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На изложбата присъстваха много възхитени от изкуството на Калоян Лазов
приятели и близки.
Фото: М. Костова
лоян е направил всичко
това и затова е моето похвално слово. Защото с
гоблените си той е пресъздал онзи свят от Двореца, онази част от Балчик, с която сме известни в България и в много
страни по света. Не е
случайно онова, което е
поръчала навремето
Един от много ушити гоблени, представени на румънската царица Мария: „Ако някога дойде
изложбата в Картинната галерия.
Така реших да озаг- изработи толкова краси- лошото – цяла Добрулавя впечатленията си ви гоблени, които труд- джа дайте на България.
от изложбата с гобле- но можем да разпозна- Но ви заклинам – Балчик
ни на тема „Дворецът ем от една професио- по море да го имате, но
и Балчик”, подредена в нално направена сним- да остане румънски!”
картинната галерия на ка. С цветни конци и фи- Така тя повтаряла на
града. Признавам си, ни бодове той е постиг- приближените си. За нане очаквах толкова ху- нал пълно естетическо ша радост Балчик и Двобост и талант, толкова въздействие върху вси- реца днес са част от ропрецизност, вложени чки, които ги видят. Ко- дината ни. И онова, коегато с радост разглежда- то Калоян Лазов е напвъв всеки гоблен.
Чрез тази изложба Ка- ме всеки гоблен, ние се равил с дългогодишния
лоян дава израз на без- питаме колко дни и ча- си труд е една нестанмерната си обич към сове, бод по бод, се по- дартна, но истински патродния град, към исто- стига тази прелест в риотична възхвала на
рията и забележително- рамката на гоблена. И двореца в Балчик и нестите му. Развълнувано колко предварителна говата приказна и царсттой нарече Балчик велик подготовка трябва да се вена природа, на неговаград и се опита да изра- направи, за да се приго- та неповторима красота.
Златка Д. ХРИСТОВА
зи пред нас вдъхновени- ди един фотос за израгр. Варна
ето, с което се е заел да ботване на гоблен. Ка-
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Казано е: „Лесно се
казва"ХОП!", но трудно се скача.“ И с мен
така стана! Струваше
ми се лесно да седна и
да споделя изживяното
с вас, но това се оказа
трудна работа!
Онзи ден прочетох във
вестниците за постъпката на двама български
мъже, които самоотвержено се хвърлили в бурните вълни, за да спасят
две деца, които се давели в морето край Синеморец, и то точно на
Илинден. Успели да спасят децата, но с цената
на собствения си живот.
Постъпката им ме възхити и развълнува, но аз
вече бях станал свидетел
на подобна самоотвержена постъпка, и то в
нашия град!
Само преди седми-

ца, на 16.07.2012 г.
към 10 часа бях паркирал на ул."Приморс к а " с р е щ у ба н к а
ОББ. Канех се да се
включа в движението,
когато зад колата ми
с е чу с и л е н в и к :
„Спри!Спри!" Викаше
е ди н м ла д м ъ ж н а
около 30-35 години, с
въдица в ръка, тичайки към едно детенце
на около 2-3 годинки,
което беше из ляз ло
пред бързодвижещите
се коли. Почти пред
идващото от към Двореца такси младият
мъж грабна детенцето и успя да влезе между паркираните коли, където го предаде
на плачещата майка.
Всичко стана толкова
бързо, че успях само
да извикам "Браво!"

Мъжът въобще не се
обърна, изчезна зад
паркираните коли, сякаш нищо особено не
бе направил.
Спрялото такси продължи пътя си, майката
с детето влезе в банката,
аз се включих в движението, сякаш нищо не се
беше случило. А всъщност пред очите ми се
случи това, което мислех, че не може да се
случи в България! Пред
очите ми беше извършен подвиг!
Моите уважения, почит и благодарност на
този непознат мъж, който, без да мисли за себе
си, спаси един детски
живот!
Докато сред нас все
още има такива хора, не
всичко е загубено!
Д-р Михран Санджакян

Сияна Фудулова е новият председател на Областният съвет на БСП.
Убедително с 22 гласа тя
бе избрана сред кандидатурите на Недко Марчев
- председател на ОбС на
БСП Генерал Тошево и
Радослав Иванов, предложен от ОбС на БСП Добрич. Като първа и неотложна задача Сияна Фудулова поставя незабавно преминаване към
предизборна подготовка.
В обръщението си
към Областния съвет заяви - ”Отговорността, която имаме, е не само
пред партията, но и пред
гражданите на цялата Добричка област, и към
Държавата , защото със
всеки изминал ден, всеки един от нас осъзнава,
че управлението на ГЕРБ
работи само и единстве-

но за дискредитирането
на демократичните устои
на държавата в социален
аспект и очевидно от последните дни - националната ни сигурност.
Сияна Фудулова съобщи още, че с добрата организация на партийния и
обществен актив, БСП
Балчик реализира над 3400
подписа за предизвикване
на референдум за бъдещето на ядрена енергетика в България и реализирането на проекта АЕЦ
“БЕЛЕНЕ”. Стартът на подписката бе даден още
през месец май в Балчик.
Попитана за кратък
анализ на срещите при
събирането на подписи
Сияна Фудулова сподели: ”Всекидневно се
срещахме с хората, в началото имаше страх, че
трябва да напишат лич-

