ПОЗИЦИИ

Êóðáàí çà çäðàâå

Георги Андонов, председател на пенсионерски клуб “Младост” е сред обществениците на 2013 г.: Ангел
Събев, Мирко Мирков, д-р Иво Войчев, Георги Андонов, д-р Дияна Малчева, Виктор Лучиянов, Евгения
Кирилова, Николай Ангелов, Димка Малева, Веска Близнакова и Маруся Костова.

Събота е. Почивен ден.
По обяд е горещо, но нищо не спира пенсионерите от клуб „Младост” у дома. Те отново имат повод
да се повеселят от сърце.
Посрещат ги весели и
усмихнати семейство
Миновски и Ани Методиева. Централно място
в клуба е отредено на една ритуално подредена и
украсена с цветя и здравец маса. А върху нея –
най-необходимото за
един ритуал – курбан за
здраве. Български традиционен обичай, предаван от поколения. Топлата пита, печеното агнешко и менчето с червено вино, ритуално украсени с червен конец за

здраве и късмет, събират
погледите ни. Със сетивата си попиваме аромата на тези изкушения и
негласно благодарим на
Бога и на хората, които
със своя труд са приготвили този различен по
смисъл и значение обяд.
Така с курбан за здраве се отчете пред своите
приятели - членове те на
пенсионерския клуб семейство Георги и Димитричка Андонови. Ритуалът се водеше от Янка
Миновска, която в много прочувствено слово
направи възможно найзадълбочен преглед на
житейския път на Георги Андонов и неговата
семейна п оловинка.

Миновска благослови
хляба, виното и курбана
и пожела на семейство
Андонови много здраве
и сили, за да посрещат
всички предизвикателства на живота.
Беше много вълнуващо и мило. Сълзи напираха в очите на присъстващите и на виновниците за това тържествено събиране. Пръв от
менчето отпи червено
вино за много здраве и
късмет Георги Андонов, а след него всички
ред по редом пиха и благославяха за здраве и
щастливи дни. Поздравления към семейството
отправи Ани Методиева и им поднесе симво-
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Ïîñðåùíàòè îò ïðèÿòåëè èçïðàòåíè îò êðúñòíèöè!
На 23 юли 2014 г. посетихме град Балчик и
нашит е прияте ли от
клуб „Хинап” с председател Димка Малева, които ни гостуваха на 8
ноември миналата година, по повод нашия празник на хризантемата в
с.Козлодуйци.
Денят беше слънчев и
топъл. Топло и приятелско беше посрещането
ни още от ж.к.”Балик”,
където ни очакваше
Ани Донева и придружи до църквата „Св.Никола” и Взаимното училище. Там ни посрещнаха още членове на
клуб „Хинап”, закичиха
ни с цветя и ни почерпиха с морски дар.
Беседата на уредника
Венцислав Чаков беше

увлекателна и изчерпателна. Разгледахме Историческия музей и Етнографската къща. Срещата ни продължи в ресторант „Лотос” – с поздравления, програма и
изненади.
Ние, гостите, се чувствахме като истински
граждани на брега на
морето, в ресторант с
оркестър, певица и любезен персонал. За поздрав към домакините
нашата певческа група,
с ръководител Керанка
Василева и с акомпанимент на акордеониста
Кольо Добрев, изпълнихме няколко песни, на
които се извиха общи
кръшни хора.
Особено впечатляваща бе изненадата на

клуб „Хинап”, които ни
връчиха морско кръщелно свидетелство, защото сме посетили Белия град Балчик и вече
се имен увам е „Д елфин”. Пожеланието бе
както делфините са винаги по двойки, така и
двата клуба взаимно
да общуват, в трудни
моменти да си помагат, разумно да живеят, опит да обменят. А
ние знаем, че на кръстник задължително се
ходи на гости при празник и обещаваме да
посещаваме и тачим
нашите кръстници от
клуб „Хинап”.
Кера ИВАНОВА
Председател на
клуб „Хризантема”
С.Козлодуйци

