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Изложба
Библиотечен специалист гостува на
пенсионерите в клуб «Хинап» Балчик „Добрич в старите картички“

Жените от Клуб “Хинап”, с председател г-жа Димка Малева, отново с високо
ниво на празника. Честити Мартенски празници!
Фото: Маруся КОСТОВА
Поводът бяха традициите и обичаите, свързани с
настъпването на пролетта
и месец март. 1 март бе
отбелязан подобаващо в
клуба с окичване на собствено изработени мартеници за всички присъстващи на празненството.
Г-жа Магдалена Върбанова, библиотечен специалист в НЧ «Паисий Хилендарски 1870» Балчик,
увлекателно и с много
нежен тон, разказа следното:
«За българина са важни
всички обредни действия, които измолват хубаво време, берекет в
стопаството и наравно
здраве на семейството и
добитъка. Така нареченото “омилостивяване” на
Баба Марта е започвало
от ранна утрин, когата
най-възрастната жена от

семейството е вързвала
червен плат на двора, за
да разсмеe Баба Марта и
тя да не се мръщи.
До получаването на днешния си вид мартеницата е
получила много изменения, но в нея винаги се
пази един основен елемент – възелчето от бял и
червен конец. А вързването на ръката на всеки член
от семейството, особено
на ръчичките на децата, е
основният обичай, който
сме запазили и ни отличава от осналите култури и
народи. Най-хубавите от
получените или собственоръчно изработени мартеници хората закичвали
на реверите си...»
Жените от „Хинап” разказаха легенди за Баба Марта, спомени за предишни
празненства,
посочиха
колко е хубаво да има по-

зитивни хора, които да те
зареждат с доброта, които
да виждат първо хубавото
у човека и да го изтъкват
най-напред него.
Стана дума за сплотеното семейство, което не се
постига лесно, че пример
в това отношение са били
сем.Бистра Велчева и
д-р Михран Санджакян,
които г-жа Димка Малева определи като „скачени съдове”. Г-жа Пенка
Димитрова прочете стихотворение, което е посветила на видните пловдивчани сем.Санджакян,
когато преди 5 години
бяха удостоени със званието „Общественици на
годината” в Балчик.
Разговорите бяха весели,
приповдигнати. Госпожите Малева и Петрова разчупиха прясна пита, кафето и чаят бяха вкусни,

сладките изобилстваха,
както и закачливите анекдоти на магистър-фармацевт г-н Калоян Лазов,
някои от които той сам е
създал, специално да поздрави жените от „Хинап”,
които го канят на всеки
празник и всеки път му се
възхищават – на визията,
на вицовете, на гоблените,
които шие от 25 години.
Ето затова клуб „Хинап”
е най-многоброен в Общината. Хората са с найразлични здравни оплаквания и тук усещат утеха;
с най-различни интереси
и тук получават разбиране; с желание за широко
социално общуване с хора
на науката и изкуството и
тук го намират.

На 21.02.2020 г. от 17.00
часа във фоайето на
„Дом-паметник Йордан
Йовков“ бе открита изложбата „Добрич в старите картички“.
Тя отбелязва 30 години от възстановяването
на името на нашия град
- Добрич. Показани са
пощенски картички от
фонда на Регионален
исторически музей – Добрич. Посетителите ще
могат да проследят как
се е променял архитектурният облик на града
в различни периоди: от

началото до 80-те години
на ХХ век.
Показани са едни от найемблематичните места и
обекти: Шадраванният
площад, старата часовникова кула, главната
улица, градският парк...
Най-старата картичка е
от 1903 г. Посетителите ще усетят аромата на
една отдавна отминала
епоха, на един отдавна
изчезнал свят...
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
ОЧАКВАМЕ ВИ
В ДОМ-ПАМЕТНИК
„ЙОРДАН ЙОВКОВ”!

Има идея за събиране
на такива картички и за
Балчик, които се предполага, че са повече. Молим балчиклии от цяла
България да предоставят срещу заплащане
тези ценни архивни фотографии на г-н Димитър Чернев, председател
на Филателното дружество в град Добрич.
Редакцията на вестник
„Балчишки телеграф”
поема посредничеството
при предаването на картичките и уреждането
на изложба в Балчик!

Съдът в Добрич обяви за решаване
дело, образувано по молби за
откриване на производство по
несъстоятелност на „Евроманган“ЕАД

Честити мартенски
празници!
Маруся КОСТОВА

Тържествено отбелязване Националния
празник на България
3 март в Библиотеката на
НЧ “Паисий Хилендарски 1870” Балчик

Ученици от IV клас на СУ “Христо Ботев” Балчик, членове на Литературния
клуб “Йордан Кръчмаров”, певци от Общинския пенсионерски хор и
специалистите от Библиотеката при НЧ “Паисий Хилендарски 1870” Балчик
заедно отблелязаха Националния празник 3 март.
Фото: Маруся КОСТОВА
В програмата се включиха
ученици от V клас на СУ
„Христо Ботев“ Балчик, с
преподаватели г-жа Иванка Нейчева и г-жа Лиляна
Сивкова, членове на Ли-

тературния клуб „Йордан
Кръчмаров“ Балчик и Общинският пенсионерски
хор, с диригент г-н Тодор
Тодоров и корепетитор г-н
Георги Събев.

Тържеството бе организирано от библиотекарките
г-жа Магдалена Върбанова, г-жа Иванка Томова и
г-н Свилен Плугчиев, със
съдействието на г-н Ни-

колай Мирчев, председател на Литературния клуб
„Йордан Кръчмаров” Балчик
Фото:
Маруся КОСТОВА

Окръжният съд в Добрич
счете за изяснено и обяви
за решаване дело, образувано по молби за откриване на производство
по несъстоятелност на
„Евроманган“ ЕАД - село
Църква, община Балчик.
Съдебното производство е образувано
по молби, внесени от
Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по
труда“ - София и „Енерго
Про Продажби“АД - Варна заради неизплатени
трудови възнаграждения
на работници и непогасени задължения за доставка на електроенергия.
Двата иска се разглеждат
в едно производство,
след като Окръжният съд
прецени, че са налице законовите предпоставки
за служебното им съединяване.
В
проведеното днес заседание съдът
прие заключенията на съдебно-счетоводна и трой-

на съдебно-счетоводна
експертиза. Приети бяха
и предоставени от вещите лица доказателства за
осъществявана
кореспонденция с длъжника.
Съдът наложи
глоба в размер на 1200
лв. на изпълнителния
директор на дружеството
заради неизпълнение на
указано му в предходно
заседание задължение за
своевременно предоставяне на документация,
необходима на вещите
лица за изготвяне на назначените
експертизи.
На същото основание на
дружеството - длъжник
вече бяха наложени още
три глоби от по 1200
лева.
Близо 20 работници, които претендират
за дължими възнаграждения от дружеството,
бяха дошли в съдебната
палата, за да получат
информация за хода на
делото. Поради ограни-

чените места в залата
съдът допусна няколко
техни представители да
проследят съдебното заседание.
Окръжният съд обяви, че
ще се произнесе с решение в законовия срок.
След заседанието съдът постанови и определение, с което
наложи
предварителни
обезпечителни
мерки
- обща възбрана и запор
върху имуществото на
„Евроманган“ ЕАД, в
това число – движимо и
недвижимо имущество,
на банкови сметки и вземания. Със същото определение се постановява
спиране на изпълнителните дела срещу имуществото на длъжника, с
изключение на делата за
събиране на държавни
вземания. Определението подлежи на незабавно
изпълнение и на вписване в Търговския регистър.

