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В средата на миналия
месец, кметът на Общи-
на Балчик г-н Николай
Ангелов откри нова

спортна площадка с из-
куствено тревно покри-
тие, пригодено за фут-
бол на малки врати в кв.

„Балик”. То е второто за
града, след тази в двора
на ОУ „Антим І”, но с
по-големи размери.

Оттогава до днес иг-
рището „въобще не си
почива”. Малки и го-
леми се стичат през
свободното си време,
за да спортуват, а все-
общо мнение  е, че
Балчик се нуждае от
подобни открити пло-
щадки за пролетно-
летния сезон. Засега
използането на игри-
щето е напълно безп-
латно, като се очаква
в близките такси да бъ-
дат въведени симво-
лични цени. То е на разпо-
ложение жителите на града
от 10 до 22 ч. всеки ден.

Ерсин ИСМАИЛОВ

Ôåñòèâàë “Ñëúí÷åâà
Áúëãàðèÿ” - â Áàë÷èê
/Продължава от стр.1/
Участваха следните

творчески колективи:
Младежки танцов фол-
клорен ансамбъл при
Финансово стопанска
гимназия „В.Левски”
гр.Добрич, с р-л Коста
Георгиев; Вокално-хо-
реографски ансамбъл
„Веселые черевички” от
гр.Лвов, Украйна, с р-ли
Мария и Владимир
Чмир; хореографична
студия „Арника” от
гр.Буск, Украйна, с р-л
Дияк Андрей; Ансам-
бъл „Полесяночка” от
гр.Ривне, Украйна, с р-л
Евгения Жемчугова;
Хореографски колектив
„Роси свитанку” от с.Ра-
дехив, Украйна, с р-л Ле-
ся Галущяк, Ансамбъл
„Щирчанка” от с.Щи-
рец, Украйна, с р-л Све-
тлана Дякун.; Хореогра-
фски ансамбъл „Весе-
линка” от Червеноград,
Украйна, с р-л Светлана
Монченко; Представи-
телна фолклорна танцо-
ва студия „Добруджа”
от гр.Добрич, с р-л Сто-
ян Господинов;вокали-

стката Виктория Попо-
вич от гр.Лвов, украй-
на; Балет „Хармония”
от гр.Лвов,  с р-л Стелла
Акимова; ; Ансамбъл
„Капитошки”от гр.Ахт-
ырка, Украйна с р-л Ол-
га Никоненко; Ансам-
бъл „Джерельце”от
гр.Ривне, Украйна, с р-л
Кирия Наталия; Наро-
ден танцов ансамбъл
„Мальви” от с.Лопатин,
Украйна, с р-л Татяна
Литинска; ДШМ Ан-
самбъл „Соняшник” от
с.Дубляни, Украйна, с р-
л Победа харисов; Наро-
ден самодеен хореогра-
фски колектив на Броди-
вския педагогически ко-
леж „Маркиян Шашке-
вич” от м.Броди, украй-
на, с р-л Наталия Валя-
ник; народен ансамбъл
„Звенигород” от Украй-
на, с р-л Руслан Олей-
ник; Танцов ансамбъл
„Веселка”, с.Нагоевичи,
Украйна, с р-л Мария
Курпяк; вокалистката
Оксана Ковалишин от
с.Лопатин, Украйна; ;
Образцов танцов колек-
тив „Юност” от гр.Ахт-

ырка, Украйна; вокали-
стката Даря Смаль о
с.Лопати, Украйна;
Танцов колектив „Водо-
грай” с.питбуж, Украй-
на, с р-л Мария Шило-
ва; Танцов ансамбъл
„Зорепад” от с.Рудка,
Украйна; Народен тан-
цов ансамбъл „Червона
рута” от гр.Сосновка,
Украйна, с р-л Ирина
Дуванова; Танцов ан-
самбъл „Весна” от
с.Монастирска, Украйна,
с р-л Тарас Магдач; во-
калистът Себаятян Рого-
вский от Украйна; Фолк-
лорен ансамбъл „Балик”
от гр.Балчик, България, с
р-л Галя Гавраилова.

Както се вижда от спи-
съка с участниците, фе-
стивалът е много пред-
ставителен, масов и въз-
действащ. Всички полу-
чиха награди дипломи
за участие и класиране
по жанрове. За българ-
ското участие е важно,
че фолклорните колек-
тиви от Добрич и Бал-
чик са класирани на
призовите места.

Маруся КОСТОВА

Òàéíàòà íà äëåòîòî
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Тя излезе наяве, когато
на 16 юни 2012 г. в КЦ
„Двореца” Балчик беше
открита художествена из-
ложба. А вълшебните ми-
гове настъпиха, когато раз-
гледахме 33–те прекрасни
дърворезби и 16 живопи-
сни картини от художни-
ците Димо Балабанов и
Милко Тодоров. Първият
е роден през 1953 г. в град
Котел и е автор на редица
самостоятелни изложби с
две първи награди през
1996 и 1997 г. Негов е и
иконостасът в църква в
град Бургас.

Художникът Милко
Тодоров е роден през
1957 г. в гр.Троян и от-
давна работи в областта
на пейзажа. Негови твор-
би са излагани в галерии-
те на Троян, София, До-
брич, с.Орешак, присъс-
тват и в частни колекции
у нас и в чужбина.

