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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
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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

Í× “Âàñèë Ëåâñêè - 1959” îòâîðè âðàòè ñ íîâà âèçèÿ
1 ноември - Ден на народните будители

На 1 ноември 2012 г.
бе извършено офици-
ално откриване на об-
новеното читалище
“Васил Левски - 1959”.
Дълги години то е сре-
дище на българския
фолклор и култура, тъй

като приютява в себе си
вокални и танцови само-
дейци. Очаквано и зас-
лужено, след ремонт и
подмяна на амортизира-
ната мебелировка, чита-
лището отвори врати за
гражданите на Балчик.

Точно в 17:30 ч. кме-
тът на Община Балчик -
г-н Николой Ангелов и
председателят на чита-
лището - г-жа Даниела
Димитрова, прерязаха
лентата пред входа на
концертната зала. Със

запалена свещ в ръка,
десетки граждани също
прекрачиха с удовлетво-
рение прага на това спе-
циално за тях помеще-
ние. Г-жа Димитрова
приветства всички гос-
ти с това радостно за
града събитие и със съ-
впадащия празник - 1
ноември - Ден на наро-
дните будители.

Докато в Западна Ев-
ропа, тласкани от възхо-
да на Ренесанса, изяще-
ството на Класицизма и
гения на Романтизма,
огромни опери и теат-
ри са белязали духа на
времето, то в България
ситуацията е била мно-
го по-различна. В усло-
вия на робство и подти-
сничество, именно бъл-
гарските читалища са
били тези обществено-
културни институции,
натоварени със задача-
та да бъдат крепители на
българщината и фолк-
лора. Макар и основа-
но много след Освобо-
ждението и войните, НЧ
“Васил Левски” пази
емоционалния заряд на
това време, тъй като все
още съхранява в себе си
красотата и изразително-
стта на българския фолк-
лор, непокътнат във вре-
мето. В нашето съвремие
малко са местата, които
устояват на настойчиво-
стта на масовата култура,
за да запазят чистотата на
българското. Това чита-
лище е е едно от тях.

По традиция, на откри-
ването присъства и про-
тойерей Георги Петков,
който отслужи празни-
чен водосвет, обърна се
към гражданите с при-
зив да бъдат по-добри, да
ценят, съхраняват и пре-
дават през поколенията
традицията и културата

на нашия народ.
Дойде ред и на кмета

г-н Ангелов, за когото
този вид на залата и ат-
мосферата, която царе-
ше в нея, бе индикатор
за една успешна инвес-
тиция, която тепърва ще
дава отражение в бъде-
щите концерти и култур-
ни прояви в читалище-
то. Той също приветст-
ва гражданите с празни-
ка 1 ноември, като на-
помни, че дълбоко в се-
бе си, всеки един от нас
е будител. Също така на-
прави шеговита ретро-
спекция за това как все-
ки е бил “несигурен за
мястото, в което сяда” и
похвали текущия обно-
вен вид на сградата. За
финал, той пожела на
всички граждани и
служители на читалище-
то, дълги години да съхра-
нят в него българската реч.

В рамките на половин
час, от 18:00 до 18:30,
официалните гости, сред
които и г-н Сава Тихо-
лов, председател на отдел
“Протокол и връзки с
офществеността” бяха

поканени на тържествен
коктейл. Останалата
част от публиката зача-
ка с нетърпение изявата
на своите деца, родни-
ни и близки в тържест-
вения концерт на чита-
лищните самодейци.

Концертът започна с
женския хор “Добру-
джанки”, с диригент Ма-
гдалена Христова. Те ог-
ласиха за пръв път сце-
ната на обновената зала
със сърцатите изпълне-
ния на песните “Малка
мома”, “Тръгнала е
малка мома” и “Носи
Неда студена вода”. По-
следва кратък рецитал
на двама ученици от ОУ
“Антим I”, послучай 1
ноември. В следващия
час, сцената бе разтър-
сена от танците на детс-
ката фолкорна форма-
ция при НЧ “Васил Лев-
ски-1959”, които изпъл-
ниха Добруджански и
Джиновски танц. Не по-
малко впечатляващи бя-
ха и изпълненията на
“батковците и каките” от
ансамбъл “Балик”, кои-
то представиха Добру-

джански и Гергьовски
танц. Работническият
танцов състав “Весе-
лие” също впечатли пу-
бликата със завидна ле-
кота на танца, енергич-
ност и усмивка. Ръково-
дител и на трите само-
дейни танцови състава е
г-жа Галина Гавраило-
ва, вече професионалист
с дългогодишен опит и
успешна работа с хора от
всички възрасти.

С много позитивни
емоции, пожелания и
усмивки на сцената за-
върши празничният
концерт. Публиката,
сред които имаше и до-
ста правостоящи, апло-
дира на крака предста-
вянето на певците и тан-
цьорите. Нека празнич-
ния дух и ведрото наст-
роение, което съпътства
всички присъстващи да
се запази в годините и
читалището отново и от-
ново да ни посреща и за-
режда нови емоции и
впечатления от красота-
та на българското фолк-
лорно изкуство.

Ерсин ИСМАИЛОВ

кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,  където ще намерите богато
разнообразие на диоптрични рамки и слънчеви очила на атрактивни цени.

В оптиката се извършват безплатни прегледи от очен лекар –
специалист /офталмолог/. 10% отстъпка за всяка втора поръчка срещу

издаден талон.

Тел. за контакти: 0878 568257
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