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ОБЯВЯВАТОБЯВЯВАТ

литературен конкурслитературен конкурс
 “Аз и морето”, “Аз и морето”,

посветен на 55 г. от посветен на 55 г. от 
рождението на рождението на 
Петя ДубароваПетя Дубарова

За младежи и девойки от 8 до 12 За младежи и девойки от 8 до 12 
класклас

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
• Право на участие със свои творби  имат младежи и девойки от 8 до 12 клас
Литературен конкурс  „ Аз и морето“  включва два раздела:
    
. Поезия - до пет стихотворения 
. Проза – до два текста - разказ или есе
• Конкурсът е явен
Текстовете си изпращайте на адрес:klub.balchik@mail.bg  Напишете своето 

име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учите, 
телефон за връзка и имейл адрес.

• Крайният срок за изпращане е 31 март 2017 г.
Награди
За  всеки жанр се излъчват по три награди. На отличените участници ще 

бъдат раздадени грамоти , предметни награди и организирано посещение на 
родния град на Петя Дубарова - гр. Бургас

мение за една каса, по-
твърдиха в отговор до 
Topnovini.bg и от Со-
фийския университет 
„Св. Кл. Охридски”, 
който чрез Универси-
тетската ботаническа 
градина стопанисва зе-
мята в комплекса.
Оттам отговориха, че 

„много преди Общин-
ският съвет на Балчик 
да приеме декларация 
Софийският универси-
тет и Министерството 
на културата са взели 
решение за изготвяне 
на споразумение, което 
да реши всички спорни 
въпроси”. От ВУЗ-а за-
явиха, че се надяват в 
близките седмици спо-

Подготвят споразумение за една каса 
на “Двореца”

Номинации за 
“Общественик на годината”:

От 15 години се го-
вори, с особена почит 
и уважение, за 15 жени 
– самодейки от с. Об-
рочище, които пеят в 
пенсионерския народен 
хор „Текенски напеви”, 
с ръководител Софка 
Кръстева. Това са: Анка 
Петрова, Иванка Ми-
хайлова, Димитричка 
Ганчева, Станка Мару-
лова, Кръстинка Или-
ева, Сафинка Анаста-
сова, Живка Коларова, 
Руска Стефанова, Дора 
Бонукова, Кичка Анге-
лова, Невяна Филипова, 
Жанета Димова, Со-
фка Кръстева, Стоянка 
Михайлова и Живка 
Николова.
Неизменно с тях е 

акордеонистът Станю 
Костов, а преди това 
Гочо Петров, Стефан 
Цонев, Костадин Денев.
Хорът е започнал със 

7-8 жени изявите си 
преди 15 години и в 
края на декември 2016 
г. беше отбелязан този 
празник със специален 
юбилеен концерт. 

„Много са местата, 
където пяхме и получа-
вахме награди” – каза 
ръководителката Со-
фка Кръстева. „Много 
запомнящи са оцен-
ките на журито в Со-
фия, когато членовете 
му – Калинка Згурова, 
Бони Милчева, Надя 
Касабова станаха на 
крака и ни аплодира-
ха. При участието ни 
в националния ФФ в 
Рожен  бяхме забеля-
зани, направиха ни за-
писи, които звучаха по 
БНР, а други се пускаха 
и извън пределите на 
страната. Чувствахме 
се отговорни, когато 
отивахме на фестива-
ли, защото знаехме, че 
трябва да представяме 
селото ни Оброчище и 
Община Балчик.”

„Нашите песни са иг-
риви, звучни, двугласни 
и да ги изпълняваме 
е удоволствие за нас. 
Трудът ни е оценен и 
наградите ни са много: 
лауреати на Еврофести-
вала във В. Търново, за-

пис на първия хоров ал-
бум, сребърен и златен 
медал; отличия от Ро-
жен, Хисаря, Царевец, 
Царево, Белоградчик, 
Свиленград, Неделино, 
Чавдар, Копривщица.”

„Нашите  песни  се 
чуха миналата година 
и в Катерини, Гърция. 
Отначало пеехме само 
на тържествата по слу-
чай 8-ми март и Нова 
година. После събрахме 
кураж и акапелно се 
преставихме на „Бекле-
мето” в Троян. С първа-
та си изява тогава, бя-
хме класирани на второ 
място. Това много ни 
зарадва и амбицира. 
Особена отговорност 
полагаме при подбора 
на песните и научава-
нето им. Запазването 
и съхранението на на-
родното ни певческо 
творчество говори за 
високото художествено 
равнище на нацията ни 
и нейната култура, част 
от която сме и ние.”

„Най -възрастният 
член на групата – Не-

Софка Кръстева, 
ръководител на хор „Текенски напеви” 
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разумението да бъде фи-
нализирано.
Припомнямe, че през 

пролетта на 2009 година 
заработи система, изда-
ваща един общ билет, 
която обаче просъщест-
вува до есента на 2012 
г. Кражба на елемент 
от нея бе причина тя 
да бъде спряна и да се 
върне реденето на две 
гишета. Оттогава досега 
споразумение не е по-
дписано между Минис-
терство на културата и 
Софийския университет, 
които управляват с пра-
вителствено решение 
обща територия – пър-
вите сградите в компле-
кса, а другите – земята.      

