В РЕГИОНА

132 ã. îò ñúçäàâàíåòî íà
Âîåííîìîðñêèòå ñèëè

Представителният духов оркестър на Българските военноморски сили, с диригент кап. III ранг
Мирослав Трифонов изпълни за балчишката публика над 15 произведения от българската и световна
класика. Концертът бе възприет с много аплодисменти и овации,
Фото: М. КОСТОВА
На 10 август 2011 г. от
18.30 ч. в гр. Балчик на
пл.”21 септември” се състоя празничен концерт
на представителния духов оркестър на ВМС.
Официални гости бяха
контраадмирал Пламен
Манушев, командир на
ВМС и Николай Ангелов, кмет на Община
Балчик. Той приветства
морския флот и им пожела здраве, лично щастие и професионални
успехи. С приветствено
слово се обърна към
гражданите на Балчик
адмирал Пл.Манушев.
Той спомена за великия
подвиг на моряците под
командването на кап.Георги Радков по време на

Първата световна война и защитата на бреговете на Балчик от руските нашествия. Изтъкна признателността
на балчиклии, издигнали паметник на това
събитие на едноименния площад.
Представителният
духов оркестър на Българските военноморски сили е създаден в далечната 1884 г. Бендът
е постоянен участник
в национални, военни,
религиозни и други
празници и ритуали.
Изнася концерти в
крайбрежните градове
и вътрешността на
страната и има над 150
изяви годишно. В мо-

мента диригент на оркестъра е кап.ІІІ ранг Мирослав Трифонов, възпитаник на Военно-диригентския факултет на Московската държавна консерватория. Помощник –
диригент е кап.Георги Зайранов, завършил Висшия музикално педагогически институт в
гр.Пловдив.
Под техните палки
прозвучаха класически
и модерни произведения. Концертната програма започна с Марша
„Влизане на гладиаторите” от Юлиус Фучик,
продължи с „Ръченица”
от оп.”Момчил”от Л.Пипков, „Чардаш” от В.Монти, „Кан-кан” из оп.”Ор-

фей в ада” от Ж.Офенбах, „Ние сме светът” на
М.Джексън и Л.Ричи,
„Синатра на концерт” от
Дж.Новак. Публиката
аплодира всичките 15
изпълнения на оркестъра, чийто завършек беше прекрасното българко хоро на Дико Илиев
„Дунавско хоро”.
Едночасовата програма не беше смутена от
навъсеното дъждовно
време и не прекъсна концерта на Представителния духов оркестър, който за пореден път свири
в Балчик с ентусиазъм и
майсторство, затова дълго ще се споменава и говори за него.
/Б.Т./
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През 1946г. група ентусиасти организират
секция по морски спорт
към Морския съюз в
България. Същата година отбор от града ни участва в първия гребен поход от гр. Царево до нос
Калиакра. Класиран е на
първо място, а героите
са Димитър Манолов,
Яни Карагеоргиев, Леонид Тодоров. Традиционно силните участия на
младите ентусиасти
продължават и през следващите години. 1956г, е
плодотворна за М.Мирков и С. Кънев- първа
шампионска титла за
клуба по морска сигнализация, а само след три
години дублират успеха
си.Началниците Петков
и Чернев активно допринасят за успехите на ентусиастите, Наследилият
ги М.Мирков акцентува
върху спортно- възпитателната страна и резултатът от усилията му не
закъсняват. Мъжкият отбор на Балчик в състав
м.с. Живко Бончев, м.с.
Мирко Мирков, м.с. Яни
Коларов, м.с.Васил Димитров, м.с.Вели Велиев., м.с. Хасан Алиев,
м.с. Стефан Цезаров,м.с.
Ганчо Коларов, Евгени
Кънев- водач,се състезаваха с много хъс и скрита надежда ,че 1961 ще
бъде връх в усилията им.

