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„Огненият Дунав” – с
това атрактивно наиме-
нование бе ознамену-
ван последният ден от
традиционните 5-днев-
ни празници на град Ту-
тракан. На него присъ-
стваха и двете певчески
групи към клуб „Хи-
нап”, с председател
Димка Малева, по по-
кана на Клуба на инва-
лидите от крайдунавс-
кия град.

От 24 – 27 юли Общи-
на Тутракан е инициа-
тор и организатор на
интересни празници:
откриване с гала кон-
церт „От Офенбах до
Калман”; музикален
спектакъл „Звезден прах
над Дунава” във втора-
та вечер; концерт на Ва-
ля Балканска и „Огнени
песни и танци край Ду-
нава” /гостуващи съста-
ви и от Румъния/ в тре-
тата вечер; откриване на
интересни изложби в ет-
нографския и Истори-
чески музей със специ-
ални експозиции, с про-
жекции, с рисуване и
още много занимател-

ни оригинални прояви.
Балчиклийки участваха
в програмата „Огнени-
ят Дунав”. През този ден
се провеждаха интерес-
ни състезания по греда
над вода, състезания с
лодки, символично пре-
плуване на река Дунав,
улов на риба. Празникът
бе наситен с конкурси за
най-вкусно приготвена
рибна чорба, рибно
барбекю и други рибни
деликатеси. Най-голям
интерес предизвика
участието на кмета на
Каварна, който пригот-
вяше атрактивно рибе-
на чорба и си беше оси-
гурил подгряващо при-
съствие на други кмето-
ве. Голяма част от при-
състващите бяха нагос-
тени с рибена чорба,
миди и други добру-
джански и дунавски яс-
тия. Безспорно най-ха-
ресани бяха приготве-
ните от каварненския
кмет ястия и пред него-
вата импровизирана ку-
хня се редеше най-дъл-
гата опашка от желае-
щи да опитат.

Возенето с лодка по
тихия бял Дунав беше
незабравимо преживя-
ване за балчиклийки.

Вечерта продължи с
рок концерт на група
„Сигнал”, с участието
на Тома /от Музик ай-
дъл/ и Бандата, NEW
PAGE и Непукист. Пре-
ди тях на сцената се пре-
дставиха балчишките
певчески групи – пър-
во група “Бяло цвете”
изпълни 2 народни пес-
ни, а след нея синьо-бе-
лите от „Неспокойни
вълни” поздравиха вси-
чки с „Песен за приятел-
ството” и „Балчик”. Из-
пълнението на балчиш-
ките дами бе акламира-
но шумно от публиката
и високо оценено с гра-
мота и диплом за прес-
тижно участие.

Прекрасната вечер за-
върши с много музика
и гощавки, със светлин-
но огнено и звуково
шоу, наречено „Огне-
ния Дунав”. И преди да
озарят небето илюми-
нациите и горящите ба-
лони, над реката се по-

несоха стотици гълъби –
символи на свободния
дух на човека.

След вълнуващата ве-
чер хубавите преживя-
вания за балчишките пе-
вици продължиха и на
следващия ден. Придру-
жени от тутраканските
си колеги, те посетиха
Мемориален комплекс
„Военна гробница 1916
г.” край с.Шуменци, Ту-
траканско. Тук, разглеж-
дайки мемориала и Бра-
тската могила /казват, че
била най-добре поддър-
жаната на Балканите/
изслушаха с внимание
подробен разказ за ис-
торическите събития,
илюстриращи героизма
на Българската армия,
както и превратностите
в тълкуването на исто-
рическите факти. Запа-
лиха и свещици в парак-
лиса „Св.Георги”, откъ-
дето и тържествено за-
би камбаната в просла-
ва на ония патриоти, за
които Вазов написва:
„Почивайте спокойно
сън сладък и блажен…”

Мария АНДРЕЕВА

Група “Неспокойни вълни” към клуб “Хинап” изпълнява песни за морето с корепетитор и
фотограф Капка Панчева

Група за народни песни “Бяло цвете” към клуб “Хинап” очарова тутраканската публика с
автентичен фолклор. Фото: Капка Панчева
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„Ако до всяко добро съ-
щество, застане поне още
едно” няма ли да стане
светът по-съвършен и по-
добър? Удоволствие и
удовлетворение изпитва-
ме всички, когато влиза-
ме в православния храм,
защото там отиваме с от-
ворена душа и сърце, с
любов и смирение.

Богословските песни
прославят Бог и святата
майка Богородица, ук-
репват вярата ни в доб-

рото, в човека. „Тебе пе-
ем Чудотворна с най-
различни гласове, тебе
майчице Христова, на-
дживяла векове. Днес и
утре и во веки, ще те
славим с този химн, че
ни водиш със закрила
към спасение. Амин!”