Двамата творци са весе-
ли и слънчеви хора с непо-
дправен хумор, скъсява-
щи дистанцията между
зрител и творец. Имам
пред вид дърворезбите
„Плодородие”, „Добро и
зло”, „Адам и Ева” и др.
Картините „Лодки”, „Есен
1”, „Море” и.т.н. художни-
кът е посветил на 4-те го-
дишни сезона, които при-
състват в нашето ежедне-
вие. Интересните сюжети
и тематичното разнообра-
зие раздвижват въздуха в
залата, а те, художниците,
ни показват колко са наб-
людателни, взискателни и
старателни, с тънък усет
към действителността.
Верни и последователни в
своите търсения, те ни по-
коряват със силата на една
емоционална истина, радо-
стна като на празник.

Всичко това наблюдава-
хме под нежните звуци на

ксилофона, зад който бе-
ше застанал веселият и
вечно забързан Иван Ха-
съмски. В залата присъс-
тваха и много приятели на
художниците, членове на
техните семейства, посе-
тители, а когато защрака-
ха фотоапаратите им, ра-
достта от видяното оста-
ва незабравимо.

Хубаво е наред с
предложената на
промоция прочута
троянска сливова ракия,
придружена с какви ли не
чудесни деликатеси, да има
и една тетрадка за
впечатления, в която да им
напишем „Благодаря”.

Изложбата е на
разположение до края на
месеца. Добре е да бъде
посетена и запомнена със
силата на творческия
талант на Димо Балабанов
и Милко Тодоров.

Георги ЙОВЧЕВ
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Спортистките от клуб
„Здравец”,  Асоциация
„Спорт за всички” с р-л
Д.Малева, получиха грамо-
ти за активно участие и до-
стойно представяне в спор-
тните дисциплини по про-
ект „Спортни турнири за
хора с увреждания”, финан-
сиран от Община Добрич.

Известно е приятелство-
то и съвместните инициа-
тиви между клуб „Хинап”
Балчик и Областния съюз на
инвалидите Добрич с пред-
седател Олег Темелков. Ето
защо на състоялите се на 16

и 17 юни 2012 г. турнири
бяха поканени и балчишки-
те гимнастички /голяма
част от тях са членове и
на клуб „Хинап”/, за да от-
крият със своето съчета-
ние, с което скоро се яви-
ха на преглед в Шумен,
спортните игри. На прек-
расната зелена морава око-
ло комплекс „Изида” в пар-
ка на Добрич, те отново
демонстрираха с топки,
бухалки и столчета колко
красив е спортът и колко
много настроение и здра-
ве дължат на него хората.

Спортните турнири бяха
официално открити в Доб-
рич от председателя на на
ОС на инвалидите Олег Те-
мелков. С топло поздравле-
ние се обърна към присъст-
ващите и зам.- кметът по ху-
манитарните дейности – Ка-
мелия Койчева.

Турнирът, журиран от
Милена Великова /възпита-
ничка и гордост на бивше-
то вече Санаториално учи-
лище „Й.Йовков” – Тузла-
та, Балчик, златна медалис-
тка по стрелба с въздушна
пушка и кандидат за парао-

лимпийските игри в Лон-
дон/се проведе в два дни:
първи ден по лекоатлетиче-
ски дисциплини, а втория по
шахмат, табла и др.

Присъствието и изявата на
балчишките ветеранки-гимна-
стички в този спортен празник
беше приветствано от хората
с увреждания, които винаги
имат нужда да бъдат стимули-
рани в техния труден живот, да
бъдат зареждани с настроение
и оптимизъм, да се чувстват
пълноценни и щастливи. Кое-
то всички хора заслужават.

Мария АНДРЕЕВА

Áåáåøêè ìàðàòîí

Голям интерес за участни-
ци и минувачи предизвика бе-
бешкият маратон в Балчик,
провел се тази събота в гра-
динката на централния пло-
щад. Близо 30 деца бяха сред
кандидатите да участват в су-
тришния „спринт от няколко
крачки”. Възрастовата грани-

ца бе от 8-9 месеца до 4 годи-
ни. По-обективни причини,
начален старт за най-малките
трудно бе даден, но най-изя-
вен спринтьор в маратона се
оказа едногодишният Божи-
дар. Навярно предишни дни
са направени многократни
тренировки с личен треньор

мама  Илияна. Залъгалки за мо-
миченца и момченца на фи-
налната линия бяха шарени
биберони и свирки, подготве-
ни от организатора. Липсата
на ориентация бе отчетена от
всички присъстващи с доза
смях и забавление. Най-често
срещаните способи за мара-
тона бяха пълзене и опити за
пристъпване при най-малки-
те. Разбира се не липсваха и
често срещаните елементи при
такива спортни прояви като
сълзи за топката, дай ми бало-
на, това е мое, не го давам и
пр.  Това не попречи минути
по-рано да бъдат пръснати от
участниците многоцветни то-
пки, подготвени от организа-
торите за награда и опитани
от малчуганите с мисли дали
би могло да бъде сладолед.

На организираното събитие
от „Дамите на розата” с пред-

седател Иванка Бързакова, ста-
на ясно че това е само репети-
ция за предстоящия по-голям
есенен бебешки маратон.  По-
дкрепа за бъдещата инициати-
ва бе получена от всички при-
състващи родители. Майките
предложиха да бъдат включе-
ни в организацията на бъде-
щата проява, както и тя да пре-
расне в Хепанинг с разпрода-
жба на бебешки дрешки.

Само един бе таткото осмелил
се да присъства на бебешкия ма-
ратон, но това не му попречи да
се забавлява искрено.

За специален гост на съби-
тието „Дамите на розата” оп-
ределиха  познатия  на всич-
ки д-р Иво Войчев. Не бе скри-
то, че жените на обединение-
то имат желание той да бъде
и избран за почетен член на
дамската организация.

ОбС на БСП
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