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При момичетата зла-
тна медалистка стана
Невал Ремзиева, а сре-
бърна - Мария-Магда-
лена Абрашева. При
момчетата местата на
стълбичката бяха съ-
щите, като Валентин
Андреев спечели зла-
тото, а Даниел Ал Ат-
раш среброто.

В дисциплината хвър-
ляне на топка най-мал-
ките балчишки атлети
бяха възнаградени с об-
що 4 медала. При моми-
четата и от трите места
на стълбичка се развя
балчишкото знаме, като
на най-високо стъпало
се качи Михаела Тачева,
последвана от Катерина
Димитрова и Сибел Ра-
хмиева. При момчетата
Никола Танев стана
бронзов медалист.

В дисциплината хвърля-
не на чук за момчета до
16 години - Никола Ко-
лев си спечели бронзо-
вото отличие. За старша
възраст, и при девойки,
и при юноши, златните
медали дойдоха в Бал-
чик, като при девойки-
те медала си спечели
Екатерина Димова, а
при юношите - Даниел
Джахани.

При мъжете безапела-
ционен победител стана
многократният шампи-
он на България Айхан
Апти, последван от Све-
тослав Борисов.

Равносметката от то-
ва състезание е 6 златни
медала, 4 сребърни и 3
бронзови, както и без-
ценните усмивки и ра-
дост, които видяхме. Не
казваме, че сме най-

добрата школа в Бълга-
рия, нека резултатите
кажат това.

Както на всяко състе-
зание - и тук имаше ра-
зочаровани, и тъжни, но
това би трябвало само
да Ви мотивира и нака-
ра да бъдете още по-
упорити до постигането
на желаните цели. Благо-
дарим на всеки един наш
състезател, за труда и во-
лята, която полага, за да
стане победител.

Всеки един от вас е по-
бедител в нашите очи,
защото сте успели да на-
учите най - важното, а
това е да имаш дух на
спортист, желание за по-
беда, и воля да го пости-
гнеш, защото знаете,  че

САМО СИЛНИТЕ
ОЦЕЛЯВАТ !!!
Андриан АНДРЕЕВ

Òðàäèöèîííî ñèëíî ó÷àñòèå
â Ëåêîàòëåòè÷åñêèÿ ìåìîðèàëåí

òóðíèð "Îãíÿí Èëèåâ" Âàðíà

Международна регата за купа “Добруджа” 2014 г.    Фото: Дан Михаеску

Детските платноходки - постоянен морски пейзаж на Балчик    Фото: БТ

Приключи проект BG
MIRG SH-K-B/2-2.1-008
"Балчик-море-традиции",
който бе реализиран от
Община Балчик, с финан-
совата помощ по Местна
стратегия за развитие на
Местна инициативна ри-
барска група Шабла-Ка-
варна-Балчик, чрез Опе-
ративна програма за раз-
витие на сектор "Рибарст-
во" 2007-2013 г. Проектът
стартира на 16.01.2014 г.
и продължи 11 месеца.
Целите на проекта бяха на-
сочени към разнообразя-
ване на възможностите за
заетост и диверсифицира-
не секторите на икономи-
ческа активност чрез пре-
насочване на традиционни
за рибарската област дей-
ности  към  услуги, свър-
зани с популяризиране на
Община Балчик и привли-
чане на туристи и инвес-
титори. В дългосрочен ас-
пект проектът осигурява

възможности за устойчи-
ва заетост, за увеличаване
на доходите в резултат от
удължаване туристичес-
кия сезон в региона чрез
провеждането на ежегод-
ни ветроходни състезания.
   В съответствие с изиск-
ванията за провеждане на
спортни и културни съби-
тия, за осигуряване конт-
рол и безопасност на уче-
бно-спортните дейности и
на участниците  във вет-
роходни състезания, бе за-
купена моторна лодка 5+1
места. Проведено бе вет-
роходно състезание през
периода 11. 09.2014 г.-
15.09.2014 г., в което ак-
тивно участие взеха деца-
та от Морски клуб - Бал-
чик, морски клубове от
България и Румъния.
   Балчишкият залив, в
който основно се провеж-
дат учебно-спортните дей-
ности, е естествено защи-
тен от силните, североиз-

точни ветрове.
Това от своя страна поз-

волява удължаването на ле-
тния сезон чрез организи-
ране на ветроходни състе-
зания, дейност от настоящия

проект.
"Тази публикация е съз-

дадена в рамките на проект
"Балчик-море-традиции",
който се осъществява с фи-
нансовата помощ по Мест-
на стратегия за развитие на
Местна инициативна ри-
барска група Шабла-Кавар-
на-Балчик, чрез Оператив-
на п рограма за разви тие
н а сект ор  "Р ибарст во"
2007-2013 г., съфинанси-
рана от Европейския съ-
ю з чрез  Ев роп ей ски я
фонд за Рибарство.

Цялата отговорност за
съдържанието на публика-
цията се носи от Община
Балчик и при никакви обс-
тоятелства не може да се
счита, че този документ от-
разява официалното стано-
вище на Европейския съюз

и Управляващия орган."

