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 Поетесата Ивелина Никова и художникът Иво Узунов заедно представиха своето изкуство и 
го посветиха на болната Ивилина Димова, на която все повече хора помагат, за да се излекува. 
                                                                                                                           Фото: Маруся КОСТОВА 

“Да нарисуваме лятото 
с перо и четка”

Така ни призова едно 
разноцветно плакатче от 
вратата на Художествена-
та галерия в Балчик. Ху-
дожникът от Варна Иво 
Узунов / с балчишки про-
изход/ и поетесата Ивели-
на Никова от Провадия ни 
поканиха за едно, колкото 
атрактивно, толкова, даже 
много повече, благотвори-
телно мероприятие – да се 
подпомогне материално 
балчишкото болно моми-
че Ивилина Пенчева Ди-
мова. Тя страда от рядко 
заболяване /съдова мал-

формация на гръбначния 
стълб/, резултат от което 
е обездвижването и. За 
оперативно лечение са 
необходими непосилните 
за семейството и 48 000 
евро. Ето защо художни-
кът Иво Узунов рисува 
пред зрители в злата на 
галерията морски пейзаж, 
средствата от чиято по-
купка да подари на Иви-
лина за лечението и. Знае 
се, че хората, надарени от 
природата с таланти, са 
чувствителни и отзивчи-
ви, откликват с готовност 

Защо България мълчи за 
грубите румънски претенции?

Практиката румънската 
страна да поставя пред 
България въпроса за ру-
мънско малцинство, което 
стори и гостуващият пре-
зидент Клаус Йоханис, 
не е нова за румънската 
политика. „Дискутирах-
ме въпроса за правата на 
гражданите, които са част 
от румънската етническа 
група в България“, заяви 
Клаус Йоханис вчера на 
съвместна пресконферен-
ция с Росен Плевнелиев. 
„Смятам за важно двете 
държави да защитават 
правата на тези хора, как-
то на румънската общ-
ност в България, така и 
обратното. Те трябва да 
се възползват от своите 
права, включително от 
правото на образование 
на майчин език, така как-
то се ползват българите 
в Румъния, заяви гостът. 
Росен Плевнелиев не ре-
агира на проблема – нито 
в изложението си за во-
дените преговори, нито 
след самото изявление на 
Клаус Йоханис. По-рано 
тази година повече права 
за „румънската общност 
и румънското малцинство 
в България” поиска в пис-
мо до българския кабинет 
и бившият румънски пра-
восъден министър и евро-
депутат Моника Маковей. 
Румънската страна посто-
янно поддържа огъня по 
този въпрос под различни 
форми, канали и средства. 
Според румънските медии 
в България имало над 300 
000 етнически румънци, 
обитаващи райони око-

ло Дунав, от Видин до 
Шабла. Техни дипломати 
под различни предлози 
редовно посещават тези 
региони. Оплаквания в 
румънските СМИ, че са 
ограничавани правата на 
етническите румънци ид-
ват от една „организация“ 
от Видинско. Техни пред-
ставители твърдят, че при 
последното преброяване 
в България през 2011 го-
дина нашите власти са 
се опитвали да прилагат 
административни хватки, 
за да ограничат броя на 
лица, които се смятат за 
румънци. В същото време 
преди преброяването ру-
мънците изпратиха свои 
емисари, които раздаваха 
листовки как правилно да 
се попълват съответните 
въпроси за майчин език 
и произход. По принцип 
Румъния признава колек-
тивни малцинствени пра-
ва и малцинствени групи. 
В парламента свои депу-
тати имат 18 малцинстве-
ни групи, включително 
българската етническа 
общност. По официални-
те данни на Букурещ тя 
наброява 9 800, основно 
живеещи в района на Ба-
нат. Смята се обаче, че те 
са доста повече, но броят 
им засега не е официално 
уточнен. На свой ред Бъл-
гария признава индивиду-
алните, а не колективни 
малцинствени права. И в 
това е разликата между 
концепциите за малцин-
ствата на двете съседни 
държави. По тази причина 
в нашия парламент няма 

депутат, представляващ 
интересите на етниче-
ските румънци. По наши 
официални данни техният 
брой е не повече от 10 000 
души. Така например гру-
пи от население в Северо-
източна България, които 
Букурещ смята за румън-
ски, отказват да се само-
определят като такива. В 
София пък има румънска 
гимназия, която действа 
от 1999 година. Активната 
политика на Букурещ към 
румънските групи у нас 
по този въпрос се изразява 
не само в предявяване на 
претенции за правата на 
румънските групи . Пра-
вителството на северната 
ни съседка ухажва мла-
дите хора от българската 
част на Дунав, като им 
предоставя стипендии и 
други възможност за обра-
зование. Както вече беше 
споменато, президентът 
ни Росен Плевнелиев не 
засегна повдигнатия от 
колегата му въпрос. Най-
вероятно, защото страната 
ни избягва да усложнява 
и още повече да изостря 
проблема или да повдига 
други по-остри и злобо-
дневни въпроси заради 
общата ни принадлежнос-
тта към ЕС и НАТО, а и 
цялостното положително 
развитие на двустранните 
отношения през послед-
ните години. Дано така 
да считат и отвъд Дунава, 
които нееднократно са 
показвали, че умеят да за-
щитават националните си 
интерес. 
                                 /БГНЕС

