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Михаил Павлов от ловна дружинка Балчик
участва в разселването на диви зайци, внос от
Словакия. До края на месеца ще бъдат разселяни
90 яребици. До месец октомври ловът на диви
животни е категорично забранен           Фото: БТ

След постигане на необходимата им зрелост, ще бъдат
разселяни още 10 заека, внос от Словакия. Те са
Маркирани с оранжева ушна марка. Балчишките ловци
се надяват да има масово размножаване и да се получи
устойчива порода, каза инж. Красимир Кунев,
председател на ЛРС БАлчик
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И тази година на Еньо-
вден сме на Събкина по-
ляна. От обилните дъж-
дове растителността е
буйна и зелена. По по-
ляната се носи мирис на
цъфнала мащерка, а
около нея се жълтее и
белее кичест равнец. За-
едно с диворастящите
билки по нашите поля се
сеят и маслено етерич-
ни билки: лавандула,
мента, риган, мурсалс-
ки чай и др.Побеседвах-
ме за техните качества и
приложението им в бил-
колечението и парфю-
мерийната промишле-
ност. С песни за билките
и цветята поздравихме
нашата именничка Ян-
ка Обретенова.

Приятно ми е да спо-
деля, че Събка и Жеко от
нашия клуб, по случай
1 юни дариха парична
сума на Александра Са-
шева, 2 клас, от ОУ "Ан-

тим I" Балчик. Детето
участва във всичките ни
мероприятия и е наша-
та свежа детска радост.

С много настроение и
пожелания за здраве и
дълголетие отбелязахме
80-годишнината на ха-
джи Атанас Стамов,
който е активен член на
клуб "Младост" още от
създаването му. Пее в
хора за стари градски
песни. Обича да пътува
като турист. Отзовава се
на всички мероприятия.

Съхраняваме споме-
ни за нашите срещи с
други клубове и участи-
ето ни в нестинарския
празник на с.Българи,
общ.Царево.

Животът в клуба кипи
и ние се радваме съвме-
стно на всички нацио-
нални и лични празни-
ци, които не пропуска-
ме да отбележим.

Ани МЕТОДИЕВА

На Еньовден сред природата                                  Фото: Ани МЕТОДИЕВА
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Пенсионерският клуб
"Младост" от град Балчик
бе изпълнен с празнично
пролетно настроение и
много емоции. След поре-
дната репетиция жените от
клуба отпразнуваха тър-

жествено рождените дни
на Господинка Въжарова и
на Димитричка Бонева. Те
бяха поздравени с много
цветя и подаръци, придру-
жени със сърдечни поже-
лания за здраве, късмет и

любов. Господинка Въжа-
рова е ръководителка на
певческата група за автен-
тичен фолклор, а за Дими-
тричка този ден бе много
специален, тя отпразнува
достоен юбилей - 75 годи-

шнина. С красиви букети
и изразено уважение, ро-
жденичките бяха поздра-
вени и от Георги Андонов
- председател на пенсио-
нерския клуб. Той поже-
ла здраве и много щастие
на тях и на семействата им,
дълги години певческа
дейност и активно участие

в живота на клуба. На мал-
ка патеричка, с цветя и
символични подаръци, бе
поздравена за рождения
ден и малката лазарка
Александра. На нея баби-
те от клуба пожелаха да
бъде отлична ученичка за
радост на родители, баба
и дядо.

С много наздравици, пе-
сни и хора, веселието про-
дължи. Доброто настрое-
ние и празничната атмос-
фера продължи дълго и с
разговори за предстоящи-
те задачи и празници, кои-
то ще се проведат през на-
стоящата година.

Анастасия ДИМОВА

Членове на клуб “Младост” с председател Георги Андонов, с гости пред скромния си дом.              Фото: Пламен АНДОНОВ

На фестивал в с. Българи. Фото: А. МЕТОДИЕВА

Първа пролет в клуба.       Фото: А. МЕТОДИЕВА

Честване 80-годишнината на хаджи Атанас Стамов в клуб “Младост” Балчик сред приятели. Дисципилинирана репетиция на хора за стариградски песни




