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Àâòîøêîëà “Âîëàí”
организира

шофьорски курсове, категория “B” и
“М”, възстановява контролни точки.

Всяка събота от 8.00 до 13.00 ч.
Тел: 0888 795 616; 0899 795 616

0877 795 616

Извършва ремонти на всички видове покриви;
Ремонт на цигли, хидроизолация и конструкция на

покриви; сваляне на стари цигли и монтиране на нови,
тенекиджийски услуги, монтаж на водосточни улуци и

водосточни тръби, монтаж на гипскартон и
топлоизолация. Направа на нов покрив. За всички

дейности - договор и гаранция, с 20% отстъпка.

Òåë:0899 175 266
0887 716 779

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

/4-2/

Тази пролет в УБГ ще
цъфнат цели три сорта
черни лалета. Така се
наричат и интересът
към тях е много голям,
още от 1672 г., когато в
Холандия се обявява
конкурс за тяхното отг-
леждане с награда 100
000 гулдена. В Европа ла-
летата са пренесени през
1554 г. , а в днешната им
родина Холандия - през
1570 г. Именно там, в
град Кукенхоф, близо до
Амстердам, се намира и
известният цветен цен-
тър на лалетата, така че

спокойно може да наре-
чем нашата УБГ „бъл-
гарският Кукенхоф”.

Красив е полетът на
стрелата, но никой не
знае колко усилия кост-
ва това на тетивата, в ли-
цето на Ина Манчева,
Марияна Минчева, Пе-
тя Георгиева, Стилиян
Борисов, Гинка Денева,
Есна Рамадан…Благода-
рение на не само техни-
те усилия и тази година
ще ни изненадат с твор-
ческите си хрумвания,
мозайката от цветове,
осъществена на практи-

ка, веселите съчетания,
пълни със слънце, търже-
ството на красотата, коя-
то излъчва природата.

Да не забравим да
присъстваме на търже-
ствената пролетна ли-
тургия на цветята в Бал-
чишката УБГ, която по-
ради студената зима мо-
же би ще се забави с де-
сетина дни. Ние сме
търпеливи и нетърпели-
ви едновременно. Ще
почакаме заедно до Ве-
ликден, когато ще запо-
чне парадът на цветята.

Георги ЙОВЧЕВ

Ïàðàäúò íà öâåòÿòà
çàïî÷âà

Êëóá “Êîìïþòúð” ïðè ÎÄÊ-Áàë÷èê
íà ÷åòèðèäíåâåí ñúñòåçàòåëåí ìàðàòîí

Добрата подготовка,
старанието и най-вече
участието са гаранция
за настоящи и бъдещи
успехи. Това доказа
клуб „Компютър” при
ОДК-Балчик в две поре-
дни национални състе-
зания – „Водата – извор
на живот” – гр. Бургас и
ІV Национално състеза-
ние по информационни
технологии – гр. Благо-
евград. Там учениците
имаха възможност да
премерят силите и спосо-
бностите си със свои връ-
стници от цяла България.

Екологията и инфор-
мационните технологии
„си подадоха ръка” в по-
редното издание на на-
ционалния конкурс „Во-
дата – извор на живот”
като отделно състезание
по ИТ. Идеята на меро-
приятието бе да прово-
кира познанията, свежи-
те идеи и мисълта за
иновативни практики на
учениците. Клуб „Ком-
пютър” подготви и изп-
рати 8 проекта-презен-
тации за предварително
класиране. Включиха се
Карина Димова – 11
клас, Ерсин Исмаил – 10
клас, Жоро Иванов – 9
клас, Живко Донев – 8
клас, Иван Иванов – 5
клас, Александър Стои-
лов – 5 клас, Ангел Ди-
митров – 5 клас, Ирина
Димитрова – 5 клас,
Александра Русева – 5
клас. Състезателите бя-
ха разделени на 2 възра-
стови групи – 6-8 клас и
9-12 клас. Журито оце-
ни най-добрите проекти
и определи най-добри-
те 20 от всяка от катего-
риите. Попадналите в
Топ 20 ученици имаха
възможност в рамките
на 10 минути да предс-
тавят своите презента-
ции пред комисия.

