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На 4 юни 2015 г., сряда /
Денят на Бог Мерку-
рий,характерен с активен
делови ритъм/клуб „Здра-
вец” повече от 50 спорту-
ващи за здраве и добро на-
строение гимнастици – ве-
терани потеглиха за Сви-
щов. Тук на следващия ден
трябваше да се проведе
поредният зонален прег-
лед на спортните групи на
Федерация „Спорт за вси-
чки”от Северна България.

Както в други подобни
случаи, пътуването до ро-
дния град на Алеко, осъ-
ществено от транспортна
фирма „Ен Тур”с шофьор
Пламен Енчев, премина
безпроблемно и почти не-
усетно, защото при клуб
„Здравец” няма скука –
поздравления и почерпки
от рожденички, стихове и
песни, вицове и анекдоти.

Настанени в хотел, бал-
чиклийки предприеха по-
сещение на забележител-
ностите на град Свищов.
Поклониха се и запалиха

свещички в църквата, стро-
ена от Кольо Фичето и по-
страдала при голямото зе-
метресение през 1977 г.;
разгледаха с интерес кра-
сивата родна къща на оби-
чния Алеко Константинов
и с умиление сведоха гла-
ви пред неговото жестоко
простреляно и благород-
но човешко сърце; отдадо-
ха почит и пред паметни-
ците на загиналите за Ос-
вобождението ни,не про-
пуснаха и античния град
Нове.

Не пренебрегнаха наши-
те ветеранки – гимнастич-
ки и традиционната при
подобни случаи, тържест-
вена вечеря в голям рес-
торант, където с цветя, по-
даръци и приветствено
слово поздравиха домаки-
ните от Свищов, които се
бяха погрижили за добро-
то настроение на гостите.
Приятна изненада и истин-
ска радост доставиха из-
пълненията на свищовски-
те даровити деца – в кра-

сиви народни носии, де-
войки от трио „Нове”из-
пълниха три народни пес-
ни, а у нас дълго време
звучеше рефренът: „море
що гората на росен мири-
ше, а полето на червен
трендафил”; една малка
певица изпя с невероятен
глас  „Дарлинг”.

Наистина колко талант-
ливи са българските деца!

Град Свищов поръси
улиците си с дребен дъж-
дец, който осуети гимнас-
тическия преглед и се на-
ложи той да се проведе в
спортна зала.

След кратко съвещание
на председателите на гим-
настическите групи, прег-
ледът бе открит с традици-
онна официална част –
приветствие от градските
ръководители от Свищов,
от председателя на феде-
рацията „Спорт за всички”
– Пламен Бончев.

„Не са важни годините,
а духът на човека.” – заяви
той, поздравявайки всич-
ки в унисон с мотото на
прегледа: „За спорта няма
възраст”.

В прегледа участваха по-
вече от 500 гимнастици от
16 отбора. По жребий бал-
чиклийки се явиха десети.
Те играха с рингове, с бе-
ли ленти и флагчета под
звуците на познатата „Пе-
сен на балчишките моми-
чета” по музика на Вален-
тин Шалтев.

Най-многобройната и
винаги с ново гимнастиче-
ско съчетание балчишка
група и този път се предс-
тави достойно и предизви-
ка възторжените овации
на публиката. Въпреки че
прегледът няма състезате-
лен характер, не може да
се отрече, че нашият

„Здравец” съперничи се-
риозно на елитните групи
от Варна и Русе.

Трудна, но полезна и ну-
жна за възрастта гимнас-
тика, спорт за здраве и бо-
дро настроение, използва-
не на подходящи спортни
уреди, спортно облекло –
това отличава нашите гим-
настички от останалите /
без изкуствени цветя и
красиви, често кичозни
допълнения, без атрактив-
на естрадна българска и
чужда музика/, показва
добър вкус и стил, подхо-
дящ за възрастта.

