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Членове на пенсионерски клубове от Балчик и Варна имаха интересна и забавна среща във 
Военния клуб в кв.“Левски“ гр.Балчик.                                             Фото: Димитър АТАНАСОВ 

3 юни – Ден за празнуване

По утвърдена вече тра-
диция Общинският пен-
сионерски хор в Балчик, 
с диригент г-н Тодор 
Тодоров, провежда сре-
щи с пенсионерите от 
кв.”Аспарухово” град Ва-
рна. Главният инициатор 
за утвърждаването на това 
приятелство е председате-
лят на Общинския съвет 
на пенсионерите в Об-
щина Балчик – г-н Ангел 
Събев.

Възрастните хора имат 
нужда да общуват, да спо-
делят проблемите си, да 
създават нови приятел-
ства, да си организират 
забавления, да обменят 
опит и знания, да попеят, 
потанцуват, на хоро да се 
хванат, а защо не и стихо-
ве да рецитират.
И както се казва в песни-
те: „В живота всичко си 
отива, остават само сълзи 
горещи, остават спомени 

и още нещо…”
Споделих с  г-жа Марга-
рита Дойнова, областния 
варненски председател 
на „Съюза на пенсионе-
рите 2004”, по какви ос-
новни задачи работим, по 
какви те работят, какви 
мероприятия провеждат, 
срещат ли подкрепа от 
обществеността, хора-
та удовлетворени ли са 
от постигнатото; защото 
всички знаем, че животът 

се мери не с годините, а с 
дирята, оставена след нас.
Единодушни бяхме, че 
България ще пребъде, ще 
има ново българско въз-
раждане, ще се завърнат 
децата ни и внуците, а 
възрастните хора ще се 
радват на спокойни ста-
рини и по-достоен живот. 
Пожелахме си здраве и 
дълголетие, светлина в 
дните и до нови срещи.
   Тодорка ХАРИЗАНОВА

Лятно вдъхновение и морски въздух

Напук на проливните дъ-
ждове,  случващи  се в 
България, на брега на мо-
рето в Балчик се събират 
художници, представяли 
творбите  си из галериите 
на Европа. За пореден път 
пленерът „Европейски 
хоризонти”, под ръковод-
ството на Валентин Шал-
тев, дава път за изява и 
творческо вдъхновение на  
творци от различни дър-
жави. В периода от 3  до 12 

юни 2019 г. гости на града 
ни и неговите  красоти са 
живописци от Армения, 
Босна, Молдова, Бълга-
рия, Украйна.  
 Откриваме  традиционно 
с изложба на един от учас-
тниците и това тази годи-
на е Румен Руменов в ТИЦ 
”Мелницата” на 4 юни от 
17 часа – подчерта Вален-
тин Шалтев. Тук той ще 
представи 50 нови платна, 
рисувани  специално за 

пленера. В палитрата му 
са събрани пейзажи и ком-
позиции, рисувани с акрил 
и масло, в характерния за 
него импресионистично- 
експресивен стил. 
 Заключителната изложба 
на пленера ще бъде на 12 
юни в залите на ХГ Бал-
чик, в която ще вземат 
участие Армине Томанян, 
Левон Хачатрян от Ар-
мения, Мерсад Куджия, 
Селена Новембар /Босна/, 

художникът с български 
произход Виктор Христов 
и Стефан Соман /Молдо-
ва/, Румен Райнов, Велина 
Райнова и Камбер Камбер, 
Галина Литвин / Бълга-
рия/, както и украинката с 
награда от биенале в Бер-
лин Галина Бодякова.
 Да им пожелаем лятно 
вдъхновение и глътка мор-
ски въздух в красивия ни 
град.
            Росица ШАЛТЕВА

Картините на българския художник Виктор Христов, роден в Молдова и живеещ понас-
тоящем в Букурещ, са от края на IV Международен форум “Българско наследство” Балчик, 
България /2018 г./ експонирани на III етаж на хотел „Балчик”. С тях той откри Форума и 
стана неизменна част от балчишкия дух и култура, който ще затвърди и с участието си в 
тазгодишния пленер „Европейски хоризонти”. Фото: Дияна БОЕВА

„Двореца” в Балчик предлага 
на Вашето внимание уникалния 

Френско-Български проект
«THE FRENCH CONECTION» 

Среща на европейски 
джазови музиканти c 
нова авторска музика, 
която ще бъде изпълнена 
за първи път на българска 
сцена.
Проектът е иницииран 
по покана на Франко-
фонския фестивал в Со-
зопол, със съдействието 
на Френския културен 
център.

«THE FRENCH 
CONECTION» 
КлоеКайтон, вокал
ДидиеИтюрcари, акорде-
он
ГеоргиКорназов, тромбон
МихаилИванов, контра-
бас
Емил Пехливанов, бара-
бани
Музиката, написана от Ге-

оргиКорназов, КлоеКай-
тон, ДидиеИтюрcари и
Емил Пехливанов e с 
подчертан джазовo - им-
провизационендух, пре-
чупена през призмата на 
съвременността.

9 юни 2019
19 ч

Нимфеум

Вход свободен!

Изложбата “Детство мое” ще гостува 
в ДКИ КЦ “Двореца” – Балчик 

до края на месец юни.
Кукли, детски колички, 
порцеланови бебета, му-
зикални инструменти, 
детски кухни и спални, 
кончета, камиончета, 
оловни войници... над 
100 играчки от фонда на 
РИМ - Шумен очакват 
многобройните малки 
посетители в зала “Уче-
бен център по изкуства” 
в Културен център “Дво-
реца” – Балчик на 1 юни.
Експозицията обхваща 
почти всички моменти от 
живота на детето - ражда-
не, кръщене, образование 
и неразделно свързаните 
с тях забавления. Тя пред-
ставя предмети, игри, 
приказки, гатанки, скоро-
поговорки, залъгалки от 
миналото, които днес ни 
се струват позабравени, 
но ни връщат с умиление 
и усмивка в детството.
Голяма част от експонати-
те са събрани по време на 
дарителската акция „Дет-
ство мое”, която Регионал-
ният исторически музей 
- Шумен организира през 
2013 година.
Към изложбата има 8 
информационни табла, 
върху които можем да от-
крием спомена за игрите 
Кралю Порталю, Преско-
чи кобила, Дълго магаре, 
Гори, гори кърпичка, Дай, 

бабо, огънче, Народна 
топка, Да бие, да бие ... 
Някои игри са разделе-
ни на момичешки - дама, 
ластик, обръч, въже, и 
на момчешки - стрелби с 
прашки, фунийки, стра-
жари и апаши, ашици и 
чилици... Почти забраве-
ни са днес така нарече-
ните броилки, които се 
употребяват, за да се из-

лъчи лидер или първенец 
в колективните игри. На-
пример „Онче, бонче, счу-
пено пиронче, риба щука, 
майхай се оттука!“, „Ала 
бала портокала. Кой изяде 
кашкавала? Аз не съм, ти 
не си, а магарето си ти!“.

Изложбата „Детство 
мое“ ще гостува в ДКИ 
КЦ “Двореца” – Балчик 

до края на месец юни.

Бившите  военнослужещи Мишо  Ковачев, Петър Обретенов, Мильо 
Йочев, Вержил Александров и Ангел Гатев поднесоха цветя на Па-
метника на падналите за Отечеството в Деня на Ботев – 2 юни. 
Фото: Диана КОСТОВА


