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/Продължение от стр.1/
Смесен хор „Черномор-

ски звуци” е създаден през
1914 г. От 12 години негов
ръководител и диригент е
Валентина Георгиева. Хо-
рът е аматьорски, но въп-
реки че мотивацията на
членовете му е любовта
към музиката, репертоа-
рът им е сложен и респек-
тиращ. Както със „заслу-
жена” гордост изтъква ди-
ригентката му, „опитваме
се да поддържаме ниво, за-
щото колкото и животът в
България да е труден, све-
тът не спи, развива се и ние
също трябва да се движим.”
Освен с репертоара, хорът
печели и с модерната си ви-
зия, тъй като разчупва ста-
тичното присъствие на сце-
ната и си позволява дви-
жение. Както изтъква В.Ге-
оргиева, „в Прага това мо-
же би е често явление, но
българските хорове рядко
си го позволяват”.

Произведенията, които
хорът изпълни на фестива-
ла, бяха 9 на брой, от кои-
то 6 български – на Сте-
фан Драгостинов, Тодор
Попов, Николай Стайков и
Александър Танев. Учас-

тието в конкурсната прог-
рама на фестивала е по же-
лание. „Въобще не поста-
вихме участието си в нея
под въпрос – споделя В.Ге-
оргиева. – Винаги участ-
ваме. Тук се състезаваме в
2 конкурсни програми: за
фолклорно произведение
и за най-добър смесен хор.”

Както всяка година, жу-
рито е в много респекти-
ращ състав. Включва ве-
личия от Прага, Германия
и Италия. Хора, които са
едновременно диригенти,
композитори и теоретици
с професорски титли, кое-
то говори за високото ни-
во но фестивала. Хорове-
те също са силни. „Самият
факт, че участва Индоне-
зия – казва Валентина –
подсказва на посветените
много. Страната е сред
силните днес. С колегите се
шегуваме, че където и да
сме участвали, никога не е
имало лесен конкурс и
случайни хорове. Ако ня-
кой някъде организира
най-трудния конкурс – ние
ще сме абонирани.”

BOHEMIATICKET ка-
ни „Черноморски звуци” за
участие няколко пъти, но

все нещо се случва. Тази-
годишното им участие съ-
що е поставено под въпрос
в момента, когато месец-два
преди пътуването се оказ-
ва, че и двете сопранистки
са бременни и не могат да
пътуват, а третото сопра-
но току – що ще е родило
и също няма да може да пъ-
тува. В този момент хорът
взема решение да им оси-
гури самолетни билети.
„Ето как стана, че са тук –
заедно с бебето на 60 дни в
качеството си на най-мал-
кия участник на фестива-
ла.”

Успехите на хора със
сигурност се дължат и на
тяхната диригентка. Ва-
лентина Георгиева е ро-
дена в Хасково. Завърши-
ла е Академия за музи-
кално и танцово изкуст-
во в Пловдив и специал-
ност хорово дирижиране
в Софийската консервато-
рия „П.Владигеров”. Ко-
гато и предлагат дириген-
тството на „Черноморски
звуци”, най-напред отка-
зва, а след това решава
„само да отиде да прове-
ри”. И остава в Балчик до
днес, вече 12 години.

„Убедена съм, че именно
това е пътят, който е тря-
бвало да поема.”- казва
тя.

За хора това е единаде-
сетото задгранично пъту-
ване. „Пътуванията ни са
възможни единствено и
благодарение на абсолют-
ната подкрепа на Община
Балчик – споделя Валенти-
на. – Имаме и спонсори, но
голямата сума се осигуря-
ва от Общината. И искам
да изтъкна, че тя го прави
не само за нас, а за всички
състави, които представят
българската култура зад
граница. Откакто започнах
да работя в Балчик, се сме-
ниха трима кметове и ни-
кой от тях не е казал:
„Край! Дотук!”

На „Praga cantat”хор
„Черноморски звуци” спе-
чели злато в категория
„Фолклор” и сребро в ка-
тегория „Смесен хор”. Не
по-малко признание е, че
измежду 400 певци, имен-
но Валентина Георгиева е
избрана за изпълнител на
задължителната песен на
заключителния концерт.

Ели МАНДАЖИЕВА
сп.”Роден глас” Прага

Õîð îò Áàë÷èê íà
ôåñòèâàëà “Praga cantat”

Иван Малев
Всички политически

партии, особено преди
избори, възхваляват на-
шия народ и много се
пазят да не го обидят и
да не би електоратът,
меко казано, да си по-
мисли, че не е  до там
умен и не дай си, Боже,
прост. А той, нашият
народ, иначе сам си е
открил една своя исти-
на – „Прост народ - сла-
ба държава”.

Като се върна назад
през годините и започ-
вам да разсъждавам, от-
кривам, че това е много
мъдра истина, произля-
зла от нашия народ, за-
щото какъвто е народът
– такива са и управни-
ците. Той си ги избира,
та макар и да не ходи на
избори и затова всеки
народ си заслужава уп-
равниците. От вековна-
та ни история съм нап-
равил заключение, че
нашата държава е била
силна и богата, когато
нашият народ си е изби-
рал умни управници,
които са отстоявали да
бъдем независими. То-
ва, за жалост, се е случ-
вало много рядко. Да ви-

дим фактите. Гордеем
се, че България има
1300-годишна история,
но това дали е така? За-
що тогава делим на
Първа българска държа-
ва /царство/, Втора бъл-
гарска държава и Трета
българска държава.. От
1300 години след създа-
ването на българската
държава от Аспарух, 800
години сме били роби.
На нито един народ в
света, това не се е случ-
вало: 200 години почти
под византийско, 500 го-
дини под турско, а от
1944 г. което и продъл-
жава, под болшевишко.
Всичко това оформя ед-
на робска психика на на-
шия народ, примирен-
чество и чуждопоклон-
ничество.

