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През изтеклата календарна
спортна 2013 г. СКЛА „Черно море 2005” Балчик взе
участие в рекорден брой лекоатлетически изяви: 8 държавни първенства; 2 международни турнира; 2 републикански турнира, 1 открит
турнир в Румъния, Европейското първенство в град
Тампере, Фи нландия; Балканските игри в Ст. Загора.
Респектиращ е броя на
отличията – признания за техния труд и мотив за издигане спортната слава на нашите лекоатлети и нашия град.
Зарадваха ни с 13 златни, 13
сребърни и 14 бронзови медала, както и множество купи, грамоти и дипломи.
Това с гордост споделиха
президентът на клуба Десислава Андреева и водещите на
тържеството за отличаване
на водещите лекоатлети – Валентин и Йоана. Те посочиха още и номинирани те от
фондаци ята „Бербатов” талантливи балчишки деца,
сред които и членове на клуба. Екатерин а Димова и
Христо Банков са национални рекордьори в своите възрастови групи. Александра

Кирчева от Първа инвестиционна банка поздрави нашата Катя, която помежду си лекоатлетите наричат „Желязната лейди”. От фондацията
„Бербатов” за успели деца на
България са определени нашите съграждани: Вили мир
Караиванов, Екатерина Димова и Светослав Борисов.
Тържеството започна с
тържествена литурги я от
протойерей Георги Петков,
който поръси всички за
здраве и пожела нови успехи на борбени те спортисти. Наградите на отделните
номин иран и бяха поднесени от майките на спортистите, които със своята подкрепа са допринесли наймного за стоицизма им. Сезгюл Ахмед поздрави своя
син за първото място – Айхан Бейсим Ап ти; Татяна
Йорданова – сина си Борис
Йорданов на второто място; Марияна Върбанова за
третото място на дъщеря си
Екатерина Димова; Миланка Банкова за четвъртото място на сина си Христо Стоянов Банков; Пламена Димитрова за петото място на
сина си Даниел Рахмат

Джахани – за когото бих
добавил, че освен отличен
спортист, той е и превъзходен оратор – с кратки думи
събуди моменти за дълъг
размисъл за нас възрастните; Марияна Г. Христова
награди сина си Георги
Христов Христов за шестото място; Марияна Караиванова награди сина си Вилимир Караиванов за седмото място; Ефросина Борисова – за осмото място на
своя син Светослав Милков
Борисов; Величка Иванова
– за деветото място на своя
син Ивайло Пламенов Петров; Пенка Георгиева – за
десетото място на своя син
Николай Георгиев Георгиев.
Идеята майките да наградят
децата си е превъзходна, но
и бащите не трябва да бъдат дискриминирани.
В поздрави телни те речи
най- много бяха благодарностите към треньора Андриан Андреев, изградил този клуб и поставил началото на интереса към лекоатлетическите дисциплини –
хвърляне на чук, хвърляне
на диск, на копие и др.
Кметът Николай Ангелов

обеща да постави пред Общинския съвет въпроса за
изграждане на модерни съблекални и места за спортуван е, които отговарят на
международните изисквания, за да се провеждат турнири от най-високо равнище. Турнирът по хвърляне
„Диони сополис”, който ще
се проведе на 18.05.2014 г.
има вероятност да прерасне в международен.
Искам да съобщя на читателите, че Балчик е не само балкански фестивален
град, но ще бъде балканска
спортна столица за Балканиадата по спортно ходене
на 12.04.2014 г.
В духа на шегата и добросъседствот о бих казал:
„Нер де К ав ар на , не рд е
Балчик” ?
„… само децата знаят какво търсят и към възрастните трябва да се отнасяме
много внимателно” – казва
Екзюпери. Нашите балчишки деца, спортистите на
СКЛА „Черно море 2005”
Балчик знаят към какво се
стремят – рекорди и ние им
го пожелаваме.
Георги ЙОВЧЕВ

Åí÷î Äèìèòðîâ íàïèñà ñáîðíèê îò ðàçêàçè
“Ïåñåíòà íà ãóãóòêèòå”

Н апълно съ из м ерим а
с вре мето, в което живе ем е книгат а „Песе нта на гугутките ” на наш ия с ъг ра жд анин Енч о
П е тро в Дим итро в , ро д е н в д об руд жанс ко то
се ло Телериг пре ди 6 0
го дини. Тя предизвиква
най- обикнове ни, о бщ очо вешк и в ълнения и ни
кар а да с и спо мним д етств ото, с вои с тари пре -

жив я вания и впе чатле ния, конкре тни физич ес ки лица, станали про тотипи в отделните раз каз и. Написано е и е било . О но в а, ко е то с е е
случвало и отново ще се
с лу ч в а – рад о с тта о т
здравето, изжив яването
на любовта, пре клонението пре д приро дата, зад ов о лств о то о т труд а.
Чуд ният свят на жив отните е представен с голям а обич и разбира нето, ч е хо ра та като об щ ув ат с тях с тават не преме нно по-д обри.
Авто ръ т е из полз вал
м но г о д иале к тни д ум и
/ стърга, ко скод жа , мо хар и д р/ . П ре дал е до б руджанс ката ре ч с ъв с ем точ но . Вникнал е в
з нач им о с тта на народ ния г ов ор, з а да израз и
с илат а на е з ика, про съ -

щ ес тв ув ал и в Се ве рна
, и в Южна Д о бруд жа ,
нез ав исимо от по литич е с ко то н ац ио на лн о
раз де ле ние .
В раз казите „Арте к”,
„Закъс няла сълза” , „Песента на гугутките ”, а и
не само в тях, ние вярваме на героите и пресъздадената с Енчовия натюрел
действителност. Диалозите са малко, но са наситени емоционално, внушаващи семиотични и семантични значения на словосъ че танията, съ брани в
конкретен контекст. Нашият Енчо, от лите ратурен
клуб „Й.Кръчмаров” Балчик, постига обективнос т
и автентичнос т в описването на худ оже стве ните
герои и ни прави съпричастни на техните преживявания. Уловил е ритъма
на живота, както се казва

– претв орил е раз лични
комбинации на човешките действия, усе тил е вътъка на народните ни обичаи, до бруджанските традиции и бит.
Книг ата „П е с е нта на
гугутките ” подсказ ва, че
ще има и следваща книга. Книга с изнач ална сила, идваща от родно то село, от родната прир ода,
о т наро д ния характе р.
Каква ли ще е тя? Успех
при напис ване то и.
Ге орги ЙОВЧЕВ

Кметът на Община Балчик Николай Ангелов, президентът на СКЛА “Черно море
2005” Десислава Андреева, треньорът Андриан Андреев награждават лекоатлетите на
клуба. Мото на тържеството бе лозунгът на СКЛА “Черно море 2005”: “Само силните
оцеляват”, но и само силните умеят повече.
Фото: Маруся КОСТОВА

Нашата колежка от в- к “Балчик” Марияна Върбанова с дъщеря си Екатерина Димова
- “Желязната лейди ”, изявена спортистка от СКЛА “Черно море 2005” Балчик.
Фото: Маруся КОС ТОВА

Ëèòåðàòóðíà âå÷åð íà êëóá
“Éîðäàí Êðú÷ìàðîâ” Áàë÷èê

Тодорка Харизанова, член на литературния клуб “Йордан Кръчмаров”
Балчик, поднася цвете на писателя Енчо Димитров за новата му книга.

