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Духовна и физическа
красота ни поднесоха
танцьорите на Общин-
ски детски комплекс –
Балчик от ТФ „Ри-
тъм”на 28 април 2012 г.
в голямата зала на ч-ще
„П.Хилендарски”. Тук
беше посрещната с ра-
достни възгласи хорео-
графката Марина Баше-
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ва, под чието ръководс-
тво се проведе за 17 път
годишният танцов спе-
ктакъл на ТФ „Ритъм”.
Специално аплодирани
бяха абитуриентите Еле-
на Симеонова, Пламен
Ангелов, Митко Васи-
лев, Митко Ангелов.

Във вихрено темпо, с
неподкупна свежест, из-

пълнителите ни подне-
соха в продължение на
час и половина 20 тан-
ца, разработени от тях-
ната ръководителка, ре-
ализирала своите идеи
в зависимост от възра-
стта им. С оригинални
сценични костюми тан-
цьорите ни поведоха в
лабиринтите на танцо-

вото изкуство, с вдъхно-
вение и красота. Всич-
ки танци бяха творчес-
ки издържани, а еле-
ментите им, подчинени
на силния рефлекс за
пластичност и темпера-
мент. Публиката особе-
но хареса „Ленок”, „Ку-
бински танц”, „Танцът
на клоуна4 и др. А 11-те

„крокодилчета” ни пока-
заха, че на балчишка зе-
мя всички стават добри,
дори тези земноводни
животни не са толкова
кръвожадни, каквито
всъщност са в природа-
та. Много старание са
вложили танцьорите в
репетициите и демонс-
трираха енергия, която

съпътства всеки творец.
Пролича и активното
участие на хореограф-
ката М.Башева, както и
нейната дарба при съз-
даването на различните
композиции, толкова
пълни с жизнеутвърж-
даващо настроение.

Тържествен, вълну-
ващ финал, светлина и

аплодисменти, цветя и
пожелания от всякъде и
от всички. Най-впечатля-
ващо пожелание отпра-
виха нейните колежки Ев-
гения Кирилова и Галя
Гавраилова, изразявайки
горещото си желание да
бъдат зрители на нейния
пореден 37-ми концерт.

Георги ЙОВЧЕВ

Ще започна с „Бог ви-
соко, цар далеко”. Ще
съобщя за плачевното
състояние на маркиров-
ките на пешеходни пъте-
ки и разделителни линии
по пътната ни градска
мрежа, които навярно са
боядисани с великденс-
ка постна боя. Защото
именно там, на „зебри-
те” заемаме нисък старт,
за да достигнем до отс-
рещния тротоар, пазей-
ки се зорко от връхлита-
щите автомобили. Пре-
дставете си ужаса в очи-
те на децата, старците,
туристите, тъй като сезо-
нът чука на вратата. Зна-
ците „Стоп” и „Път с пре-
димство” по улиците на
ж.к.”Балик” не са съгла-
сно изискванията на
КАТ. В друг град не ви-
дях пътни знаци от този
тип. Изглежда в нашия
град всичко е възможно!

Пред ч-ще „П.Хилен-
дарски” – 2 контейнера за

Äà ñå ïîó÷èì îò íàðîäíèòå
ïîãîâîðêè

смет, и то на пъпа на Бал-
чик. Покрай тях ли ще за-
станем, за да посрещнем
официалните лица на 24
май? Ще продължаваме
ли да слаломираме  меж-
ду неправилно паркира-
ните автомобили по тро-
тоарите срещу църквата
„Св.Георги”, пред Уник-
редит банк и БОДУ СОТ?
Толкова ли е трудно да се
поставят едно до друго
метални колчета със съ-
ответната маркировка, за
да не могат шофьорите
да се самонастаняват, а
ние, пешеходците, кой с
бастун или детска колич-
ка да се провираме с
умели скиорски движе-
ния? Къде е тази така не-
обходима Пътна поли-
ция, нали нашите общин-
ски съветници им гласу-
ваха допълнително бен-
зин и газ за подобряване
на тяхната мобилност?
Как ще се укротят набе-
зите на нелегалните так-

сита, които не спазват за-
кона по чл.108 и 108 А ка-
то спират на обществени-
те спирки за транспорт и
нагло обират пътниците
пред очите на автобусни-
те шофьори. Докога ще
съществуват тези неуре-
дици в нашия град?

Същото важи за „Дам-
бата”, където няма как да
не видите непобедимата
кучешка армада, акости-
рала пред заведението
„Старата лодка”. Защото
не е приятно, когато сед-
неш и около масата ти да
се завъртят бездомни
гладни кучета.

Не бива да  забравяме
и картите, които ползват
нашите пенсионери за
градски транспорт, за-
щото за м.януари и фе-
вруари са закупени ед-
ва 52 карти от пенсио-
нери, а за март, април,
май и юни са постъпи-
ли над 600 молби от тях,
като всички са одобре-

ни. 70 % от стойността
на картите се заплаща от
Общината. Миналата
година бяха одобрени
ония, които си бяха пла-
тили местните данъци.
Така трябва да стане и
тази година. Особено за
тези, които получават
летните карти за пътува-
не.Безплатни обеди ве-
че няма.

