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Духовна и физическа
красота ни поднесоха
танцьорите на Общински детски комплекс –
Балчик от ТФ „Ритъм”на 28 април 2012 г.
в голямата зала на ч-ще
„П.Хилендарски”. Тук
беше посрещната с радостни възгласи хореографката Марина Баше-

ва, под чието ръководство се проведе за 17 път
годишният танцов спектакъл на ТФ „Ритъм”.
Специално аплодирани
бяха абитуриентите Елена Симеонова, Пламен
Ангелов, Митко Василев, Митко Ангелов.
Във вихрено темпо, с
неподкупна свежест, из-

пълнителите ни поднесоха в продължение на
час и половина 20 танца, разработени от тяхната ръководителка, реализирала своите идеи
в зависимост от възрастта им. С оригинални
сценични костюми танцьорите ни поведоха в
лабиринтите на танцо-

вото изкуство, с вдъхновение и красота. Всички танци бяха творчески издържани, а елементите им, подчинени
на силния рефлекс за
пластичност и темперамент. Публиката особено хареса „Ленок”, „Кубински танц”, „Танцът
на клоуна4 и др. А 11-те
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Ще започна с „Бог високо, цар далеко”. Ще
съобщя за плачевното
състояние на маркировките на пешеходни пътеки и разделителни линии
по пътната ни градска
мрежа, които навярно са
боядисани с великденска постна боя. Защото
именно там, на „зебрите” заемаме нисък старт,
за да достигнем до отсрещния тротоар, пазейки се зорко от връхлитащите автомобили. Представете си ужаса в очите на децата, старците,
туристите, тъй като сезонът чука на вратата. Знаците „Стоп” и „Път с предимство” по улиците на
ж.к.”Балик” не са съгласно изискванията на
КАТ. В друг град не видях пътни знаци от този
тип. Изглежда в нашия
град всичко е възможно!
Пред ч-ще „П.Хилендарски” – 2 контейнера за

смет, и то на пъпа на Балчик. Покрай тях ли ще застанем, за да посрещнем
официалните лица на 24
май? Ще продължаваме
ли да слаломираме между неправилно паркираните автомобили по тротоарите срещу църквата
„Св.Георги”, пред Уникредит банк и БОДУ СОТ?
Толкова ли е трудно да се
поставят едно до друго
метални колчета със съответната маркировка, за
да не могат шофьорите
да се самонастаняват, а
ние, пешеходците, кой с
бастун или детска количка да се провираме с
умели скиорски движения? Къде е тази така необходима Пътна полиция, нали нашите общински съветници им гласуваха допълнително бензин и газ за подобряване
на тяхната мобилност?
Как ще се укротят набезите на нелегалните так-

сита, които не спазват закона по чл.108 и 108 А като спират на обществените спирки за транспорт и
нагло обират пътниците
пред очите на автобусните шофьори. Докога ще
съществуват тези неуредици в нашия град?
Същото важи за „Дамбата”, където няма как да
не видите непобедимата
кучешка армада, акостирала пред заведението
„Старата лодка”. Защото
не е приятно, когато седнеш и около масата ти да
се завъртят бездомни
гладни кучета.
Не бива да забравяме
и картите, които ползват
нашите пенсионери за
градски транспорт, защото за м.януари и февруари са закупени едва 52 карти от пенсионери, а за март, април,
май и юни са постъпили над 600 молби от тях,
като всички са одобре-

Бездомните кучета охраняват фланга на Общинската администрация.

ни. 70 % от стойността
на картите се заплаща от
Общината. Миналата
година бяха одобрени
ония, които си бяха платили местните данъци.
Така трябва да стане и
тази година. Особено за
тези, които получават
летните карти за пътуване.Безплатни обеди вече няма.
Ще е грях да подминем и
нашата болница, къдетов коридорчето между Манипулационния кабинет и Бърза
помощ се мъдри кафе машина, издаваща неприятен
и дразнещ шум при работа,
собственост не на МБАЛ.
Нима пациентите трябва да
слушат разгорещена ромска реч, разговор на висок
глас по мобифоните? За какво отиваме там – да пием
кафе или да се лекуваме? Това не е подходящото място
за машината. Въпросът може да се реши от д-р Войчев,
д-р Калинова или д-р Зейнелова, които имат съответните отговорности.
Обявената забрана за
безплатен вход при посещение на Ботаническата
градина от балчиклии
предизвика приемането
на декларация от ОбС и
обявяване на 10 май за
ден на протест. Не знам
какво правителство трябва да дойде и да се разпореди – Дворецът и Ботаническата градина да са
си само на балчиклии. Така е в България – „докато
умните се намъдруват,
лудите ще се налудуват”.
Георги ЙОВЧЕВ