Трепетно очакват класирането след всяка дисциплина. Дългите стройни
редици при награждаването са притихнали. В този момент младите мъже не мислят за разкъсаните кървави мазоли по
дланите, нито за претритите до кръв бедра от
банката на лодката. Те
мечтаят, но знаят че силните отбори на София ,
Варна , Созопол също
имат шанс.Свечерява се.
На фона на залеза виждат как капитан Първи
ранг Гюров –началник
Морска подготовка в
НРБ се качва на подиума и след кратко приветствено слово обявява;
Златните медали са притежание на отбора на г.
Балчик..........
Ех, сърце….. колко
безмълвна радост, и
едновременно облекчение ,че всички тези
жертви не са били напразни! Околните ги
поздравяват шумно,
но и с малко скрита завист,защото са достойни съперници и имат
самочувствие, че и те
можеха да са на върха.
Защото само Първите
се помнят!
Врем ето повлече
крак. Богатството на
човека е духът Самочувствието, че този малък градец може да де-

ли мегдан с големи
клубове,с богата материална база укрепна.
Успехите на жените, на
пионерите, на юношите, на състезателите по
водомоторен спорт водеха до международни
награди.
Младост….Спомени
от минали времена…..
Срещам се спорадично
с пенсионера с бастунбате Мирко. Бил ми е
треньор в спортния
клуб и все очаквам в
разговора да вмъкне
някоя шега,познавайки
характера му. С тъга си
спомням колко лагери ,
радости,шеги, състезания преживяхме заедно.А когато ни награждаваха - гордостта тайно завладяваше душите
ни. Нямаше пари, награди, но всички бяхме
горди, че се борим за
родния ни град. А примерът на първите , които ни даваха кураж, че
и ние можем, ни окриляше, даваше ни самочувствие!
Организационният
комитет, който е образуван за честване на 50годишнината от Първия златен медал за г.
Ба лчик ще пледира
пред Общинския съвет
за награждаването на
спортните герои.
Г. Йорданов- Гого

Çàòâîðåíà òîàëåòíà
В квартал „Балик“, срещу аптеката , се намира
общинският пазар. Мястото му е сред множество
магазини и около него има
голямо движение на хора.
В закритата част на пазара има обществена тоалетна, която обаче винаги е затворена, защото нямало
кой да я чисти.
Към вестника ни се обърна Еркан Себайдинов,който е бил грубо изпъден и
заплашен с полиция от служителка на пазара, защото
е настоявал да ползва тоа-

летната. Той иска общината да обърне внимание на
факта, че много хора, възрастни и болни, които посещават аптеката, имат нужда да посетят подобно помещение.
На тази тоалетна разчитат и други, които работят в малки магазинчета и
работилнички наоколо. Не
е удобно да се посещават
тоалетните на заведенията,
защото те са за клиенти.
Ако искаме градът ни да
не мирише на писоар, редно
е да се отворят и поддържат

обществени тоалетни.
Оправданието, че няма
кой да чисти тоалетната на
общинския пазар, затова е
затворена, е недопустимо.
За тази работа, поне, не е
нужна квалификация.
В европейските страни
тоалетните са безплатни и
чисти.Нали и ние сме европейска страна, а Балчик
е курортен град, който освен за туристите, трябва
да създава нормални условия за живот и работа и на
своите граждани.
/Б.Т/
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Изложба на карикатурата „Градът, без който
не можем” ще бъде представена на 17.08.2011 г.
от 16.00 часа в сградата
на Общинска администрация. Тя представлява
мащабно международно събитие, където се
срещат и допълват различни стилове и тенден-

ции в карикатурата, насочени към общата, актуална и все по-болезнена тема: човекът и
градът. Надхвърляйки
границите на забавното, творбите подтикват
към размисъл, налагат
тревожни обобщения,
напомнят за отговорността, която всички

ние носим, за да бъде
предотвратена надвисналата над света катастрофа.
Посетителите ще могат
да разгледат наградените
произведения, представени на Първата международна изложба на карикатурата София‘2010, а
в началото на месец септември останалите твор-

би ще бъдат експонирани в Художествената галерия на Балчик.
Проявата бе открита
от кмета Николай Ангелов и председателя на
секция “Карикатура”
към Съюза на българските художници Любомир Михайлов.
Сава ТИХОЛОВ
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îïòèêà â ãð.Áàë÷èê
кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие
на диоптрични рамки
и слънчеви очила на аткрактивни цени.
В оптиката се извършват безплатни прегледи
от очен лекар – специалист /офталмолог/.
Тел. за контакти: 0878 568257
/4-3/

