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Учениците наблюдават с интерес образователния клип, посветен на
биоразнообразието в Шабла.                                          Фото: Е. Исмаилов

В парка пред Образователния център се
намират интересни каменни композиции, както
и макети на езерата в местността.

На 6 април 2012 г. по
инициатива  на  клуб
„Екология“ с ръководи-
тел Наталия Златева и г-
жа Таня Давидкова – ст.
учител  по  биология  в
СОУ „Христо Ботев“ се
реализира пътуване до
гр. Шабла с група от 17
ученици от 9 и 10 клас.

Децата посетиха Зеле-
ния образователен цен-
тър в града. Той е бил
създаден в близкото ми-
нало по инициатива на
Норвежката  програма
за сътрудничество, ико-
номически растеж и ус-
тойчиво развитие в Бъл-
гария, оценила красота-
та на природата и бога-
тството на растителни и
животински  видове.
Учениците бяха покане-
ни в една от залите, къ-
дето изгледаха 30-мину-
тен клип  с неповтори-
ми кадри, представящи
отблизо  ландшафта  и
биоразнообразието  на
месjността, а след това
и  мултимедийна  пре-
зентация, посветена на
историята, културата  и
екологичното богатство
на  местностите  около
Шабла и Дуранкулак.

В една от другите за-
ли учениците наблюда-

ваха  посредством  мо-
дерна система Шаблен-
ското и Дуранкулашко-
то езеро. Близо до езе-
рата са монтирани спе-
циални  камери,  които
осъществяват връзки с

образователния център.
По този начин се избягва
честото посещение на ту-
ристите, което ще обезпо-
кои и застраши редките
популации в местността.

И в двете зали, освен
системата  за  наблюде-
ние и мултимедия, бяха
изложени и находки от-
крити в близост до мо-
рето, някои от които да-
тират от 5 в. пр. Хр. Ка-
менни фигурки, делви,

сечива  и много  други,
бяха сред многото инте-
ресни неща,  които мо-
гат да се видят. Именно
тук, в Шабла е бил отк-
рит и първия на Балка-
ните  скален  храм  на

богинята Кибела, който в
последствие е разрушен.

По-късно  през  деня
групата  посети и шаб-
ленския фар, емблема-
тичен за града. Всички
останаха удовлетворени
от  образователното  и
интересно  пътуване,  в
което се запознаха отб-
лизо с екологията и ред-
ките видове на фауната
в нашата страна.

Ерсин ИСМАИЛОВ
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На 5 април от 14:30 ч.
в  ОДК  се  проведе  семи-
нар  на  тема:  „Начални
стъпки при разработване
на проектни предложения
за  финансиране  по  фон-
довете  на  ЕС“.  Инициа-
тор  бе комисията „Връз-
ки с общината и евроин-

теграция“  към  ОУП  -
Балчик с председател Жо-
ро  Иванов.  Лектори  на
мероприятието  бяха:  г-н
Димитрин  Димитров  –
директор на  дирекцията,
Дияна  Костова  и  Стоян
Петков - ст. специалисти
на  дирекция  „Туризъм,

еврофондове,междуна-
родно  сътрудничество,
екология“  към  Община
Балчик.  Срещата  проте-
че с представяне на иде-
ен  проект  „Обновяване
на  изоставени  площи  в
Община  Балчик“  на  Ер-
син  Исмаилов  –  Секре-
тар  на  ОУП  и  медиен
клип във връзка с реали-
зирани проекти на общи-
ната,  представен  от  Жо-
ро Иванов. Срещата про-
вокира много въпроси от
страна на учениците, ко-
ито получиха компетент-
ни отговори и разяснения
от специалистите. В края на
семинара учениците полу-
чиха удостоверения, подпи-
сани от кмета на общината
– г-н Николай Ангелов.

Текст и снимка: ОДК
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Колкото и странно да
звучи,  чалгата  беше
необходима по време
на прехода, за да ни по-
освободи малко,защо-
то  всичко  се  прави  с
цел. На всички е ясен
профила  на  патриар-
халния българин, кой-
то се оказа вечен - на-
мусен строг, негатив-
но настроен към себе

си и околните, деспоти-
чен, без чувство за ху-
мор, криещ усмивката и
чувствата  си  някъде
много навътре в душа-
та си. Почти всички от
старото поколение са та-
кива,а често децата им
повтарят модела. И по-
неже  ни  отвориха  към
света,решиха да отворят
душите ни с чалга. Тя съ-
здава настроение,отпус-
каш  се,забравяш  за ло-
шото,особено  ако е  по-
лята и с една-две ракии.
Вярно е,че и тук се олях-
ме по български. Пове-
чето от песните са с пор-
нографско  съдържание,
но това е в тон с атмос-
ферата в държавата ни-
всичко за продан. Митко