Велик е нашият Бог,
защото прави чудеса.
Смирен, милостив, мо-
гъщ. Дарява ни с любов
и силен дух. „Само на-
шият Бог е казал: „Всич-

ки Вие хора сте, мир на
цялата земя!”

Мили християни, пре-
крачвайте по-често пра-
га на Божия храм. Пее-
щи пенсионери благос-
лавят Бога по време на
неделната литургия в
православния храм
„Св.Георги Победоно-
сец”. Организира ги
Светлана Иванова, учи-
телка по музика в ОУ
„Антим І” Балчик.

Тодорка ХАРИЗАНОВА

Òîçè ïúò îíåìÿõ

Г. Йовчев

Но не от радостна въз-
буда или приятна изнена-
да. Направо излязох въз-
мутен от фотоизложба-
та, посветена на някога-
шната румънска кралица
Мария. Директорът на
Националния музей „Ко-
трочени” Адина Пентея
се е постарала с 22 идеал-
но реставрирани фотос-
нимки да ни покаже кол-
ко „динамична, романти-
чна, чувствителна, прите-
жаваща силна творческа
индивидуалност”, роди-
ла 6 деца. Това са щрихи-
те за кралската особа Ма-
рия Румънска.

В мен избухна едно
„Защо?” Защото като
главнокомандващ оку-
пационните войски на
Румъния, под нейна за-
повед са отвлечени за
Молдова, Биволари, Ка-
лараш, 25 000 българи-
добруджанци, полови-
ната от които оставят ко-
стите си в румънските
концентрационни лаге-
ри. Да припомня, че от
Балчишка община са 522
жертви. Може би са и
повече. Лека им пръст!

Но да се върна към
снимките. Четири от тях
са на церемонии при наг-
раждаване на румънски
окупационни войници от
техния крал Фердинанд и
Реджина Мария. Тези
снимки не биваше да ги
има в изложбата. Тексто-
вете под снимките са на
английски и румънски
език, а отстрани извън
официалния текст са бъл-
гарските надписи, малко
срамежливо и много къ-

сно извинение за българ-
ските туристи, но все пак.
Личеше явно, че са зале-
пени от допълнително ис-
кане на посетителите. На-
тъкнах се и на нов, исто-
рически парадокс: една
снимка, под която мъдро
висеше надписът :”Крал
Фердинанд и кралица
Мария поздравяват ру-
мънски войници на фрон-
та в Молдова през Първа-
та световна война -
15.Х.1922 г.” Войната
свършва 4 години по-ра-
но, след като българите
печелят всички битки, но
губят войната, заради сво-
ите кралски особи, чието
отроче „Симеончо”нап-
равихме министър-пред-
седател, а той си взе имо-
тите и си отиде.

Запитах се на кого бе-
ше нужна тази фотоиз-
ложба , и то замисляна
от 10 години. Тук ми по-
могна румънският кул-
турен аташе Глигоре
Герчану: „ Тази излож-
ба има за цел да задъл-
бочи връзката между на-
ционалния дворец „Кот-
рочени” и Двореца в
Балчик като много тури-
сти научат нови факти от
живота на кралицата.”

В същия дух, за да за-
дълбочим добросъседс-
ките си взаимоотноше-
ния, предлагам на госпо-
дин българския аташе да
направи фотоизложба,
както в „Котрочени”, та-
ка и в Балчишкия Дво-
рец на снимки, предста-
вящи битките на 5 и 6 се-
птември 1916 г. за град
Тутракан, където само

за 36 часа българските
орли, водени от ген.Сте-
фан Тошев, превземат
град Тутракан и пленява
от 40-000 румънски гар-
низон 28 000 осташи /
войници/ и 15 форта. Пе-
стеливо, съвсем миро-
любиво, да се прибавят
и фотосите от 6 декемв-
ри 1916 г., когато е запе-
чатан за историята тър-
жествения парад на
Първа шопска дивизия,
заедно с немски и турс-
ки представители, мар-
ширували в Букурещ.

Докато бях в „Тихото
гнездо”, дойде снимачен
екип от Румънската те-
левизия. Един от екипа
накара едно малко ру-
мънче да целува образа
на реджината като не-
прекъснато всичко се до-
кументираше с камера-
та. Може би това е нов
почин да се затвърдят
добрите ни взаимоотно-
шения, в името на доб-
росъседството, ала в мен
изплува една поговорка
към тези, които са орга-
низирали фотоизложба-
та: „То бива, бива, ала
бивол курбан не бива”.

Георги ЙОВЧЕВ