ни данни, че ще бъдат
проверявани, че вероятно ще бъдат санкционирани. Изобщо страхът сковава хората, но в
края на краищата има
граница , в която страхът преминава и когато
нямаш работа и нямаш
препитание, а имаш само вдигане на цени какъв е изходът? Казваш
стига! Няма да скрия, че
имаше крайно настроени - имаше един човек
,изпълнен с омраза, може би и за това обърнах
внимание - искаше да
види поредното фиаско,
друг се подписа, защото му е дошло до гуша,
а трети, защото това наистина е израз: “Глас народен, глас Божи”. Постигнатият резултат от
над 3400 подписа в Балчик определям като из-

ключително достойно
включване на общината и организацията на
БСП в подписката на национално ниво.”
Общинският съвет на
БСП – Балчик, благодари на всички свои членове и на всички, които
се включиха активно в
първата стъпка в значимата за България и българската енергетика кауза - АЕЦ БЕЛЕНЕ.
Общински съвет на БСП
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В края на месеца в галерията ще бъде представена изложбата „Балчишко лято” на скулптора Красимир Яков.
Откриването ще се състои на 31 юли /вторник/ от 18.00 ч. Изложбата ще представи малки пластики и акварели на
морска тематика, които ще бъдат показани за първи път пред публика. Художникът ще изложи за втори път свои
творби в галерията. През 2009 г. , той представи в Белия град своя колекция от склптура и живопис.
В следващите дни, на 3 август /петък/ от 18.00 ч. в залите на галерията ще бъде открита още една
изложба. Тя е на Европейската културна асоциация и носи оптимистичното име „Щастие”. В изложбата
участват 10 творци, свързани по един или друг начин с Финландия: българката Надежда Благоева,
която живее там, румънката Крис Чобану - сценграф и дизайнер в театър Баковия- Бакау. Другите
участници са Катя Юхола, Айла Койвисто, Аря Кунту, Ритва Линдфорс, Моона Метсойла, Нона-Нина
Маки, Аня Матила-Толванен и Пириьо Хейно. Последната е творец с множество изложби във
Финландия и Европа, Индия, Турция, Египет и САЩ.
В Европейската културна асоциация членуват финландски и европейски художници, които се
интересуват от скандинавската държава и финландското изкуство и които чрез своето творчество се
стремят да създават контакти между различните култури.
Изложбите ще стоят в залите на галерията до края на месец август.
ХГ - Балчик

Áúëãàðñêèÿò îïòèìèñò
/Продължава от стр.1/
„Вижте ни, колко сме
принципни! За нас ня-ма
наши, ваши!“ И та-ман да
проработи вну-шението
за герберската принципност и честност, напук на
европей-ските констатации за срасналост между държавни институции
и престъпност, в Бургас
се извърши атентат срещу израелски туристи. В
действителност, това е
атентат срещу България
и радостта на местните
антисемити от то-зи акт,
е не по-малко потресаваща от самия взрив. Знам,
че в Бълга-рия отдавна
няма нито политическа,
нито ре-лигиозна, нито
етническа толерантност.
Това също е част от разпа-

да на държавността, защо-то когато омразата,
алчностт, простащината
и лицемерието диктуват
обществения живот, за
каква държава можем
даговорим?
И при този терористичен акт, както и при всички бедствия, сполетели
в последните 3 години
страната ни – наводнения, пожари, земетресения, пролича пълната
безпомощност на властта да се справя с кризисни ситуации. И тероризмът, и природните
бедствия са неща, които
се случват навсякъде по
света, но по-неадекватни реакции и по-глупави приказки от тези, които се изприказват от

нашите овластени да се
справят със ситуацията
длъжностни лица, едва
ли има на друго място.
А ако има, обикновено
много бързо следват оставки и по-компетентни
хора се залавят за работа. Да цитираме приказките и на ББ, и на ЦЦ, и
на целия Министерски
съвет, който като група
сеирджии се струпва на
мястото на всяка трагедия, без да допринася с
нищо за решенията, е
безсмислено. Медиите
са заснели и записали
всички глупости, изговорени с поводи и без
поводи, но безкритичното ни общество дори
вече не им се и смее.
Е, при това положение,

можем да бъдем сигурни, че убедеността на
българския оптимист –
„Може да бъде и по-лошо!“, има напълно реални шансове да се сбъдне.
Когато на сайта на този толкова усмихнат, добричък и знаещ чужди
езици президент, какъвто е Росен Плевналиев,
се пише за интеграция
на „мангалите“ в България /е, след като всички
заинтересовани го прочетоха, го заличиха/, защо омразата към другите, неграмотността и откровената глупост да не
станат официални критерии за издигане до
върховете на властта?
Ами, четовечее станало!
Юлита ХРИСТОВА