Åäèí ðàçëè÷åí ïåòúê
â "Ëàéòõàóñ ãîëô ðèçîðò"

Музикален поп дует: Милена Пеева и
Кремена Димитрова в “Лайтхаус Голф Ризорт”

Изисканите сервитьори в ресторант “Фуке” в
“Лайтхаус Голф Ризорт”      Фото: М. КОСТОВА

Като атрактивен курорт
в община Балчик ", Лайт
хаус" иска да бъде търсен
през цялата година за Спа
-процедури и голф изяви
на начинаещи, опитни и
професионални спортисти.
Интересът на румънските
туристи за уикенд пакети-
те е преобладаващ. Защо
да не привлечем младите
хора на Балчик тук? - пи-
тат мениджърите. Има спа-
процедури, които се пре-
длагат на 3 дка площ, зак-
рит отопляем плувен ба-
сейн, фитнес център, детс-
ки клуб,Интернет, зали за
конференции, банкети и
модерни сватби.

Има главен ресторант,
който предлага интернаци-
онално меню на открито и
закрито. Лоби бар, Салон
за уиски и пури, магазини
за сувенири и конфекция,
фризьорски салон и салон
за маникюр и педикюр.
През лятото се предлагат
още открит плувен басейн,
шезлонги, чадъри, хавлии,
бар на басейна и на 19 ду-
пка, салон за членовете на

голф клуба и ексклузивен
плаж с бар.

Разбира се, първото, ко-
ето се предлага е голф иг-
рището с 18 дупки, създа-
дено от Ян Уснам. Има тре-
нировъчни площадки и съ-
оръжения за тренировка.
   И първият опит за прив-
личане интереса на местни-
те хора към "Лайтхаус"
Балчик бе направен на 31
октомври, когато бе орга-
низирано "Хелоуин парти"
за 35 лв. в ресторант "Фу-

ке"с продължение в "Уис-
ки" бар на същия етаж.
Изисканият сервиз на че-
тирима сервитьори в сра-
внително малката зала, по-
вдигна неминуемо настро-
ението ни.

Кулинарното начало бе
поставено със свежа зеле-
на салата с рукола, телеш-
ко карпачио и билкови
крутони от тиква. Напит-
ките не бяха включени в
куверта, но на такава са-
лата върви българска ра-
кия. Поръчахме си.

Предястието от инвол-
тини /роло прошуто с мус
от тиква и маскарпоне/изи-
скваше студена минерална
вода, каквато имаше в го-
лямо разнообразие, и са-
мо в стъклени бутилки, ка-
кто подобава.

Най-много ме изненада
крем супата от печена ти-
ква с козе сирене и чипс от
панчета. Можеш да я кон-
сумираш заедно с основ-
ното ястие като сос. А то
беше чудесно, съвсем спо-
ред българската традиция
- горски кебап от свинско

дивечово месо, изпечен в
тиква. И десертът беше ти-
квен - крем карамел.

Фантазията на готвача
явно бе неизчерпаема и из-
пълнена практически с
оригинален кулинарен
опит и усет. Като приба-
вим и по няколко бири, ко-
ито достойно струват са-
мо по 4 лв. /по- евтино от
балчишките дискотеки и
барове/, удоволствието ни
на гастрономи бе напълно
задоволено.

 Българинът разбира
празника като на масата е
пълно с ядене и пиене и има
много жива музика. Слава
Богу, нямаше чалга. Вку-
сът на организаторите бе
довел дуета Милена Пее-
ва и Кремена Димитрова.
Милена Пеева е дългого-
дишна концертираща му-
зикантка и учителка по пе-
ене, която има изявени  на

нашия и чуждестранен по-
диум  десетки ученици,
сред които Преслава Пей-
чева, Валентина Димитро-
ва, Гергана Коева и др.
Ученичката от бившия и
клас в СОУ "Кл.Охридс-
ки" Добрич, Кремена Ди-
митрова, известна от пър-
вото издание на "Мюзик
Айдъл" през 2007 г. сега,
преди ангажиментите си за
Коледа в чужбина, партни-
ра с обич на своята учи-
телка и класна ръководи-

телка.
Тяхната музикална про-

грама съдържаше хитове
от българската, преди вси-
чко, поп музика, която се
харесваше и на преоблада-
ващата румънска и китай-
ска клиентела.

За далечния чуждоземен
празник Хелоуин напом-
няше само оригиналното
тиквено меню, умело из-

рязаните тиквени фенери,
поставени на бара, рецеп-
цията и масите в ресторан-
та. Имаше и 3-4 румънче-
та, облечени в специални
костюми.

Така, в спокойна, без ве-
щици и злоба, обстановка,
се насладихме на една по-
различна петъчна вечер  и
с удоволствие ще повто-
рим посещението си като
горещо го препоръчваме
и на други балчиклии.

Маруся КОСТОВА

Хелоуин в ЦДГ №3 “Чайка” Балчик, под ръководството на Веселина Куцарова - Димитрова




