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Осветиха своето знаме
Силата на човешкия 
дух често се превръща 
в незабравимо, впе-
чатляващо събитие за 
хората, което те увеко-
вечават като традиция. 
Такова събитие през 
последните десет го-
дини е присъждането 
от Община Балчик и 
вестник „Балчишки те-
леграф” на приза „Об-
щественик на година-
та”. 16 март 2019 г. бе 
десеторен празник по 
този повод на балчиш-
кото гражданско обще-
ство.  
 Много често и оста-
налите дни от година-
та чувстваме подобно 
празник, благодарение 
находчивостта и ори-
гиналните идеи, които 
притежава и превръща 
в действие председа-
телят на балчишкото 
дружество на Съюза на 
офицерите и сержанти-
те от запаса и резерва 
/ С О С З Р/-полк. о. р. 
Иван Николов Апосто-
лов, за когото часове-
те в едно денонощие 
никога не достигат за 
организационната му 
дейност.
 От 23 март 2019 г. и 
нататък членовете на 
това дружество вече 
имат и знаме, поръчано 
и изработено от автори-
тетна фирма от гр. Пър-
вомай. Знамето е сим-
вол, който ще издигне 
още повече авторитета 
на С О С З Р в нашия 
град и в чужбина. Си-
лата му се крие в това, 
че е произведено само в 
един екземпляр и само 
по себе си е уникат, 
който се показва само 
при много тържествени 
поводи. /Да си спом-
ним далечното мина-
ло, когато всеки боен 
български полк имаше 
знаме и тази светиня се 
пазеше денонощно от 
въоръжен караул./  
Доминиращи цветове 
на знамето на С О С З Р 
– Балчик са червеният, 

зеленият и синият. Чер-
веният, който символи-
зира кръвта, пролята 
по бойните полетата 
за нашата Свобода, със 
смелостта и надеждата 
на народа ни. Зеленият 
цвят, който ни напомня 
за нашите безкрайни 
плодородни равнини, 
полета, гори и плани-
ни. Синият цвят, който 
показва онзи стремеж 
на човека да събира 
пера от птици и восък 
от пчели, за да докосне 
звездите. 
 Разбира се, трябва да 
правим разлика между 
флага, който се произ-
вежда в промишлени 
количества и знамето. 
Наличието на знаме 
кара духът ни да бъде 
бодър, а съзнанието 
будно, за да се постиг-
не определена цел. За С 
О С З Р – Балчик това е 
любовта и верността ни 
към небето и опазване 
на въздушните граници 
на нашата Родина. Да 
споделя с  любопитния 
читател, че от друга-
та страна на знамето 
е изобразен самолет 
МИГ- 21, който е бил 
52 години верен страж 
на нашето родно небе: 
от 12. 11. 1963 г. - тога-
ва излита м-р Иван Бе-
дрозов, до 18. 12. 2015 
г. когато извършва по-
следния си полет на ле-
тище Граф Игнатиево. 
 Знамето като 
начало започва от кон-
ската опашка на Аспа-
руховата войска, пре-
минава през спомена 
за ушития национален 
трибагреник от Сте-
лияна Парашкевова от 
Браила и предадено на 
доброволците, участ-
вали в Руско-турската 
война.. .Българските 
бойни знамена не пом-
нят поражение и никога 
не са попадали в плен, 
не са загубили нито 
една битка…
Знамето на С О С З Р 
– Балчик е осветено от 