Емоционален момент в
завършека на събитието
бе гостуването на популяр-
ния поп певец Христо Ки-
диков, който изпя хитовите
си песни и танцува с на-
шата гимнастичка Адвие
– Ани.

Овациите, похвалите на
публиката и на компетен-
тните органи от Федераци-
ята, грамотите, радват гим-
настичките от клуб „здра-
вец” Балчик.

Не са напразни усилия-
та на методическия ръко-
водител Димка Малева, на
организаторската дейност
на председателя Руска Ге-
оргиева, на всички, които
ги подпомагат.

Трудът и грижите им са
оценени и възнаградени.
И не може да не бъдат бла-
годарни на общинското
ръководство, на кмета Ни-
колай Ангелов за осъщес-
твената възможност да пъ-
туват и участват в подоб-
ни прегледи и състезания,
което е стимул да полагат
още повече труд и умения.
За да представят достойно
обичния си град.
Мария АНДРЕЕВА

Съчетанието, което изиграха спортистките-ветеранки, под ръководството на Руска Георгиева и Димка
Малева, бе съчетанието , с което те спечелиха зоналния преглед на Федерацията “Спорт за всички” от
Свеверна България, което състоя в Свищов пет дни преди концерта на вестник “Балчишки телеграф”,
където спортистките-ветеранки удивиха публиката със своето здраве и мобилност.

Фото: Теньо ЖЕЛЯЗКОВ

×åòâúðòèÿò ïîðåäåí Ãðàíä ïðè ïî
ìîòîêðîñ ñå ïðîâåäå â ñåëî

Çìååâî

В него взеха участие 52 състезатели – едни от най-големите асове  на този спорт, а
най-малкият участник беше само на 7 години. Всички те  премериха сили в 7 дисциплини
– 65 куб.см., 85 куб.см, 125 куб.см., 250 куб.см., свободен, ветерани и АТВ.

Бяха раздадени множество награди. 7- годишният Борис Георгиев получи специален
приз в памет  на нелепо загиналия с мотора си Кънчо Канев, жител на Змеево.

Жулиен Георгиев и Георги Георгиев също получиха награда от родителите на
загиналия моторист. Бяха раздадени общо 11 статуетки на спонсори и 4 на
организаторите.

Един от тях – Георги Маринов получи приза заслужил майстор на спорта.
Наградният фонд надхвърля 7 000 лв.
Той е осигурен от Община Балчик и спонсори. „Тази година можем да се похвалим

с много повече участници и публика“, заяви кметът на село Змеево Илия Илиев.
Спортната проява се реализира с подкрепата на община Балчик и Мото клуб село
Змеево. Кадрите ни бяха любезно предоставени от зрители на шоуто.
ТВ "Добруджа"

Мотокрос село Змеево - 14 юни 2015 г.         Фото: Ива ВЕЛКОВА

ЦДГ“Дъга“с.Гурково и ЦДГ „Радост“с.Стражица изпратиха заедно своите абитуриенти
след оспорвано състезание по всички образователни направленияТържеството се състоя
на 28.05.2015 год . в сградата на детската градина в с. Стражица.На празника бяха
поканени много родители и гости.  Децата пяха рецитираха и се забавляваха. На тази
първа среща присъстваха и координаторите Марияна Георгиева и Юлиян Геордиев от
проект „Готови за училище 2014/2015 год.“, както и педставотел на фондация „Тръст за
социално подпомагане“,госпожа Галя Иванова от град София.Кулинарна изложба бяха
подготвили родители и персонал от девтв детски градини! Директорките госпожа Флора
Начева и госпожа Валентина Желева си обещаха да продължата да работят заедно и
срещите между двете детски градини да се превърнат в традиция.

Тържество "Довиждане детска градина, здравей първи клас" в ЦДГ с.Ляхово се проведе
на 3 юни 2015 г. С много песни, стихотворения и весела викторина децата от ЦДГ
с.Ляхово изпратиха бъдещите ученици и показаха колко много са се трудили през годината
заедно с г-жа Митева и г-жа Цонева.