Дървото на бъдещето се 
намира край българското море

В земеделски райони око-
ло Варна и Балчик могат 
да се видят красиви дърве-
та, привличащи погледа на 
всички пътуващи.
Дървото се казва Паулов-
ния и произхожда от Ки-
тай.
Днес е по-известно с наи-
менованието „Дървото на 
бъдещето”, пише БГНЕС.
Това растение се счита за 
уникално, поради изклю-
чително бързия си растеж.
Прираст, като този на дър-
вото - 1 куб. м. за 7-8 го-
дини е несравним, с който 
и да е друг дървесен вид. 
Пауловния достига висо-
чина от 5–10 метра само 
за 2 до 4 години.
Бързият растеж на расте-
нието го прави ценен за 
засаждане на големи ма-
сиви. Особено подходя-
що е за терени, които са 

пострадали от пожари и 
свлачища.
Изключителна здравина и 
лекота са отличителните 
характеристики на тази 
дървесина. Дървесният 
материал е незаменим в 
корабостроенето, самоле-
тостроенето, за изработка 
на дъски за сърф, карава-
ни и др.
От дървесината може да 
се изработват и музикални 
инструменти, защото има 
невероятен резонанс, кой-
то високо се цени и търси 
в тези среди.
Този вид дърво е и жилаво 
и устойчиво на огъване и 
усукване. Трудно абсор-
бира вода и не е лесно 
запалимо, устойчиво на 
дървоядни насекоми и не-
податливо на гниене.
Листата също намират 
немалко приложение сред 

бита на хората.
В Китай, те се използват 
във фармацията за лекува-
не на редица заболявания, 
като бронхити, черно-
дробни заболявания и др. 
Листата са големи и пое-
мат огромни количества 
въглероден диоксид, осво-
бождавайки кислород.
Пауловния помага на хо-
рата с проблемно дишане, 
нуждаещи се от чист въз-
дух.
Заради добрата им храни-
телна стойност и смила-
емост се използват за фу-
раж на животните.
Интересно е приложение-
то на Пауловнията за про-
изводство на биогориво. 
При производството се 
използва цялата биомаса 
на растението: съцветия, 
листа, клони, стъбло.
                                BGNES

и щедрост в подобни про-
яви. 
Граждани с добри сърца 
изпълниха галерията, а 
там се получи необикно-
вена духовна атмосфера – 
поезия, музика, рисуване. 
Познатата на балчишката 
публика поетеса Ивелина 
Никова, авторка на стихо-
сбирките: „В тебе аз ще 
остана”, „Копнеж по слън-
це”, „България в сърцето 
ми”, прочете прочувстве-
но свои стихове. Много 
сполучливо четенето се 
редуваше с разказ на по-

етесата за родния и град 
Провадия, за детството и 
летните ваканции, за се-
мейството, за майка и, за 
сина и. В залата се понесе 
като че ли нежен аромат 
на липи, когато тя много 
изразително прочете „Ръ-
цете на мама” – дъхът на 
детството и родния дом, 
струящ от стиховете и, 
завладя присъстващите. 
Без патетика и излишно 
самочувствие поетесата 
сподели творческите си 
планове – тя иска да на-
пише новела или повест 

по своето стихотворение 
„Алтъна” и прочете части 
от него. - Крива ли съм аз? 
Не мога да скланям глава 
като другите. Но зная най- 
скъпото: бащина повеля, 
майчина ласка, приятел-
ска ръка, любими очи. До 
дете, до извор и до цвете 
коленича, ама пред лентяй 
и грубиянин не мога.
Из „ Алтъна“
„Все хубави неща да ви 
се случват” – беше поже-
ланието и към присъства-
щите. „Бъди добър, светът 
жадува топлина, един-

ствен Бог може да наказ-
ва” – това бяха посланията 
на поетесата. 
Красивите думи на Иве-
лина Никова бяха много 
сполучливо подкрепени 
от един прекрасен и по-
знат вече на балчиклии /и 
не само на тях/ „Гласът 
на България” – на попу-
лярната млада певица, 
студентка в Музикалната 
академия София – Невена 
Димитрова. Тя изпя мно-
го подходящи за случая 
песни, като изпълни за-
лата с младежка бодрост 

и оптимизъм – музикал-
ната дарба и усмивката 
на Невенчито вдъхнаха у 
присъстващите вяра в до-
бротата и благородството. 
Подходящ беше и кратки-
ят музикален поздрав на 
група жени от клуб „Хи-
нап”, които изпяха непри-
нудено куплети от химна 
на инвалидите:”Приятели 
да имаш е богатство, при-
ятели, подайте си ръце”.
Участниците в тази, из-
пълнена с интересни 
творчески прояви вечер /
по –точно събота, късен 

следобед/, получиха цветя 
от Николина Иванова от 
името на Художествената 
галерия и Община Балчик, 
почерпиха се с чаша вино 
и сладки в паузата, докато 
талантливият художник 
довърши своя морски пей-
заж.
Да вярваме, че човек с 
добро и щедро сърце /и 
разбира се с добри въз-
можности/ ще закупи 
картината, нарисувана на 
един дъх. Има, в нашия 
град благородни хора. 

Мария АНДРЕЕВА 

Дарителска акция, в помощ 
на ИВИЛИНА ДИМОВА ОТ БАЛЧИК

Тя събира средства за оперативно лечение в чужбина. За да бъде отстранена съдовата 
малформация в гръбначния стълб, предизвикала обездвижването и, са нужни непосилните 
за семейството и 48 550 евро.
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