йерей Тодор Тодоров 
в Клуба на войните 
от запаса и военноин-
валидите, заедно със 
зам.-кмета на нашата 
Община г-н Димитрин 
Димитров със съпруга-
та си, гости от Варна, 
Шабла, Мангалия /Ру-
мъния/. 
 Очакваше ни и по-
здравителен концерт, 
изложба на изработени 
пластики, гоблени, дър-
ворезба, картини, пред-
мети от бита, дрехи, 
кулинарни изненади. 
Въобще този ден бе пъ-
лен с чудесии и изнена-
ди. Нещо повече, полк. 
о. р. Апостолов беше 
организирал всичко с 
алгометрична точност, 
за да можем да се въз-
хитим на таланта и по-
рива, проявен профе-
сионално от фолклорна 
формация с. Стражица, 
с ръководител Мими 
Ганчева, които ни за-
радваха с : „Чиракува-
ла герджик Петкана“ 
и „Бяла Станка добру-
джанка“. Песни, до-
косващи характери и 
съдби от нашия бит, а 
чрез песенното слово 
те с лекота ни караха да 
изживеем радостта на 
празника. 
 На празника беше спе-
циално поканен и пред-
седателят на Съюза на 
военните моряци от 
съседна Мангалия-г-н 
Барбу Мирчеа Група, 
заедно със своето се-
мейство, които остана-
ха много впечатлени и 
възторгнати от добре 
подредената изложба, 
подготвена от Йордан-
ка Апостолова, Дра-
гия Джангазов, Минка 
Джендова, Руска Асе-
нова, Радка Михова, 
Янка Ангелова, Тинка 
Колева, Валя Желева и 
Стефка Великова, която 
е изработила и носиите 
на фолклорния състав 
на с.Стражица.  Пред-
ставителите от Румъ-
ния пожелаха тази из-

Галина Гавраилова отговори достойно на предизвикателството на фестивала „Пролетно надиграване”, 
който се състоя на 16 и 17 март в Гранд Мол Варна. Тя организира ансамбъл , в който участваха 
съвсем млади танцьори и танцьорки от ФТА „Балик”, танцов състав „Веселие” и 4 певици от хор 
„Добруджанки”. Наградите бяха очаквани и заслужени: ФТА „Балик” и ТС „Веселие”спечелиха вторите 
места за фолклорни ансамбли и танцови състави над 19 г. като се пребориха с фолклорни състави от 
Варна, Добрич, Силистра и Русе. Специална награда има и за Г.Гавраилова – за добра художествено-
творческа работа.

ложба да бъде показана 
и в гр. Мангалия.
 Накрая ни трогнаха 
ученичките от III „б“ 
клас на ОУ „Антим 
I“Балчик: Марая Сте-
фанова, Ясмин Исмаил, 
Станислава Георгиева, 
с учители Пенка Нико-
лова и Дарина Николо-
ва. Всеки от нас стана 
съпричастен на патри-
отичния детски патос, 
когато прозвучаха сти-
ховете на тези крехки 
дечица за Апостола на 
свободата Васил Лев-
ски и песента „Моя 
страна, моя България“. 
 Този ден нямаше пау-
зи, защото следващата 
изненада бе певческият 
хор от Шабла, с ръко-
водител Стойчо Захов, 
който разкри неочак-
ваните човешки залож-
би за изразителността 
на гласовете, носещи 
огън, мъдрост и прони-
кновение. 
 Останах респектиран 
от авторитетното при-
съствие на председате-
ля на Общински съвет 
град Шабла д-р Йор-
данка Стоева, която е 
и зам. - председател на 
войните от запаса на 
Шабла, с председател 
м-р о. р. Емил Тодоров, 
които подписаха дого-
вор за сътрудничество 
между нашите орга-
низации /вече офици-
ално/. Бяха разменени 
картини като знак за 
одобрение на предсто-
ящото приятелство. 
 Няма нужда от разуз-
наване, за да открива-
ме, когато ни е нужна 
емоционалност, всички 
тези незабравими ми-
гове, скътани на видно 
място в сърцето ни.  
 Запомнихме този про-
летен ден, с първия 
повей на нашето зна-
ме, греещо насреща 
ни. Нека то избуява със 
следващите поколения 
в мир и спокойствие.

майор о. р Георги 
ЙОВЧЕВ

Втори места извоюваха балчиклии във фестивала на  
Североизточния фолклор

Двоен празник в Клуб № 6 
„Младост” Балчик

Клуб „Младост – 
6” от  град Балчик, 
кв.”Левски” тържест-
вено отпразнува 8-ми 
март в механа „Ака-
пулко”. Настроението 
бе приповдигнато и от 
отбелязването на рож-
дения ден на г-н Тодор 
Методиев, дългогоди-
шен член на клуба. 
Честването премина с 

много веселие, танци, 
закачки, игри. 
Присъстващите бяха 
поздравени от предсе-
дателя на клуба г-н Ге-
орги Андонов, който ни 
пожела много здраве, 
щастие, успех и дълго-
летие, в това число най-
много на рожденика.
От името на председа-
теля г-жа Димитричка 

Андонова подари на 
жените карамфили и 
мартеници. 
Членовете на Клуб № 6 
„Младост” поздравиха 
специално рожденика 
като му пожелаха кре-
пко здраве, щастие и 
дълголетие.

