксана, Игор и Теодор, посрещнати и изпратени
с възторг от фестивалц ит е. Ча р ов ни ц а т а
Мими Иванова беше
м ного лю бе з на д а
сподели за читателите
на в.”Балчишки телеграф”следното: „Много стилно изглеждате
балчиклийки със синьо-белите си костюми, с оригиналната си
визия, с много подбран репертоар. Направихте ми впечатление с миналогодишното ви участие.”
Вълненията и хубавите преживявания за пе-

виците от клуб „Хинап”
с председател Димка
Малева и художествен
ръководител Невелина
Николова, която положи изключителни грижи и музикални умения,
за да се представят добре групите, не свършиха до тук.Трудът и усилията им бяха възнаградени с интересна екскурзия в Сърбия. Пътуването продължи през
Калотина до Димитровград, Пирот /вълнуващ
ни от Вазовия разказ
„Иде ли”/по живописната долина около бързеите на река Ерма, преминаване през изключително красивото и тясно ждрело,/откъдето
се казвало, че само мишка, поганец, може да
премине/до Погановския манастир, строен
през 13-14 век, с прекрасно запазени стенописи
в църквата „Св.Йоан Богослов”. Любопитна подробност е, че спокойствието,красотата и мира, който излъчват околностите на манастира,
разнообразието на цветове и легендите за този
край, са очаровали над
210 художници от цял
свят, които тук от 20 години провеждат международен пленер през
месец август. От там като че ли обиколихме
красивата Влашка планина, за да пристигнем
вечерта в курортното

крайбрежие на Власинското езеро, незабравимо с десетките плаващи
острова - имало миражи не само в пустинята.
Тук, в облицования с
естествено дърво ресторант „Бест”, след чудесната вечеря, балчиклийки отново доказаха колко са талантливи
– участваха в импровизиран концерт с група
„Берьозки” от с.Межден, Монтанско, също
участвала и наградена
на фестивала. Те ни поздравиха с три руски
цигански романса, а
ние изпълнихме по тяхно желание „Приятелство да имаш е богатство” и песните за Балчик
по текст на Цонка Сивкова. „Бяло цвете” повиши настроението със
закачливи народни песни, а патриотичните
чувства, завладели българите, намериха израз
в „Хубава си, моя горо”. Великолепен завършек на тази музикална вечер беше красивото изпълнение на
Донка Йорданова „Само Бог дава мир съвършен” и „Многая лета”,
изпълнена вдъхновено
и мощно от всички. Като че ли това пеене ни
спечели и вкусна та
безплатна закуска на
другата сутрин от любезните сръбски домакини. След разходката
окол о Вл а с ин ското

езеро, откъдето балчишките жени отнес ох а м н о г о р е д к и
билки и цветя / с някои от тях са пълни и
нашите гори и поля/
се потегли към обичната България.
Гра ничен
пункт
„Стрез овци”, Тръ н,
Брезник, красиви китни български градчета,
зелени и свежи след
обилния дъжд; Ловеч с
покрития м ост на д
Осъм, с дюкянчетата и
интересните сувенири; „Вароша”, прекрасно осветена с паметника на Левски; манастирът в Долни Богров, където в църквата
„Св.Георги Победоносец” има камък, донесен от кръстоносците
чак от Йерусалим, от
хълма „Голгота” и о
чудо! Той, камъкът, расте със сантиметри. /
Който не вярва нека
отиде и види/. Крушунските водопади с
неземната си красота.
Всичко това видяха и
му се радваха балчишките жени от клуб
„Хинап”. И няма как
да не благодарят на
неуморимата Д.Малева, на музикалната ръководителка Н.Николова /нищо, че е от Каварна/, на Донка Йорданова и Елена Казакова, на Цеца контрольорката, активни участнички в организацията на пътуването, на
Дочка, която ни ободрява с хумористичните си песни, с непресъхващите вицове на
Нели Арабаджиева, на
добрия шофьор Пламен Енчев. И, разбира
се, най-вече на кметското ръководство на
нашия град, винаги отзивчиво към нуждите
и инициативите на хората от клуб „Хинап”.
На хората със специални нужди! На хората със силен дух, участвали в тържеството
на духа, както наричат
фестивала в Перник.
Мария АНДРЕЕВА

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич
Òåë: 0899 175 266

0887 716 779

Извършва ремонти на всички видове покриви;
Ремонт на цигли, хидроизолация и конструкция на покриви;
сваляне на стари цигли и монтиране на нови, тенекиджийски
услуги, монтаж на водосточни улуци и водосточни тръби,
монтаж на гипскартон и топлоизолация. Направа на нов
покрив. За всички дейности - договор и гаранция, с 20%
отстъпка. Възстановяване на стари къщи.
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Îôèöèàëíî îòêðèâàíå íà
ìàãàçèí íà CBA

На 27 юни официално
в 16.00 ч бе открит магазин на СВА в Балчик. Такива има открити в 10
района на Североизточна България – Варна,
Добрич, Силистра, Нови пазар, Девня, Белослав, Тутракан, Тервел,
Аксаково. Балчишкия
магазин разкри над 50
работни места за жители от нашата община.
На откриването присъстваха кметът Н. Анге-

лов, собствениците на
веригата CBA Мартин
Кондов, Любомир Панайотов, Живко Енчев, Петър Павленков, Данаил
Дечев (търговски директор на веригата), Иван
Стойчев (управител на
балчишкото CBA), отец
Георги Пртков, който извърши водосвет за здраве и късмет на новия магазин. Кметът изсипа
шепа жълти монети за
много успехи на магази-

на, но при ниски цена за
всички нас, гражданите.
Работниците в супермаркет CBA ще се стремят да обслужват съвършено клиентите в условията на криза, да има
неспиращ поток от интересуващи се граждани,
които да станат потенциални клиенти на CBA.
Лозунгът на CBA е:
„Елате и се включете в
голямото и удобно пазаруване.”
/Б.Т/

Ïðèåõà ìàêñèìàëíè öåíè çà
òàêñèìåòðîâ ïðåâîç
Общинският съвет прие максимални цени за таксиметров превоз на
пътници на територията на община Балчик. Дневната тарифа на такситата ще бъде не повече от 1.30 лв. на километър, а максималната цена за
нощен превоз е 1.70 лв. на километър.

Ôëîðåíöèÿ ùå äàðè ñîôòóåð íà
Áàë÷èê
Делегация, водена от кмета на Община Балчик Николай Ангелов, се завърна
от посещение в Италия. По време на визитата представителите на местната
власт са осъществили поредица от срещи, като една от тях е била с
изпълнителния секретар на Община Флоренция Антонио Меола. В разговор
с Николай Ангелов той е обещал част от софтеура за информационно
обслужване да бъде дарен на Община Балчик.
Флоренция е първата община в Италия, която преминала изцяло към
електронно обслужване на граждани и фирми.

Îáùèíàòà ïðîäàâà àêöèèòå ñè â
“Àëáåíà”
Община Балчик открива процедура за приватизация на участието си в
капитала на „Албена” АД с 304 570 броя безналични акции с обща стойност
по номинал 304 570 лева.

Ìîëáè çà îòîïëèòåëíèÿ ñåçîí
От 1 юли се приемат молби - декларации за новия отоплителен сезон 2012/
2013 г. в Дирекция “Социално подпомагане” - Балчик. Целевата помощ е за
времето от ноември 2012 до края на март 2013 г.

