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На 17 юни 2013 г. на голф комплекса „Black Sea Rama” тържествено бяха връчени дипломите на абитуриентите от Випуск 2013. От СОУ „Христо Ботев” завършиха 44
ученици, от които 12 отличници, а останалите   с добър и много добър успех. С най-висок успех /5,85/ завърши Калин Боянов Калинков, която ще кандидатства в ТУ-Варна.
Кметът Н. Ангелов и Г. Неделчева, началник отдел „Образование” поздравиха завършващите и им подариха книги от проф. д-р Г. Марков, от Ст. Цанев, както и рекламни

шапки. Пожелаваме на всички реализация във ВУЗ !

Êëóá “Á.Êàðàäæîâ” - ñ âòîðà
èçëîæáà ïðåä áàë÷èêëèè

Младите художници от
клуб „Б.Караджов” към
читалище „П.Хилендарс-
ки” Балчик направиха
своята втора годишна из-
ложба. Те я откриха на 1
юни – ден на детето и на
надеждите на най-млади-
те да се реализират в сво-
ето художническо по-
прище. Водени от своя
ръководител учителя, ху-
дожника, поета и музи-
канта Валентин Шалтев,
балчишката млада смяна
получи удовлетворение
от интереса на балчик-
лии към скромната им
експозиция. С кураж, ка-
кто изтъкна В.Шалтев,

Гергана Манчева, Яна
Миновска, Деница Анд-
реева, Надежда Радано-
ва, Анна Манева, Весе-
ла Мариянова, Симона
Янакиева, Иван Минов-
ски , Николина Иванова
и Генади Гавраилов по-
казват своите първи ра-
боти. Картината „Бал-
чик” на Генади Гавраи-
лов бе подарена на приз-
ьори от проведения Тре-
ти хоров фестивал „Чер-
номорски звуци”. Него-
вите картини носят реа-
лизма на нашето време и
са като фотографски ко-
пия на действителността.
Николина ни изненадва с

прекрасното съчетание
на българските багри в
нейния текстил. Яна тър-
си нови пътища за себеи-
зява. Такава в стил „фен-
тъзи” са намерили Дени-
ца и Надежда. Анна се
стреми към класически-
те образи, а Иван е съв-
сем начинаещ.

След откриване на из-
ложбата В.Шалтев спо-
дели, че художниците
заслужават похвала и
изява извън нашия град
– засега в Каварна и Ша-
бла. Така те ще станат
още по-разнообразни в
търсенията си.

Маруся КОСТОВА

Êëóá “Çäðàâåö”
íà çîíàëåí ïðåãëåä

„Спорт за дълголетие”
– под това мото на 16
юни 2013 г. в Разград се
състоя зонален преглед
на групи – ветерани
гимнастици от федера-
ция „Спорт за всички”.
Сред участващите 26
групи от Северна Бълга-
рия бяха и спортистки-
те от клуб „Здравец”Бал-
чик, единствени от доб-
рички регион.

Състезанието се
проведе на градския
площад, пред читали-
щето, в неделната ут-
рин от 10.00 ч. Участ-
ваха групите от „Спорт
за всички” – Варна,
Русе, Плевен, Каспи-
чан, Казанлък, Враца и
.т.н. Празникът започ-
на с литературно-му-
зикална програма –
стихове и песни с пат-
риотично съдържание
и приповдигнат тон,
подготвени от домаки-
ните, а откриването
направи председате-
лят на федерацията
Пламен Бончев. Поже-
лавайки успех на със-
тезателите, той не про-
пусна да изрази задо-
волството си от масо-
вото участие на групи-
те. По изтеглен жре-
бий балчиклийки иг-
раха 13-и по ред. Раз-
гърнали се свободно
на широкия площад, те
изиграха своето съче-
тание с въодушевле-

ние и съвсем не е пре-
силено, ако се квали-
фицира като перфект-
но. В това съчетание
участват 44 жени –
групи с топки, с обръ-
чи, с ленти и със стол-
чета. Музикалният съ-
провод е по музика на
местния поети музи-
кант Валентин Шалтев,
а автор на текста е по-
етесата Веска Чернева.
Добре наситеното с
подходящи за възраст-
та упражнения съчета-
ние, завърши с показ-
на демонстрация на
връзката и приемстве-
ността между поколе-
нията – 8-годишната
Дани Георгиева и
много популярната ба-
ба Николина направи-
ха с обръчи „костенур-

ки”, а Д.Малева, мето-
дически ръководител
на клуб „Здравец” и
автор на съчетанието,
разгъна плакат: „Ето
на какво научих моето
пра-правнуче”.  Из-
пълнението на балчи-
клийки бяха многокра-
тно акламирани, поо-
щрявани с „Браво” и
много поздравления
от другите участници
и разградската публи-
ка. За това съвсем оча-
квана беше оценката
на журито, което пос-
тави балчиклийки на
призово място, въпре-
ки че прегледът няма
състезателен характер.

Винаги е приятно и
удовлетворяващо, кога-
то си справедливо оце-
нен, когато трудът, кой-

то си положил е дал та-
къв чудесен резултат,
когато отговорно си се
отнесъл към поети за-
дължения. Дори, когато
те са полезни, най-вече
за самия теб. Но и при-
мер за останалите…

Усилията, положени
от методическия ръко-
водител Д.Малева , от
председателя Руска Ге-
оргиева, от секретар-ка-
сиера Елена Казакова, от
Иванка Игнатова, от
Ирина Братоева, подпо-
магащи организацията
по участието в състеза-
нието, старанието на
всички ветерани-гимна-
стички, някои от които
съвсем отскоро в клуба,
наистина бяха достойно
оценени.

Мария АНДРЕЕВА
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