„крокодилчета” ни показаха, че на балчишка земя всички стават добри,
дори тези земноводни
животни не са толкова
кръвожадни, каквито
всъщност са в природата. Много старание са
вложили танцьорите в
репетициите и демонстрираха енергия, която

съпътства всеки творец.
Пролича и активното
участие на хореографката М.Башева, както и
нейната дарба при създаването на различните
композиции, толкова
пълни с жизнеутвърждаващо настроение.
Тържествен, вълнуващ финал, светлина и

аплодисменти, цветя и
пожелания от всякъде и
от всички. Най-впечатляващо пожелание отправиха нейните колежки Евгения Кирилова и Галя
Гавраилова, изразявайки
горещото си желание да
бъдат зрители на нейния
пореден 37-ми концерт.
Георги ЙОВЧЕВ

Âúñòàíèå - ïîäâèã

Едва ли има българин в
страната ни, който да не е чувал за Априлското въстание,
въстание, което е връхна точка в българското националноосвободително движение
през епохата на Възраждането.
Задачата му е извоюването на политическа и национална независимост на българския народ от османския
поробител и въпреки , че е
увенчано с неуспех то постига невиждана дотогава популярност. Тази година се
честват 136г. от избухването му и макар с малки изключения точно това въстание е канонизирано в бъл-

гарската история като изключителна проява на български порив и жажда за
свобода и независимост.
Неговото начало се свързва с името на Георги Раковски, който пръв започва изработването на всевъзможни планове за освобождаването на България чрез всенародно въстание. Създават
се Български революционен централен комитет и вътрешна революционна организация и така започва същинската част на революцията. Героизмът и саможертвата на българския народ,
както и изключителната жестокост, с която Априлското въстание е потушено, предизвикват широк международен отзвук. В най-четените европейски вестници са
публикувани над 3000 статии в подкрепа на българската кауза за борба с потисника , а чуждите дипломати
и журналисти, които от близо следят събитията в България подробно запознават
своите правителства с исти-

ната за положението на страдащите от пет века българи.
Всички участващи във въстанието са увенчани от жаждата
за свобода , а тези които просто следят случващото се ,се
чудят с какво да помогнат. Затова и точно това въстание ,
потушено в собствената кръв
на въстаналите се чества всяка
година в България, защото то
ни напомня за време на нетърпимост и стремеж към по-добър живот. През 2012 г. младежите оторганизация ВМРО
в Русе организираха велопоход до Гюргево, където е взето решението за Априлското
въстание и поднесоха цветя на
паметната плочата на Гюргевския революционен комитет, а
в София и Варна отдадоха почит с факелно шествие. Разбира се нищо направено не е
достатъчно за отдаването на
почит към всички загинали
в това въстание, но все пак
това ни напомня, че е имало
време , в което са се вършили подвизи в името на свободата.
Георги Зл. ГЕОРГИЕВ

Ðàçêàçâàìå è ïîìíèì
Това беше посланието, което организатори и изпълнители на празничната програма отправиха към присъстващите на тържеството, проведено в с. Кранево, по случай
3 март – Освобождението на
България от турско робство.
Разказът за миналото започваше с къта от картини и снимки, отразяващи паметното събитие, продължаваше с изложбата на автентични женски и
мъжки национални костюми,
говореше за мъката, надеждите и радостите на нашите предци втъкани, извезани или вплетени в пъстроцветни облекла,
възглавници, карета и други битови предмети от текстил.
Съпричастността на при-

състващите към незабравимото събитие се засили, когато разказът за него продължи със силата на словото и песента.
Краткото поздравление
към гостите от гр. Балчик и
към съселяните си, кметът
на с. Кранево, г-н Румен Николов, превърна в емоционален мини-час по история
на България. В последвалата литературно-музикална
програма, подготвена от певческата група на пенсионерите към читалище „Бачо
Киро”, звучаха възрожденски песни и поетични препратки към големи исторически събития и личности от
нашето минало, белязали пъ-

тя на българите към свободата. Рецитираха се незабравими Вазови стихове от ст.
„Опълченците на Шипка”.
Рецитатори бяха деца – ученици, а звукоформителят –
студент.
Силата на посланието:
„От стари на млади, от баби на внуци, от баща на сина да разказваме и помним
историята своя до амина!”
докосна сърцата. Когато
след последните думи се
разнесе мощният, благославящ глас на Борис Христов
в „На многая лета”, просълзени, хората се заизправяха
мълчаливо на крака и слушаха с благоговение.
Мария ГЕОРГИЕВА