Народен хор „Текенски напеви“ от с.Оброчище, с р-л Софка Народен хор „Текенски напеви“ от с.Оброчище, с р-л Софка 
Кръстева, тържествено чества своята 15-годишнина. Кръстева, тържествено чества своята 15-годишнина. 
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вяна Филипова, възпя 
нашата 15-годишнина 
със следните стихове: 
Петнадесет години 

бяхме
и с песните народни 

ний живяхме.
Във вечери, и топли, 

и студени,
дори да бяхме умо-

рени,
ний тръгвахме да 

пеем, 
защото с песните 

живеем.
Те носиха ни много 

радост
и вливаха в сърцата 

младост.
Петнадесет години 

с песните любими
отлетяха, но днес 

отново ни събраха.
Народен хор „Текен-

ски напеви” се класира 
на призово място на 
Първия международен 
форум „Българско на-
следство” през 2015 г. в 
Балчик. Всички запом-
ниха техните звънки 
гласове, добруджански 
носии и най-вече жъл-
теещите се като слън-
чогледи кърпи, които се 
възприемат като символ 
на богатата реколта от 
Добруджа.
Заслугата на ръко-

водителката  Софка 
Кръстева е очевидна. 
Тя е основател на хора, 
дългогодишна учител-
ка по изобразително 
изкуство, с голяма об-
ществена  дейност  в 
с. Оброчище, за което 
Общински съвет – Бал-
чик и редакцията на в. 
„Балчишки телеграф”  
издигат кандидатурата 
ѝ за „Общественик на 
2016 г.”.

Маруся КОСТОВА

Румяна Калчева 
Сред балчиклии е из-

вестна Румяна Калче-
ва, доскорошен главен 
библиотекар на Община 
Балчик, дългогодишна 
самодейка, отначало в 
куклено-театралния ко-
лектив, после в хор „Чер-
номорски звуци”, а сега 
в Състава за популярни 
песни.
Родена е на 27 октом-

ври 1948 г. Коренячка 
– балчиклийка. Средно-
то си образование за-
вършва, естествено, в 
балчишката гимназия. 
След това е приета в 
Държавния библиоте-
карски институт – Со-
фия. През август, 1968 
г. започва трудовата си 
кариера в НЧ „Паисий 
Хилендарски” – Балчик 
за цели 40 години. Тя 
няма да забрави дири-
гентите на Смесен хор 
„Черноморски звуци” – 
Балчик: недостижимата 
Възкресия Деветакова, 
чаровната Веселина Си-
меонова и големия про-
фесионалист Анатолий 

Кисляков. 
Румяна Калчева участ-

ва и в ритуалния хор, 
който  съществуваше 
към тогавашния Градски 
съвет на Балчик.
Когато през 1977 г. в 

читалището се създа-
ва куклено-театрален 
колектив, тя участва в 
постановката „Театър 
на сенките”, еднакво 
интересен, както за мал-
ки, така и за големи. 
Особено ценно е ръ-

ководството на Руска 
Цекова, а след това – на 
Александър Ткачов, за 
изграждането на само-
дейките като куклени 
актриси.
От 25 години Румяна 

Калчева пее под дири-
гентството на маестро 
Райко Тонев в Съста-
ва за популярни пес-
ни, спечелили много 
награди от фестивали и 
конкурси.
Румяна Калчева от 

ученичка участва в от-
бора по морски спортен 
многобой на Морски 
клуб – Балчик. Тя е на-
ционален състезател и с 
отбора си многократно 
е шампион на България.
ОбС-Балчик, редакци-

ята на в. „Балчишки те-
леграф”, колегите ѝ от 
библиотеката и Съста-
ва за популярни песни 
издигат кандидатурата 
ѝ за „Общественик на 
2016 г.”.

Мотивът - това води 
до крайно негативен от-
звук и огорчение сред 
туристите. „Функцио-
нирането на двете каси 
предизвиква ежедневни 
скандали, за които ни 
информират търговци, 
развиващи дейност в не-
посредствена близост, и 
хотелиери. Недопустимо 
е след като Държавата 
и Общината изразход-
ват огромни средства 
за имиджова реклама 
на България и община 
Балчик като дестинация 
за културен туризъм,  
двете държавни учреж-
дения да продължават с 
действията си да урон-
ват престижа на община 
Балчик като 
ту ри с тич е -
ски културен 
център”, се 
посочва в де-
кларацията.
С нея  съ-

ветниците по-
ставиха срок 
проблемът да 
се  реши  до 
1 февруари 
2017  годи -
на. „При не-
възможност 
да се вземе 
а д е к в а т н о 
решение  за 
осигуряване 
на  бе зкон -
фликтни ту-
ристиче ски 
посещения , 
община Бал-
чик е готова 
да стопанисва 
и управлява 
целия  ком -
плекс ” ,  с е 
казва в декла-
рацията.
За това, че 

се работи по 
подписване 
на  споразу-

ул. „Д-р Желязко Бончев” №18ул. „Д-р Желязко Бончев” №18