лични подаръци от името на присъстващите.
И започна празникът
около отрупаните маси
с храни и напитки. Пяхме нашите любими песни. Под звуците на
акордеона заиграхме
добруджански хора и
ръченици. Часове наред продължи това веселие и разговорите за
предстоящите планове
и изяви на клуба, разбира се и за проблемите.
С много внимание,
обич и веселие се отблагодарихме на сем.Андонови за този прекрасен
ден и им пожелахме да
имат много радости от
успехите на своите деца.
Анастасия ДИМОВА

Ñâåòîâíîèçâåñòíèÿò àêòüîð Áåí Êðîñ íàïðàâè
äóåò ñ ìóçèêàíò îò Äîáðè÷ â Äâîðåöà - Áàë÷èê

Красимир Костадинов и Бен Крос - дует
при откриване изложбата на Янко Бонев в
Каменната зала на Двореца.
Музиката е голямата
страст на световноизвестния театрален и филмов
актьор с филмография от
над 80 филма и участие в
множество театрални постановки, който през последните години живее в
България. Пред НДТ
Крос сподели, че е в Балчик, за да подкрепи своя
приятел Янко Бонев. „В
артистичния свят на България той е много известен човек. В по-широкото българско общество не
е известен толкова, колко-

то талантът му заслужава”, каза още актьорът.
Сподели, че в момента си почива от актьорската професия. Посвещава една голяма част от
времето си на писане.
Написал е пиеса, кратка
история, която ще превърне в сценарий. Изпратен е във филмова къща в Лондон и се надява
да чуе добри новини до
края на годината. Бен
Крос сподели, че започва да пише своята автобиография, която ще е

автобиографичен роман. Писането обаче по
никакъв начин не означава край на киното, категоричен е той. Има три
проекта, които предстои
да реализира в края на годината. Както всеки от нас
и аз трябва да сложа хляб
на масата, споделя актьорът. Но, дотогава може да
си позволи да пише.
Попитан за оценката
му за американските
продукции, които се
снимат у нас, като „Недосегаемите”, Бен Крос
обясни, че не ги е гледал, тъй като не е негов
тип филм. Американски
филми се правят в България по една основна
причина. Защото икономически би било невъзможно да се снимат в
САЩ. Най-важното нещо е, че всеки един от
тези филми дава работа
на стотици български
хора. Причината те да
дойдат тук не е да дадат
работа на българите, но
де факто това се получава, сподели Крос. То-

ва, че американски продукции се снимат у нас,
по никакъв начин не означава, че американското кино е в криза. Няма
такова нещо американското кино да е в криза.
Това е машина, която не
е спирала да работи от
1898 г. Някои проекти, за
да могат да бъдат финансирани и направени, са
направени тук, защото
цената е наполовина от
това, което ще бъде в
Америка.
И, ако цената, на това,
което се предлага тук не
беше толкова ниска, нямаше да има американски филми, които да се
правят тук. Впечатлен е
от българската култура.
Им ате най-доб рите
сопрани, баси, цигулари, диригенти. Едно от
нещата, които много ме
впечатляват е, че, въпреки турбо фолк чалга
движението, българската културна традиция е
жива и то сред младите
хора, каза още Бен Крос.
/НДТ/

Димка Малева, председател на клуб “Хинап” - Балчик връчва кръщелно
свидетелство на певческата група от с. Козлодуйци, Добричко.

Îôåðòè çà èçãîòâÿíå íà âàó÷åðè
Предмет на поръчката - Определяне на лицензиран
оператор, за изпълнение на услуга “Отпечатване и
предоставяне на ваучери за управление на социални разходи
(ваучери за храна) в натура на работниците и служителите
на Община Балчик за 2014 г.
Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на
06.08.2014 г.
Лице за приемане на офертите - Красимира Костова

Ðåìîíò â ÑÎÓ “Õðèñòî Áîòåâ”
Предмет на поръчката: “Преустройство на помещения в
зали за практически занимания, ремонт на физкултурен
салон, съблекални и тоалетни в СОУ ,,Христо Ботев’’ гр.
Балчик’’
Краен срок за получаване на оферти:
16:00 часа на 07.08.2014 г.
Лице за приемане на офертите - Красимира Костова

