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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Ние сме в крак с всички новости и последни тенденции,  можем да
намерим решение за всеки проблем и имаме

избор за всеки вкус.
Посетете нашия магазин и склад, за да се уверите в любезното и бързо

обслужване, разнообразния асортимент и ниски цени на строителни

продукти и дървен материал.

ПАЗАРУВАНЕТО ПРИ НАС Е ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ

ЗАПОВЯДАЙТЕ, ЩЕ ОСТАНЕТЕ ДОВОЛНИ!

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Ìàãàçèí
“Ìåñîìàíèÿ”

Тел: 0888 31 32 93 0887 58 96 48

в кв.”Балик” поздравява своите клиенти за

празниците.

Уведомява ги, че предлага свинско трупно

месо по 6.20 лв. /кг.

И тази година Йордано-
вден беше посрещнат, ка-
кто подобава. Спомням си
1991, 1992 г., когато све-
щеникът хвърляше дърве-
ния кръст в морето, за-
вързан на една мисина, ни-
кой не смееше и не беше
мотивиран да скочи в ле-
дените води, за да извади
свещения Йордановденс-
ки символ.

На 6 януари смелчаци-
те бяха 22:

Добромир Димитров
Славов (22 г.)

Светозар Аксениев
Стоянов (25 г.)

Валентин Валентинов
Иванов (22 г.)

Стефан Веселинов То-
доров (18 г.)

Ивайло Симеонов Ива-
нов (21 г.)

Бълок Пол Джон (44 г.)
Пламен Костадинов Вел-

ков ( 39 г.)
Ангел Димитров Анге-

лов ( 53 г.)
Здравко Пламенов Ди-

митров (22 г.)
Борис Йорданов Йорда-

нов (24 г.)
Георги Манолов Мано-

лов ( 22 г.)
Иван Ненков Ангелов (

22 г.)
Петър Венциславов

Коцовски ( 20 г.)
Иван Валентинов Тодо-

ров ( 23 г.)
Жулиен Петров Георги-

ев ( 24 г.)
Емил Георгиев Николов

( 23 г.)
Владислав Владимиров

Пътов ( 30 г.)
Радомир Илиев Димит-

ров ( 25 г.)
Илиан Валентинов Ива-

нов ( 25 г.)
Бедри Рушидов Апту-

лов ( 45 г.)
Венцислав Атанасов Ва-

силев ( 21 г.)
Температурата на вода-

та беше 6 градуса и на въз-
духа – също. Балчиклии,
повече от 500 души, бяха
изпълнили брега около
Морска гара и приветст-
ваха младите хора, осмели-
ли се да спазят вековната
традиция, възстановена
през 1993 г. На всички
смелчаци кметът Н.Анге-
лов връчи по 50 лв., а на
победителя, който и мина-
лата година беше пръв –
Светозар Аксение Стоя-
нов, студент във Варна, за-
вършил Балчишката гим-

назия, подари плик с 200
лв.

Шествието за Йордано-
вден тръгна от църквата
„Св.Петка Търновска”,
мина покрай църквата
„Св.Георги Победеносец” и
завърши на площад
„Кап.Г.Радков”, водено от
отците Стратия Александ-
ров и Георги Петков, при-
дружени от верни енориа-
ши с църковните хоругви.

На такива дни се разби-
ра значението на българс-
ката църква през векове-
те, смисъла и съдържание-
то на християнската пра-
вославна религия и жаж-
дата на съвременните бъл-
гари да изповядват родна-
та си религия и да вярват
в нейните ценности.

Маруся КОСТОВА

25 - годишният Светозар Аксениев Стоянов от Балчик за втори път се
хвърля в ледените води на морето, за да извади свещения Йордановденски
кръст. Той беше нападнат от всички журналисти, за да сподели своята
мотивираност за участие в религиозния празник, която е свързана не само
с парите, но и с миналогодишната слава на първенец.        Фото: М. КОСТОВА

Пред обектива на вестника застанаха младите “йордановци”, повечето от
които спортисти - лекоатлети от СКЛА “Черно море 2005” Балчик, с треньор
Андриан Андреев. Сред тях са и многократните победители Марин Байчев
( пожарникар ) и 53 - годишният Ангел Димитров - Балашито. Най-младият
е Стефан Веселинов (ученик в 11 клас на СОУ “Христо Ботев”)

6 ÿíóàðè - Áîãîÿâëåíèå, Éîðäàíîâäåí

На 21 декември 2012 год. в залата на ШК „Балчик” се проведе състезание по шахмат.
Турнирът се проведе в пет кръга по Швейцарската система по 30 мин. на човек. Той се оказа най-

оспорваният. В крайното класиране трима човека завършиха с еднакъв брой точки. „Шахматната”
богиня Каиса беше най-благосклонна към Александър Станчев.

Крайно класиране: 1.Александър Станчев 2.Красимир Кирчев 3. Пламен Петров 4.Христо Генчев
5. Стелиян Мичев 6. Христо Митев 7. Валентин Петров 8. Иван Статев
Бих искал да завърша с една мисъл на първия официален световен шампион Вилхелм Щайниц:

„Шахматът не обича слабите духом. Той е сложна игра, изискваща много труд, мисловни усилия и
щателно изследване. Само честната, неприятна и болезнена критика може да ви отведе до целта.”

                                                                                                                                             Красимир КИРЧЕВ
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