Три от проектите – на
Карина, Ерсин и Живко
попаднаха в Топ 20 на
класирането. Защитата
се проведе в Морско ка-
зино - Бургас на 22 март.
И тримата състезатели
се представиха достой-
но. Случайност или не,
в челните места преоб-

ладаваха имената на
ученици от град Бургас.
Всички участници полу-
чиха грамоти за отлично
представяне, а Ерсин Ис-
маил - и поощрителна
награда за своя проект.

Със смесени чувства,
но все пак екологично
по-обогатени, ученици-
те се завърнаха в Балчик,
за да могат на следва-
щия ден да отпътуват за
ІV Националното състеза-
ние по ИТ в Благоевград.

Откриването на състе-
занието и техническата
конференция се състоя
в зала „П. Яворов“ в Бла-
гоевград. Организато-
рите разясниха подроб-
но как ще протече със-
тезанието в различните
категории. Но преди то-
ва гостите се насладиха
на невероятна патрио-
тична програма, подго-
твена от ученици на Об-
щина Благоевград. Спе-
циален гост на открива-
нето бе и известния ан-
самбъл „Пирин”, който
впечатли присъстващи-
те със сложността и тех-
никата си на танцуване.

На 24 март, в 7 СОУ
„Кузман Шапкарев”, в
конкуренция на над 230
ученици, състезателите
от клуб „Компютър” се
включиха в 2 от катего-
риите по регламент. То-
зи значим национален
форум има традицията
да обединява талантли-
вите деца на България в
областта на ИТ като им
дава възможност да по-
кажат възможностите
си, да доразвият таланта
си и да се поучат от сво-
ите грешки, от критики,

които получават от ком-
петентното жури, и раз-
бира се, да сравнят въз-
можностите си с тези на
свои връстници. Катего-
рията „Компютърни
презентации”, въпреки
че бе ограничена само
за ученици 5-8 клас пре-
дизвика най-голямо
внимание и обедини
под една обща цел по-
вече от 100 деца. Тази го-
дина четирима участни-
ци от клуба се регистри-
раха за участие в най-по-
пулярното направле-
ние. Това бяха седмок-
ласникът Павел Петров
и петокласниците Але-
ксандър Стоилов, Ангел
Димитров и Иван Ива-
нов. Тема на тазгодиш-
ното състезание бе из-
работката на месечен
хороскоп. Освен съвку-
пността от компютърни
умения, това задание
имаше за цел да открои
факторът „представя-
не”, който е ключов за
презентирането. Авто-
ритетно жури, предсе-
дател, на което бе ст. н.с.
при БАН – Ивайло Ива-
нов оцени предварител-
но проектите и опреде-
ли Топ 20 на най-добри-
те презентации, които
бяха защитени по-късно
през деня. За съжаление,
поради големия инте-
рес и конкуренция, уче-
ниците в това направле-
ние не намериха място
сред двадесетте. Карина
Димова, Ерсин Исмаи-
лов и Жоро Иванов уча-
стваха в новата катего-
рия за това състезание
– „Мултимедийни кли-
пове – 5-13 клас”. В над-
превара с още 48 учени-
ци, и тримата намериха
място сред най-добрите
20 на състезанието. Те-
мата, определена за
клиповете бе доста ин-
тересна и провокира
креативността на учас-
тниците, а именно – да
изработят клип, който да
подпомогне ученици от
начален курс да научат
основните цветове на
английски език върху
песента „Color Song”.
Задачата задължи състе-
зателите да вложат пове-
че мисъл в клиповете, а

по-този начин да демон-
стрират нещо различно
от възможностите на
софтуера. И тримата
участници от Балчик се
класираха в Топ 20.
Малко по-късно, всички
заредиха своите клипо-
ве в отделна зала , а в по-
следствие отговаряха на
въпроси от журито. Та-
ка завърши и състезател-
ния ден. Журито обеща
да работи до късно, за
да класира проектите
максимално обективно.

