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Íîâà êíèãà íà áàë÷èøêèÿ
ëèòåðàòóðåí õîðèçîíò

                   Енич,
За мен бе и ще си остане истинско удоволствието, което ми достави

четенето на „един дъх” на твоята нова творба – рожба.
Лично за мен  тази семейна драма на героите ти Момчил, Севдето,

Дафинка и свещениците, е поука и за самите нас, като съвременници и
техни съпричастници!

Ще споделя с теб и членовете на ЛК „Йордан Кръчмаров” – Балчик, както
и с читателите на в-к „Балчишки телеграф”, обичащи този жанр, че повестта
„Баща” е произведение – оптимистична история, приказка за вечния двубой
между Доброто и Злото, Дявола и Бога.

Написана е в твоя типичен стил и дух – лек, увличащ с думите на истинските
твои и наши герои.

Благодаря ти много за радостта, че четох твоя книга! Жив и здрав бъди и
да продължаваш да твориш плодотворно и в бъдеще.

С уважение: Борис ТОМОВ

Ñðåùà ñ ïîåòåñàòà
Êàìåëèÿ Êîíäîâà
На 18 март /вторник/ 2014 г. в малката зала на НЧ

“Паисий Хилендарски” Литературен клуб “Йордан
Кръчмаров” организира среща с поетесата Камелия

Кондова по повод новата и книга  “Бай Георги има тъжни
рамене”. Началото е от 17.00 часа.

Всички,обичащи поезията, да заповядат!

“Женен мъж те иска, бе момиче,
ала трябва да му кажеш сбогом.
И от днеска  да не го обичаш,
че жена му ще те вкара в гроба.
                     Остави го да си пие бира.
                     Остави го мъката да пие.
                     Ти от тъмни тайни не разбираш.
                     Тебе светлите ще те затрият.
Бягай, докато не те открадне.
Стръмно е сърцето му, побързай
и се спри, където ти е равно.
Иначе... видя ли този възел?
                     Тъй ще ти е вързана душата
                     пряко към пръстта, обезкрилена.
                     Всичките ти думи ще са вятър,

                     а животът ти ще е без вени...

Корица на новата
книга на К. Кондова

- ДОКОГА ще се раз-
решава посегателството
на природните даденос-
ти на града ни - панора-
ма, баири, плажове - със
строителство, чуждо на
интериора на града ни?

Не разрешавайте
строителство, по - висо-
ко от три етажа, без ме-
ста за паркиране и нев-
ключени в канализация.

- ДОКОГА собствени-
ците на кучета с умиле-
ние ще се радват на лю-
бимците си, докато се
облекчават по тротоари-
те и сеят с фекалиите си
зарази, а възрастни и де-
ца ги заобикалят?

Общината да направи

ÄÎÊÎÃÀ ???
пясъчни заграждения
на определени за целта
места, както е в Европа.

- ДОКОГА БКС ще чи-
сти само в делничните
дни. В почивни и праз-
нични дни се струпват
най - много боклуци,
тъй като гражданите
правят основно почис-
тване и улиците потъват
в мръсотия?

В почивните и праз-
нични дни да има де-
журни чистачки.

- ДОКОГА ще се по-
чистват избирателно
улици, а по - малките и
закътани не се метат  с
години - („Емона”,”Чай-
ка” и др.).

Редовно да се почист-
ват всички улици, и осо-
бено в курортната част
на града.

- ДОКОГА еколозите
ще стоят в канцеларии-
те и ще чакат граждани-
те многократно да ги
уведомяват за проблем,
докато го разрешат?

Еколозите да излязат

от канцелариите и да ви-
дят проблемите отблизо.

- ДОКОГА съборена-
та сграда в близост до
„Храма на Кибела” и
Джамията ще се ползват
за обществена тоалетна,
където пияни денонощ-
но се облекчават пред
погледите на живеещи-
те в двата блока възрас-
тни, деца и туристи?

Съборената сграда -
„писоар” - да се изчис-
ти от остатъците строи-
телни материали.

- ДОКОГА Общината
няма да има кутии за си-
гнали, предложения и
препоръки от гражда-
ните, както е навсякъде
в страната?

Да се поставят кутии
на определени места в
гр.Балчик и в кв. „Балик”
и периодично да се раз-
глеждат на сесиите на
ОбС в точка „РАЗНИ”

- ДОКОГА района на
силозите и кантара ще се
използва за тоалетна от
шофьори на тирове,

граждани, туристи, по-
ради липса на такава?

И, всичко това  в ку-
рортната част, на метри
от плажа. Какъв тури-
зъм ще правим?

В района да се поста-
вят химически тоалетни
- поне две.

- ДОКОГА табелите за
несъществуващ общинс-
ки пазар ще висят, заблу-
ждавайки наши и чужди
туристи, че има такъв?

Табелите за пазара да
бъдат свалени и се по-
търси отговорност за из-
харчените повече то 400
000 лв. за нереализира-
лия се пазар, въпреки
протестите на граждани,
съветници, че там не е
място за пазар.

И, ние мълчим, ПО-
ЗОРНО МЪЛЧИМ.

Нека не забравяме, че
където има ред,няма
илюзии!

