
ЮБИЛЕЙНА                   18 юни - 24 юни 2015 г. 3

Поздрав  от читалищния квартет на с.Гурково /Тодор Георгиев, Таня Тодорова, Магдалена Христова
и Михаил Душков/бе отправен за особения почерк и вкус, който изградиха дизайнерите и
пейджмейкърите инж.Веселин Атанасов, инж.Веселин Златев, Михаил Събев, Велислава Цонева, Силвия
Димитрова, Георги Димов, Алтер Музафер, Оскар Иса, Жоро Иванов , Ерсин Исмаилов и Марина
Кирилова във вестник „Балчишки телеграф” през годините 1995-2015г.                   Фото: Теньо ЖЕЛЯЗКОВ

На 14 юни 2015 г.  тържествено се отбеляза  двадесетгодишнината на едно
родолюбиво дело, изпълнено с дълбоко желание за създаване на активно гражданско
общество в Балчик – вестник „Балчишки телеграф”, пръскащ светлина.

Поздрав към всички журналисти от Балчик, Каварна, Шабла, Добрич и Варна,
дошли да уважат колегиално празника, отправиха Мирослава Красимирова от ОДК
Балчик, с песента „Не така”и Паулина Сивкова с песента „За тебе бях”, водени от
вокалния педагог Мила Маврова.                                      Фото: Теньо ЖЕЛЯЗКОВ

За всички успехи на вестник „Балчишки телеграф” заслуга имат и специалистите от печатница “Нилек-
та” Добрич – инж.Ивелин Василев, инж.Ангел Та¬сев и инж.Мирослав Тасев. За тях бе поздравът на
народните певици от хор „Авлиги” с.Гурково, с диригент Магдалена Христова и корепетитор Михаил
Душков.                                                                                                                                 Фото: Теньо ЖЕЛЯЗКОВ

Прогресът в едно общество се движи от съзидателната конкуренция, която в
балчишкото медийно пространство се изразява в толерантност и сътрудничество. За
Албена Иванова, Марияна Върбанова, Сава Тихолов, Боряна Божидарова, за
журналистите от Дружество № 24 към Съюза на българските журналисти, с председател
Николай Мирчев,  пяха певиците от фолклорната формация към НЧ „Стефан
Караджа1941” с.Стражица, с ръководител Стефка Великова. Те изпълниха народните
песни:”Иван Дойни отговаря”и „Гана дори мете”.               Фото: Теньо ЖЕЛЯЗКОВ

Вестник „Балчишки телеграф” отправи поздрав към десетте читалищни
настоятелства в Общината, които работят вдъхновено за съхраняването на българското
народно творчество и традиции, за културата на българина, независимо дали живее
в града или на село, з а запазването на българщината.

За общинските читалища изпя песента „Насред село, на мегдана”народната певица
Мина Галинова в акомпанимент на квартет ”Галин Ганчев”, сред които бе малкият
гайдар Ивайло Енев, с дебютно участие на сцена в Балчик. Фото: Теньо ЖЕЛЯЗКОВ

За всички, които
обичат и ценят
българската народна
песен, пя вдъхновено
народната певица
Стефка Великова, която
изпълни автентичната
северодобруджанска
песен „Димитър дума
Диляне” и поднесе
с о б с т в е н о р ъ ч н о
омесена майсторска
пита. Народната певица Стефка Великова от Балчик

Любимците на балчишката публика са малките танцьори от НЧ „Васил Левски 1959” град Балчик, с
хореограф Галина Гавраилова. Техният танц бе за благодарност към служителите в Общинска
администрация и общинските съветници, за разбирането да се уважават и ценят детското творчество и
ентусиазъм, за домакините от НЧ „Паисий Хилендарски” Балчик , за основния спонсор на вестник
„Балчишки телеграф”- хотел-ресторант „Балчик”, за кооперациите от Общината.

Фото: Теньо ЖЕЛЯЗКОВ

Неспирните фестивали в Белия град наброяват повече от 25. С ръководствата им вестник „Балчишки
телеграф” е в тясна връзка и отразява жизнерадостните творби на творци от целия свят. Неслучайно от
журналистите излезе името на Балчик – Фестивален град на Балканите. И балчишките колективи се
изявяват и получават награди. Отскоро успешно превъплъщават на сцената народните танци от цяла
Добруджа” гурковската формация „Фолклорна магия” с ръководител Александър Александров и Юри
Рачев. Те изпълниха китка от народни танци „Златна Добруджа” на концерта, посветен на 20-годишнината
на вестник “Балчишки телеграф”                                                                              Фото: Теньо ЖЕЛЯЗКОВ


