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„Няма истински жи-
вот без изкуство” –
твърди Еврипид. Ми-
съл, актуална не само за
времето на древногръ-
цкия поет и драматург,
но валидна за всички
времена и епохи.

Интересът към изку-
ството от зората на чо-
вешката цивилизация
отново събра група же-
ни в сладкарница „Се-
демте лули” на 23 януа-
ри от 14 ч. те бяха пока-
нени от ентусиазирана-
та ни съгражданка Лю-
дмила Петрова. Този
път тя въведе слушате-
лите в света на Древния
Египет, където най-ран-
ните прояви на изкуст-
вото датират от преди 5
000 години.  Много ув-
лекателно, с богата фа-
ктология, онагледена с
десетки фотокопия, ръ-
чни рисунки и таблици,
с желанието богатият
материал да бъде пред-
ставен по най-интере-
сен начин, Людмила въ-
веде аудиторията отно-
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во в чудния свят на Нил-
ската долина, в Земята
на фараоните, където
климатът, плодородна-
та земя и трудолюбието
позволили на древните
египтяни да проявят не-
надминато строително и
пластично майсторство.

С неприкривано възхи-
щение бяха изтъкнати до-
стиженията на Египетско-
то изкуство, дао на света
монументалната камен-
на архитектура, прекра-
сните скулптурни порт-
рети и произведения на
художествените занаяти,
отразили противоречия-
та в робовладелското об-
щество, но и чувствата,
мислите и копнежите на
древния човек.

Обогатен с много
илюстрации и фотоси,
разказът за Египетското
изкуство разкри строи-
телния гений на превъз-
ходните архитекти и
строители, издигнали
грамадните пирамиди –
Хеопсовата пирамида /
прекръстена така от

гърците/, хилядолетия е
била най-високата сгра-
да в света, сътворена от
човешка ръка /преди
Айфеловата кула, „Ем-
пайър Стейт Бийлдинг”
и днес „Бурдж Халифа”
и Арабската розова ку-
ла в Дубай.

Особено вълнение
предизвикаха показани-
те скулптурни украси и
пластики от дърво, сло-
нова кост, глина или ка-
мък. Древният египтя-
нин, вярващ в безсмър-
тието на душата, която
ще се върне в тялото на
починалия, балсамирал
и възпроизвеждал с по-
ртретна прилика. Така
до нас са достигнали
шедьоврите на Египет
от различните му епохи
– например прославе-
ните портрети на цари-
ца Нефертити от гени-
алния Тутмес.

Демонстрирайки с
фотоси и рисунки коло-
салните каменни изоб-
ражения, Людмила не
пропусна да се възхити

и да покаже скулптур-
ните фигурки, изобра-
зяващи обикновения
човек – писар /популяр-
ният седящ писар, поз-
нат ни от учебниците
по история, който днес
е експонат в Лувъра/,
хлебар, музикант, пас-
тир… Художниците и
ваятелите, нарушавайки
строгите канони, изоб-
разявали и хора от на-
рода. Живописта, която
в Древноегипетското
изкуство нямала само-
стоятелно съществува-
не, а била допълнение
към архитектурата,
имала смели за време-
то решения – изображе-
ние на танцьорки, флей-
тистки и др.

Да се разкаже за Дре-
вноегипетското изкуст-
во в една беседа, наис-
тина е невъзможно. За-
това разказът за него ще
продължи в още, поне
една лекция, която та-
лантливата Людмила
Петрова ще подготви.

Мария АНДРЕЕВА

На 24-25януари  в
гр.Варна се проведе съ-
стезание по шахмат за
деца.При децата до 10г.
участва Андон Андо-
нов-„Философа”.Участ-
ваха 19 деца от Бал-
чик,Варна,Добрич,Бур-
гас и Вълчи дол.Тони се
представи добре.Успя
да победи двама чове-
ка,което му отреди 14-то
място.При децата до
12г. участваха три мом-
чета-Георги Орлинов
Георгиев,Райчо Милев-
„Професора” и Радос-
лав Станчев.Групата бе-
ше изключително труд-
на- 33 деца от Бал-
чик,Варна,Добрич и
Вълчи дол.Чудесно пре-
дставяне на Георги.Той

На 10-11 януари в
гр.Варна се проведе 3-
ия турнир от шахмат-
ната верига”Купа Ве-
селин Топалов”,орга-
низиран от едноимен-
ния клуб.