На следващия ден – 25
март в една от залите на
Югозападния универ-
ситет се състоя награж-
даването. То бе изнена-
да за всички, защото
класирането не бе пуб-
ликувано все още на
официалния сайт на съ-
стезанието (http://
www.sastezanie.7sou-
blagoevgrad.com). Ерсин
Исмаилов (84 т.) стана
трети в категория „Мул-
тимедийни клипове” в
оспорвано класиране,
където от третия до ше-
стия разликата е едва по
1 точка. Той получи гра-
мота, купа, и предмет-
на награда осигурена от
кмета на Община Благо-
евград. След публикува-
не на останалите резул-
тати, Карина Димова за-
ема 6-то място с актив
от 81 точки, а Жоро Ива-
нов – 11-то място с ак-
тив от 75точки.

Това състезание се
оказа успешен дебют
както за малките петок-
ласници, така и за уче-
ниците от горен курс, за
които категорията „Мул-
тимедийни клипове” е
нова и непозната до мо-
мента. Но опита, който
придобиха всички с по-
дготовката и участието
си в този ИТ маратон,
вещае нови успехи за в
бъдеще, заяви старши
учител Пламен Иванов
– ръководител на клуб
„Компютър“при ОДК.

/Б.Т./

Ôåíîìåíúò Ðóìÿíà Êîâà÷åâà

Вярваме ли или не в
тях – тези хора същест-
вуват и оказват влияние
върху нас. В повечето
случаи благотворно, за-
щото играят неволно
ролята на така липсва-
щите у нас психоанали-
тици. Ние знаем, че
имаме нужда да пого-
ворим за нашето мина-
ло, за нашето детство,
което се оказва все по-
решаващо за оформяне
на бъдещия характер, за
настоящето, изпълнено
с толкова проблеми, за
бъдещето, което винаги
вълнува с неизвестно-
стта си.  Това можеш да
сториш със съвремен-
ната жена, лечителка,
врачка, поетеса или ка-
кто искаш я наречи, тя
не се сърди, защото
знае, че стоящия срещу
нея ще я оцени по дос-
тойнство. Румяна Кова-
чева, родом от с.Бисер-
ци, Кубратско, 65-годи-
шна жителка на столи-
цата, но се чувства най-
вече русенка, където е

живяла най-дълго. Гос-
тува в Балчик за втори
път. Работила е в почти
всички градове на Бъл-
гария, при българската
диаспора в Турция,
Сърбия, Канада, Дубай
и др. Счита се за граж-
данин на света, за кос-
мополитна личност, за
което я подкрепя втори-
ят и съпруг, за съжале-
ние вече покойник. В
дарбата и да гледа в жи-
вота на хората може би
ще я наследи единстве-
ната и дъщеря, музикан-
тка по професия.

Румяна Ковачева ра-
боти чрез средното си
образование и свое ЕО-
ОД ясновидство и нуме-
рология вече над 22 го-
дини. Награждавана е
от Международната
академия за феномени
към ООН с грамота. И
няма как. Тя е общува-
ла с повече от 500 000
души, с различни съдби
и жизнени знаци. И то-
ва произтича от благия
и характер да разбира

тези, които имат нужда.
Дори на сън е готова да
помага, да говори с хо-
рата и да им вдъхва ку-
раж и увереност.

„Не обичам да бъда
груба” – споделя ясно-
видката. Съжалявам
всички, които са се обя-
вили, че са екстрасенси
и са фалшиви. Обичам
обмена на енер-
гия.Обичам тръпката,
че мога да помогна.”

Ако човек иска да
промени съдбата си, да
си направи молитва, за-
щото животът е окръж-
ност и всичко се връща
там, където е било. Ва-
жното е окръжността да
е по-голяма.

На своите „пациен-
ти ”  тя  г ов ор и на
„Вие”, защото уважа-
ва всеки човек, кой-
то е един микросвят.
Не признава магията,
нито я познава, нито
я премахва. „Аз поз-
навам 85-90 % - каз-
ва  тя .  Работя  ка то
гледам трите имена
на човека, навърше-
ните години, место-
рождението. Не зло-
употребявам с дан-
ните, говоря с рими,
баладично, често по
Шекспировски, в се-
гашно време за слу-
чки, събития и хора.

Хора, които се инте-
ресуват от феномена
Румяна Ковачева, мо-
гат да и се обадят по
телефона 0888855489;
0878828178.

Маруся КОСТОВА