Текст и фото: 
Д.АНДОНОВА

Честита пролет! Среща на пет клуба в Ген.Тошево

Наниз от зимуващи 
птици на добруджан-
ското хоро! Това сме 
хората с увреждания, 
събрани от североиз-
точния край на Бълга-
рия в Ген.Тошево, да 
посрещнем пролетта 
– новата надежда в 
скромния ни житейски 
път. 
Браво, Олег! Браво, 
Мариане, Диме, Даре, 
Соня! Браво и поклон 
за миговете, които ни 
сътворихте със своето 

човеколюбие и грижа 
за нас! Всичко е  им-
провизирано, но бъл-
гарско. Само българи 
могат така. Докато 
нашият дух витае в 
ефира, ние няма да из-
чезнем. Каквото и да 
ни мислят, както и да 
ни удрят под кръста, 
нищо зло не могат да 
ни сторят. Просто ние 
сме българи и толкоз! 
Затова живейте и се 
радвайте на светлина-
та. Бъдете добри, за да 

Ви обича и Бог! Всичко 
ще си дойде на място-
то, но трябва търпение, 
воля и силен дух. Браво 
българи! Дано останем 
истински докрай.
Още веднъж честита 
Пролет и да ви носи 
здраве, сила, късмет и 
любов!
/От празника в ресто-
рант „Св. Георги” в Ге-
нерал Тошево  - среща 
на пет клуба/

Пенка ДИМИТРОВА

Благодарност за Вътрешно отделение
Уважаема редакция,  
искам чрез вестник 
“Балчишки телеграф” 
да изкажа своята благо-
дарност на д-р Румяна 
Малчева и д-р Панайо-
тов от Вътрешно отде-
ление на Балчишката 
болница. Ако не бяха те 
и дежурната на 21 яну-
ари 2019 г. медицинска 
сестра, сигурно няма-
ше да съм сред живите. 
Констатираха двустран-
на пневмония и вирус 
на грип, които ме бяха 
изтощили до крайност. 
Задушавах се, не можех 
да дишам. Не мога да 
опиша състоянието си, 
толкова бях зле.
Д-р Малчева и д-р Па-

найотов са големи спе-
циалисти. Разбират си 
от работата. Само за ня-
колко дни, със системи 
и антибиотици, които 
сменяха периодично, 
ме съвзеха и вдигнаха 
на крака. 
Много съм доволна от 
обслужването на сани-
тарките и медицински-
те сестри. Денонощно 
бдяха над мен. А когато 
през нощта на 21 яну-
ари, баш на Бабинден, 
вдигнаха д-р Р.Малчева 
от къщи, тя веднага се 
отзова и ме пое с мно-
го грижи, внимание и 
професионализъм. С 
д-р Панайотов са голям 
екип. Много им благо-

даря. 
Вътрешно отделе-
ние блести от чисто-
та. Целият персонал е 
на ниво. Благодаря на 
всички медицински се-
стри и санитарки.
Искам да препоръчам 
на кмета г-н Ангелов да 
задържи тези специали-
сти в нашата болница. 
Открай време се знае, 
че в Балчик са рабо-
тили и работят високо 
квалифицирани  лека-
ри, фелдшери и меди-
цински сестри. Нека ги 
имаме и занапред.

С уважение: Жеч-
ка /Жана/ Иванова 

Йорданова, гр.Балчик, 
ж.к.”Балик” 

Г-жа Димка Малева, председател на Клуб “Хинап” Балчик, поздравява 
всички клубове, присъстващи на пролетния празник в Г.Тошево и специално 
балчиклиите Лейла и Живко.                           Фото: Олег ТЕМЕЛКОВ, Добрич 