Доказателство за зави-
симостта на проспери-
тета и благоденствието
на народа от независи-
мостта на държавата е
управлението на Стам-
болов и след неговото
убийство до Балканска-
та война и времето от
Първата до Втората све-
товна война. Най-много
злини довежда на бъл-
гарския народ влияние-
то на царска Русия, пос-
ле на болшевишка Ру-
сия, та продължава и се-
га Путиновата Русия.
Техните тайни служби
КГБ продължават да се
месят във вътрешните
работи на България
чрез своите проводни-
ци, така наречените ру-

софили – безотечестве-
ници, агенти на ДС и
КГБ, начело с президен-
та Първанов.

Бедният ни народ не
може да различи исти-
ната от лъжата. На  9
януари 2011 г. срещу
мирната демонстрация
в София за демонтира-
нето на това грозно пла-
шило на Съветската ар-
мия в центъра на столи-
цата, излезе агитка от
50-60 тъй наречени мла-
ди социалисти, потом-
ци на продажниците на
българските интереси.
Те развяваха съветски
знамена, червени със
сърп и чук, както и пла-
кати на световно извес-
тния международен те-
рорист с червена звез-
да на челото Че Гевара,
масов убиец.

Вярвам и се надявам
най-после тази част от
българския народ да
прогледне, да не вярва
на лъжите на тази бол-
шевишка пасмина за уп-
равлението и за самия
Иван Костов, именно за-
щото той защитаваше
интересите на България
и нейната независимост
от Русия, както Стамбо-
лов на времето. А тога-
ва, както казахме, има-
ше силна и богата дър-
жава. Само той може да
направи това и го дока-
за през своя мандат. Да
не се отказваме сами от
единствения шанс за на-
шето бъдеще.

Иван МАЛЕВ
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Човекът – лекар – Човек
“Животът не се мери с

броя вдишвания, а с миго-
ве, които спират дъха ни!”

Нарушеното ми здра-
ве наложи лекарски пре-
глед. Попаднах в един ле-
карски кабинет на Уни-
верситетска болница
град Варна. Още при вли-
зането ми в кабинета ме
впечатли вежливото по-
срещане, внимателното
изслушване, задълбоче-
ния медицински прег-
лед, последва рецепта и
прегледът от Човека –
Лекар – Човек завърши.

Всеки положен труд
се заплаща, попитах ка-
кво дължа за прегледа.
Поисканата цена в пари
беше – една усмивка.

Усмивката! Вълшебни-

ца на душевните тайни!
Усмивката не струва ни-
що, но дава много. Обо-
гатява тези, които я полу-
чават и не струва нищо
на тия, които я подаряват.
Отнема само миг, но ос-
тава спомен за цял живот.

Усмихнах се. Платих с
една усмивка и извед-
нъж, не зная защо, го по-
питах откъде е.

-От град Балчик съм –
беше отговорът.

-А! – възкликнах. Аз съ-
що съм от град Балчик,
но не Ви познавам, защо-
то се преселих  в град Вар-
на много отдавна. Вие
или не сте били родени
или сте били най-много
на 5-6 години. Момче от
Балчик. Човек- Лекар,
който спря за миг дъха ми.

×îâåêúò - Ëåêàð
Ак човек е богат с обич-
та и уважението на дру-
гите, то той е истински
богат и щастлив.

Хвала! С усмивка, с те-
зи написани няколко ре-
да, в този миг, даже без
цвете, от сърце благода-
ря с благи думи Ви даря!

Благодаря Ви! Благо-
даря Ви д-р Росен Евге-
ниев Маджов!

С благодарност е за
Вас и моят благослов.
Желая Ви здраве, благо-
денствие, благополучие
и много любов!

Нека запазим в това
време тежко

Неща от Бога добро,
нещо човешко!

 Пациентка Фотинка
КЪНЕВА

Записала Ди Ко Герд

На 15-16.01.2011 год. в гр. София се проведе традиционния турнир по
шахмат. В това издание на турнира участва и представител на ШК

“Балчик” – Ивайло Спасов. Иво проведе равномерно състезанието.
Направи някои интересни партии и постигна хубави победи срещу по-
опитни състезатели. В крайното класиране завърши на девето място.

След завършването на турнира беше организиран и блиц (15 мин.).
Отново чудесно представяне и шесто място.

В заключение бих искал да благодаря на Иво за неговото
представяне и да му пожелая повече успехи зад шахматната дъска.

                                                                  Красимир Кирчев
Председател на ШК “Балчик”

ØÀÕÌÀÒÅÍ ÒÓÐÍÈÐ

Юбиляри и именници от клуб “Хинап” празнуват с настроение заедно в р-т “Морско око”

На 17 януари 2011 г. бе проведено отчетно-изборно събрание на клуба на хората с увреждания
“Хинап”. Бе преизбран председателят г-жа. Димка Малева. На снимката - новоизбраното

ръководство  на клуба, което си поставя амбициозната задача да организира още по-задружен
живот на членовете на клуба.                                                                                     Фото: М. КОСТОВА