Симеон ПЕТРОВ
/Кореняк балчиклия -

болеещ, милеещ за
Балчик/

Симеон ПЕТРОВ

Áàë÷èøêèòå òåíèñèñòè êàòî
íà ñâîÿ òåðèòîðèÿ âúâ Âàðíà

За варненските зрите-
ли проведеното на 9
март /неделя/ в Дворе-
ца на спорта тенис със-
тезание си беше шоу на
балчишките петима те-
нисисти – Красимир
Михайлов, Борис Чер-
венков, Иван Евтимов,
Николай Станев и един-
ствената жена, която се
състезава при мъжете

Силвия Александрова.
Всички те се класираха
в челната десятка като
първите 3 места бяха за-
ети категорично от бал-
чиклии. Борис Червен-
ков за първи път бе дет-
рониран от постоянно-
то си първо място. И то
от своя колега Краси-
мир Михайлов, който
без загуба заслужено

оглави челото, като по-
беди на финала Борис
Червенков с 3:1 гейма.

На 16 март предстои
следващият турнир във
Варна, зала №20 на Дво-
реца на спорта и култу-
рата, която се е утвър-
дила като зала на слав-
ните тенис състезания.

Успех на балчиклии,
на които им подхожда да
побеждават във Варна,
града към който балчи-
клии са особено при-
вързани и даже в близ-
кото минало проведоха
референдум за присъе-
диняване на Балчик към
Варна, а не към Добрич.

Маруся КОСТОВА

Конкурсът „Моята България” има за цел да стимулира развитието на детското творчество и въображение, да
даде възможност на участниците да покажат своите дарования в избраната от тях област на изкуството.

РЕГЛАМЕНТ

І. Възраст на участниците
Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18 години, разпределени в 4 възрастови групи:
І –ва група – деца от 5 до 6 години;
ІІ-ра  група – ученици от 7 до 10години
ІІІ-та  група – ученици от  11 до  14 години
ІV-та  група – ученици от  15 до  18 години
ІІ. Направления
1. Литературно творчество – за написване на стихотворение, разказ, есе.
Творбите да са посветени на България,на родния край, природни  красоти и забележителности, традиции и обичаи.
2. Изобразително и приложно изкуство
Раздел – „Рисунка” – за рисунки
Раздел – „Приложно изкуство” – декоративни и приложни творби,пластики, керамика,текстил.
Материали, техники и формат по избор на участника.
Тема „Моят роден край“    Рисунките и приложните творби да са тематично свързани с историята на родното

място ,значими събития,забележителности, поминък,обичаи,празници,традиции.
*Всеки участник представя за конкурса само по една творба!
3. Музикално изкуство
3.1. За изпълнение на народна , детска, забавна, естрадна песен
3.2. За изпълнение на инструментални творби
Участието може да бъде индивидуално и колективно/групи,хорове, инструментални състави/.
Всички участници се представят с две произведения,едното от които задължително от български автор/автори.
Времетраене  на двете изпълнения до 6 мин.
4. Танцово изкуство
Участието може да бъде индивидуално и колективно/формации,състави,групи/
Танците - автентични,народни, класически, характерни, танци с детска тематика да са тематично подбрани.
Индивидуалните изпълнители се представят с един танц до 3 мин., съставите, формациите – с два танца до 6 мин.
6. Мултимедия
Участват ученици от III и IV възрастова група само индивидуално.
За изработване и представяне на компютърна презентация, или клип.
Тема: “Българските  столици“
Технически изисквания:
- Презентация до 5 мин.,изработена с програма РоwerPoint
- Видеоклип до 3 мин.,изработен със софтуер по желание
ІІІ. Етапи на провеждане на конкурса
Първи етап:
В детската градина, в училище:
До 25 март 2014 г. се провеждат конкурси в детски градини и училища, по обявените направления и възрастови групи.
Втори етап:
В Общинския конкурс участват само класираните на І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място от възрастова група и направление

на проведените в детски градини и училища конкурси.
Дати и място на провеждане на Общинския конкурс:
16.04.14 г. от 13:00 ч.    -  Откриване на Общинска изложба, в ОДК
16.04.14 г. от 13.30 ч.    -  Конкурс за мултимедия,в ОДК
24.04.14 г. от 13.30 ч.    -  Конкурс за певци  и инструменталисти /Н.Ч.“П.Хилендарски“/
25.04.14 год. от 13.30 ч. - Конкурс за танцьори,НЧ“В.Левски“
29.04.14 г. от 9.30 ч.        – Празник „Моята България“ за децата от детските градини /НЧ „П. Хилендарски“/
Празничен концерт на отличените участници: 09.05.14 г. от 14.00 часа в НЧ „П. Хилендарски”
Краен срок за представяне на заявка за участие /списъци, творби/ 28 март 2014 година в ОДК-Балчик
e-mail: odk@odkbalchik.net; Регистрацията за участие в направление „Мултимедия“ е онлайн
до 31 март 2014 г. на адрес: http://odkbalchik.net/mbulgaria.php
Списъците с участниците и творбите да са придружени с информация: Направление за изява; Име, фамилия на

участника; Възраст/навършени години /; Училище, /градина/; Ръководител; Име на творбата, автор /за
стихотворения и песни/
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