Ще е грях да подминем и
нашата болница, където в ко-
ридорчето между Манипу-
лационния кабинет и Бърза
помощ се мъдри кафе ма-
шина, издаваща неприятен
и дразнещ шум при работа,
собственост не на МБАЛ.
Нима пациентите трябва да
слушат разгорещена ромс-
ка реч, разговор на висок
глас по мобифоните? За ка-
кво отиваме там – да пием
кафе или да се лекуваме? То-
ва не е подходящото място
за машината. Въпросът мо-
же да се реши от д-р Войчев,
д-р Калинова или д-р Зейне-
лова, които имат съответни-
те отговорности.

Обявената забрана за
безплатен вход при посе-
щение на Ботаническата
градина от балчиклии
предизвика приемането
на декларация от ОбС и
обявяване на 10 май за
ден на протест. Не знам
какво правителство тряб-
ва да дойде и да се разпо-
реди – Дворецът и Бота-
ническата градина да са
си само на балчиклии. Та-
ка е в България – „докато
умните се намъдруват,
лудите ще се налудуват”.

Георги ЙОВЧЕВ

Едва ли има българин в
страната ни, който да не е чу-
вал за Априлското въстание,
въстание, което е връхна то-
чка в българското национал-
ноосвободително движение
през епохата на Възражда-
нето.

Задачата му е извоюване-
то на политическа и нацио-
нална независимост на бъл-
гарския народ от османския
поробител и въпреки , че е
увенчано с неуспех то пос-
тига невиждана дотогава по-
пулярност. Тази година се
честват 136г. от избухване-
то му и макар с малки изк-
лючения точно това въста-
ние е канонизирано в бъл-
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гарската история като изк-
лючителна проява на бъл-
гарски порив и жажда за
свобода и независимост.

Неговото начало се свър-
зва с името на Георги Раков-
ски, който пръв започва из-
работването на всевъзмож-
ни планове за освобождава-
нето на България чрез все-
народно въстание. Създават
се Български  революцио-
нен централен комитет и въ-
трешна революционна орга-
низация и така започва съ-
щинската част на революци-
ята. Героизмът и саможерт-
вата на българския народ,
както и изключителната же-
стокост, с която  Априлско-
то въстание е потушено, пре-
дизвикват широк междуна-
роден отзвук. В най-четени-
те европейски вестници са
публикувани над 3000 ста-
тии в подкрепа на българс-
ката кауза за борба с потис-
ника , а чуждите дипломати
и журналисти, които от бли-
зо следят събитията в Бъл-
гария подробно запознават
своите правителства с исти-

ната за положението на стра-
дащите от пет века българи.
Всички участващи във въста-
нието са увенчани от жаждата
за свобода , а тези които прос-
то следят  случващото се ,се
чудят с какво да помогнат. За-
това и точно това въстание ,
потушено в собствената кръв
на въстаналите се чества всяка
година в България, защото то
ни напомня за време на нетър-
пимост и стремеж към по-до-
бър живот. През 2012 г. мла-
дежите от организация ВМРО
в Русе организираха велопо-
ход до Гюргево, където е взе-
то решението за Априлското
въстание и поднесоха цветя на
паметната плочата на Гюргев-
ския революционен комитет, а
в София и Варна отдадоха по-
чит с факелно шествие. Разби-
ра се нищо направено не е
достатъчно за отдаването на
почит към всички загинали
в това въстание, но все пак
това ни напомня, че е имало
време , в което са се върши-
ли подвизи в името на сво-
бодата.

Георги Зл. ГЕОРГИЕВ

Бездомните кучета охраняват фланга на Общинската администрация.

Това беше посланието, ко-
ето организатори и изпълни-
тели на празничната програ-
ма отправиха към присъства-
щите на тържеството, прове-
дено в с. Кранево, по случай
3 март – Освобождението на
България от турско робство.

Разказът за миналото започ-
ваше с къта от картини и сним-
ки, отразяващи паметното съ-
битие, продължаваше с излож-
бата на автентични женски и
мъжки национални костюми,
говореше за мъката, надежди-
те и радостите на нашите пре-
дци втъкани, извезани или впле-
тени в пъстроцветни облекла,
възглавници, карета и други би-
тови предмети от текстил.

Съпричастността на при-
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състващите към незабрави-
мото събитие се засили, ко-
гато разказът за него про-
дължи със силата на слово-
то и песента.

Краткото поздравление
към гостите от гр. Балчик и
към съселяните си, кметът
на с. Кранево, г-н Румен Ни-
колов, превърна в емоцио-
нален мини-час по история
на България. В последвала-
та литературно-музикална
програма, подготвена от пе-
вческата група на пенсионе-
рите към читалище „Бачо
Киро”, звучаха възрожденс-
ки песни и поетични преп-
ратки към големи историче-
ски събития и личности от
нашето минало, белязали пъ-

тя на българите към свобо-
дата. Рецитираха се незаб-
равими Вазови стихове от ст.
„Опълченците на Шипка”.
Рецитатори бяха деца – уче-
ници, а звукоформителят –
студент.

Силата на посланието:
„От стари на млади, от ба-
би на внуци, от баща на си-
на да разказваме и помним
историята своя до амина!”
докосна сърцата. Когато
след последните думи се
разнесе мощният, благосла-
вящ глас на Борис Христов
в „На многая лета”, просъл-
зени, хората се заизправяха
мълчаливо на крака и слу-
шаха с благоговение.

Мария ГЕОРГИЕВА




