
КУЛТУРА                                    17 - 31 декември 2015 г. 5

Äàé, Áîæå, äà ñðåùàìå
ïîâå÷å òàêèâà õîðà!

Аз имам тънък слух и
чух посланията,  скрити
в нея, в нейната сила, от-
правена към нас в добре
подредената фотоизлож-
ба „Добруджанските че-
шми” на нашия земляк
Иван Жечев , открита  на
4.12.2015 г. в балчишкото
читалище "Паисий Хи-
лендарски" по идея на
Международния форум
„Българско наследство”,
който е под патронажа на
д-р Румяна Малчева Ан-
гелова и директора Ма-
руся Костова. Над 300
фотоса показват богатс-
твото на нашето извечно
богатство, на тръпнеща
болка на нашата златна
Добруджа – струящата
вода. Авторът на тази
фотоизложба родолюбе-
цът, краеведът и хореог-
раф Иван Жечев позна-
ва законите на нашето
съществуване и настоя-
щият му дух ни помогна

да видим света в по-све-
тли краски, като ни разк-
ри животворния миг и
сила на Природата.

Иван Жечев и този път
не се е разминал  с меч-
тата си -  усмихвайки се
на всички предизвика-
телства, които успява да
преодолее, да среща ис-
тински хора пред себе
си, които да милеят за
родното, за българското
наследство. А нима има
нещо по-ценно от вода-
та? Запитвайки ни, той се
опита да ни тушира, по-
сочвайки, че водата е ну-
жна навсякъде и за всич-
ко.

Обикаля цяла Добру-
джа/дори с бастун и на-
куцвайки/, установява
къде се крие чудотворна-
та и сила, като знак за на-
дежда и спасение, дори
и като изцеление. Защо-
то отначало е била вода-
та,земята, слънцето, огъ-

нят, въздухът… А после
Бог от водата и пръстта  е
сътворил Човека от кал.
Но не за да си правим кал
едни другиму... Цяло бо-
гатство е тази одухотво-
рена изложба, носеща
свежия дъх на нещо въз-
раждащо се, водата, коя-
то дава живот, дихание,
свежест и неведом аро-
мат на човешката чувст-
веност. Ненапразно доб-
руджанската поетеса Пе-
транка Божкова е споде-
лила със света в своята
"Балада за старата чеш-
ма":"...Бистра вода,студе-
на.../Тя откъде ли изви-
ра?/Протягам длан умо-
рена,/времето  сякаш
спира./Дочувам някаква
песен./Момински глас
ли се носи?/ Белите мен-
ци къде са?..."

Видяхме запечатани и
балчишките чешми, ня-
кои действащи, други по-
луразрушени, много от

тях съществуващи в нах-
лулите спомени, защото
: "Другото е забрава./В
бурени пътят се скри-
ва.../Само водата остава./
Тя накъде ли отива?..."

Именно това се е пос-
тарал да ни разкрие и по-
дскаже човекът Иван
Жечев, с неговата емоци-
онална наситена реч, ко-
ято предизвика у нас
усещане за мечтател-
ност.

А човешките души са
много красиво нещо,
приятно е това усещане
- да откриеш емоцията
във всичките и положи-
телни измерения, колко-
то и кратка да е тя, заре-
ждайки душите ни. Дай,
Боже, да срещаме пове-
че такива хора, които
разкриват безбройните
чудни неща, започващи
от нейно величество ВО-
ДАТА!

Георги ЙОВЧЕВ

Част от присъстващите на откриването на изложбата “Добруджанските чешми” във фоайето на НЧ
“Паисий Хилендарски” Балчик се снимаха с автора на изложбата добруджанския патриот Иван Жечев.
(от дясно наляво: Росица Шалтева, Д-р Михран Санджакян, Магдалена Върбанова, Нейка Георгиева,
Иванка Томова, Бистра Велчева, Иван Жечев, Маруся Костова, Атанаска Господинова, Димитричка
Ганчева и двете момичета от НЧ “Васил Левски” Балчик, които изпълниха по желание на Иван Жечев
две хубави добруджански песни, за което получиха и първите си подаръци за Коледа от Международния
форум “Българско наследство”.                                                                                 Фото: Теньо ЖЕЛЯЗКОВ

Момент от откриването на изложбата “Добруджански чешми” на Иван Жечев в НЧ “Паисий
Хилендарски” Балчик на 4-ти декември 2015 г.                                                      Фото: Теньо ЖЕЛЯЗКОВ

"Äà ñå ðàæäà ïøåíèöàòà ïîä ïúò è íàä ïúò,
êëàñîâåòå äà ñòàíàò êàòî ëúæèöè,

à çúðíîòî - êàòî äðåíêè!
Äà ñå ðàæäà ãðîçäåòî,å÷åìèêúò è

öàðåâèöàòà!
Äà ñå ïëîäÿò àãíåòàòà, êîçèòå è êðàâèòå!