Пайнера напипа момен-
та и създаде империя от
пеещи кукли, която поко-
рява света. Българинът
обаче реагира остро сре-
щу  всичко,  което  нару-
шава хармонията на все
още  еснафския  му
свят,обикновено инфан-
тилно. Защо в България
не се изгради империя на
поп изкуството, както е
по света. Толкова години
на сцената са все едни и
същи имена, а  песните
им от ден на ден звучат
все по-еднакво. Наливат
се много пари за българ-
ска култура, но къде е тя.
Големите  ни   имена  в
класическата и поп му-
зиката са отдавна в чуж-
бина  и  градят  кариера

там,защото тук е невъз-
можно. Останаха малко
талантливи творци,които
умират  сред  масовата
простащина.Пари  про-
дължават да се наливат в
некачествени творчески
продукти, а от това не ни
става по-културно. Сега
вече се наблюдава интег-
рация. Все по-често ка-
нят талантливи певи-
ци на Пайнер,в различ-
ни  телевизионни  фор-
мати,в което няма нищо
лошо. Оказа се ,че пътят
на  чалгата  започващ  с
“Радка пиратка”, се разви-
ва успешно,защото е ем-
блема на безкрайния ни
преход.  А за  останали-
те...”Шампанско и сълзи”.

Ирена ИЛИЕВА

Ирена Илиева
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Напоследък защитата на животни става ангажимент

за  все повече  хора. От  протестни демонстрации  до
постове в социалните мрежи, някои хора се опитват да
ни удедят,  че най-добрия  приятел на човека-кучето
все по-често става жертва на недобросъвестни граж-
дани. Скоро забелязах как група от 4-5 едри кучета,
непосредствено  до р-н  „Старата    лодка”  тормози  с
присъствието и лая си минувачите. Кои са застраше-

ните и кои – застрашителите – вие преценете.       /Е.И./

Èçíåíàäàòà “Òðîï - Òðîï”
Както във вълшебна

приказка с прекрасен
край,  хубавите  неща
продължават в нашия
град , и то от пролетта
на  миналата  година.
Именно тогава е създа-
ден  танцовият  клуб
„Тро-троп”, който на 31
март 2012 г. отпразну-
ва своя първи рожден
ден в  ресторант „Ло-
тос” с кръстник Танцо-
во студио „Калина Ра-
да”  –  Разград.  Тази
формация е създадена
от  ентусиасти,  които
сами  са  си  избрали
името, без претенции
за сценични изяви, за-
станали  твърдо  зад
своята творческа фол-
клорно-танцова  идея,
която осъществяват ка-
то репетират всеки по-
неделник и четвъртък
разучените вече 20 хо-

ра от всички области на
България.

Миналия месец са уча-
ствали  във  фолклорния
фестивал в гр.Русе, орга-
низиран от местния хоре-
ограф Богдан Донев. Та-
ка в града на Баба Тонка
са се събрали 1200 „троп-
тропащи” братя и сестри
от 46 танцови състави и
клубове. По предварител-
но  установен  график  и
след  жребий  за  час  на
изпълнение на автенти-
чни хора, нашите съгра-
ждани са изпълнили „Ръ-
ка”  от  Добруджанския
край и „Лявото”.

Интересното  е,  че  в
„Троп-троп” нямат спон-
сори, нямат субсидии, са-
ми си определят парич-
ната  сума  за  членски
внос, помощ от никого не
търсят и никого не анга-
жират. Обединява ги лю-

бовта,  привързаността
към този вид изкуство.
Искат да съхранят автен-
тичните  хореографски
традиции  на  нашите
предшественици. „Как-
вото е било, то е и сега,
и каквото ще бъде, това
вече е било – и Бог ще
повика  назад  минало-
то.” – така е записано в
Библията.

Изпълнителите  от
„Троп-троп”  възкреся-
ват обичаите, реда, нас-
леден от миналото и го
продължават като го за-
вещават на  бъдещето.
При тях има вече нещо
завършено  като  стил,
като  идея  и  самобит-
ност, с невидимото, но
осезаемо присъствие на
хореографката Галя Га-
враилова.  При  такива
ентусиазирани  и  кон-
центрирани  танцьори

няма да има проблеми
от никакво естество, за-
щото  отстрани  видях
колко добре са органи-
зирани, емоционалното
им настроение и заряд,
явното  желание  на  30
души да надмогнат еже-
дневните грижи.

Предстоят  им  още
красиви мигове,  които
ще преживеят през ме-
сец септември в „Море
от ритми”, а през месец
декември  ще  целунат
ръка на своя кръстник
„Калина  Рада”,  госту-
вайки им в Разград.

Танцовият  клуб
„Троп-троп”,  заедно  с
останалите  танцови
формации  от  ч-ще
„В.Левски” ще обогатят
и разнообразят богати-
те фолклорни традиции
в нашия град.

Георги ЙОВЧЕВ