Участваха 25 шахма-
тисти от Варна,Балчик
и Шабла.Наши предс-
тавители бяха: Пламен
Петров /трикратен зо-
нален  шампион за
юноши,призьор от го-
лемите международни
турнири в Пловдив и
Албена/ и две талант-
ливи деца-Георги Орли-
нов Георгиев и Андон
Андонов/Философа/
.Пламен игра равно-
мерно през целия тур-
нир и показа своята
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се класира на престиж-
ното 7-мо място.Отлич-
но представяне и на
„Професора” Райчо
Милев  11-то място,а Ра-
дослав се класира на 20-
то.Трябва да отбеле-
жа,че участниците в та-
зи група бяха деца игра-
ли на много състезания
и добре подготвени в
шахматен план.Нашите
момчета играха превъз-
ходно и по нищо не им
отстъпваха.Бих искал да
благодаря на децата за
тяхното представяне,за
желанието и волята за
победа,които показаха.В
тяхно лице виждам едни
достойни последовате-
ли и почитатели  на
„кралската” игра.

класа.Едно реми в по-
следния кръг го лиши
от призовото 4-то мяс-
то.

В крайното класира-
не остана 9-ти.За деца-
та  това беше първи
турнир при мъжете в
гр.Варна. Играха с да-
леч по-опитни проти-
вници.Представиха се
добре.Липсата на опит
им попречи да реали-
зират по-добри пози-
ции и да спечелят по-
вече точки.Бъдещето е
пред тях. Ще изиграят
и  други  турнири и
съм с игурен ,ч е  ще
спечелят много побе-
ди.Следващото учас-
тие на ШК”Балчик” е
на открития шампио-

нат на България-”Ме-
мориал Георги Трин-
гов” от 01-08 февруа-
ри в гр.Пловдив. На
този изключително си-
лен форум всяка годи-
на участват над 200
човека .Участник от
клуба ще бъде Пламен
Петров. „Главното в
шахмата-това е борба-
та,възпитанието на ха-
рактера,а успехите за-
дължително ще дой-
дат,ако вие постоянно
и неотклонно работи-
те за усъвършенства-
не на своите знания и
безрезервно обичате
шахмата.” Анатолий
Карпов 12-ти световен
шампион

Красимир КИРЧЕВ
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По покана на румънс-
кия ми колега Кристиан
Раду днес присъствах на
представянето на голям
инфраструктурен про-
ект в побратимения на
Балчик град Мангалия.
Презентацията касаеше
облагородяване на край-

брежната зона в района.
Двамата проведохме
разговор относно подго-
товката на съвместни
проекти по програмата за
трансгранично сътрудни-
чество Interreg V-A Румъ-
ния  България 2014-2020
година. И двамата сме на

мнение, че програмата
дава възможности за раз-
работване и реализиране
на различни инициативи
в доста области. Предстои
в най-скоро време да из-
готвим с екипите си конк-
ретни насоки за работа.

Николай АНГЕЛОВ
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Издадох заповед до
26-ти този месец кмето-
вете на населени места
да ми предадат списък с
хората, нуждаещи се от
храна и санитарно обс-
лужване по домовете.

Тази година завиших-
ме бройката от 100 на

250 за ползващите услу-
гите на домашния патро-
наж.

В края на миналата го-
дина закупихме два но-
ви автомобила, с които
ще бъде разнасяна хра-
ната по домовете на хо-
рата.

След много усилия ус-
пяхме да направим бив-
шия гарнизонен стол
общинска собственост
и сега там работи в съв-
ременни условия кухня-
та на домашния социа-
лен патронаж.

Николай АНГЕЛОВ
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