Áîæå, åëà íè íà ãîñòè, äà âå÷åðÿìå çàåäíî!"

В навечерието на един от най-хубавите християнски празници-Рождество
Христово-Коледа, учениците от 5”а” и 5 „б” клас при СОУ "Хр.Ботев" Балчик
с кл.р-ли Светлана Йорданова, Златка Колева и Петьо Петков посетиха
библиотеката при НЧ „Паисий Хилендарски” Балчик. Децата изгледаха
презентация за предстоящия празник.Научиха: Как се е появил Коледа? Как
се празнува Коледа по света?Какви са традициите на Бъдни вечер и Коледа в
България?                                                                                          Мариана РАДЕВА

Ïðàçíèê íà Øêîëàòà ïî àíãëèéñêè
åçèê “BLUE SKIES” Áàë÷èê

Атанасова, отбеляза нас-
тъпването на Коледните
празници с тържество в ре-
сторант „Селена”. Пред ро-
дителите и гостите децата от
3 и 4 клас изпълниха колед-
ни стихотворения /на анг-
лийски и преведени на бъл-
гарски език/. Радост преди-
звика удовлетворението от
показаните знания, научени
в английската школа.

За всички бе интересно
представянето на пиеската
„Какво е Коледа”. На края
се изпяха най-популярните
в света коледни песни, кои-
то и родителите си танани-
каха, със спомени от техни-
те ученически години. Све-

тлана Атанасова похвали
децата за старанието им и
използва празника за роди-
телска среща, на която да
изтъкне индивидуално по-
стиженията на всяко дете,
което наред с образование-
то в редовното училище,
ходи и 10 часа месечно на
английско обучение, от 15
септември до 30 май. В
школата има ученици от
предучилищна възраст до
8 клас.

Всички те ще могат да се
възползват, че  Eзиковата
школа "BLUE SKIES" Бал-
чик , с преподавател Свет-
лана Атанасова, е акреди-
тиран център на LCCI

Светлана Атанасова със свои възпитаници от английската езикова школа
“Blue Skies” на тържество в ресторант “Селена” Балчик.

                                                                                          Фото: Маруся КОСТОВА
(Лондонска индустриална и
търговска камара)за про-
веждане на изпити за меж-
дународни сертификати Jet
Set  за ученици от 3 до 12
клас, English for Business
(Бизнес английски)-2 и 3 ни-
во, English for Tourism (Ту-
ристически английски) -1 и
2 ниво. /За по-подробна ин-
формация  тел.0887 46 47
48/.

На всички, които учат
английски език, и на тези,
които ще го учат, препода-
вателката Светлана Атана-
сова пожелава здраве и ги
чака отново през 2016 г. в
Школата.

                               /Б.Т./
Ä-Ð ÌÈÒÊÎ ÃÅÎÐÃÈÅÂ Å ËÅÊÀÐßÒ

ÍÀ ÃÎÄÈÍÀÒÀ ÍÀ ÄÎÁÐÈ×ÊÀ ÎÁËÀÑÒ

Началникът на Отделе-
нието по ортопедия на
Многопрофилната бол-
ница за активно лечение
в Добрич д-р Митко Ге-

цията и юбиляри. Те по-
лучиха почетни грамоти.

 За принос бяха отли-
чени рентгенологът д-р
Катя Ганова - член на
етичната комисия, упра-
вител на Медицинския
център в Тервел, д-р Ра-
дка Отузбирова - клини-
чен лекар, д-р Васил Ган-
чев - педиатър в Спешно
отделение.

В МБАЛ - Балчик
предстои изграждане на
ортопедично отделение.

                               /Б.Т./

оргиев е лекар на година
за Добричка област, съ-
общи за НДТ председа-
телят на Районната ле-
карска колегия Галя Ва-
силева.

Д-р Георгиев е номи-
ниран на национално
ниво и бe награден на 31
октомври на извънреден
събор на Българския ле-
карски съюз в Равда.

По решение на Упра-
вителния съвет на РЛК
тази година бяха отличе-
ни лекари с принос в
развитието на организа-

Д-р Митко Георгиев




