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От д-р Санджакян можеш

да получиш най-точни съве-
ти как де се грижиш за близ-
ките си и за себе си, как да се
съхраниш в това нервно еже-
дневие, към кои тесни специ-
алисти да се насочиш, когато
проблемите ти са по-слож-
ни, как да ползваш богатст-
вото на природата и иглоте-
рапията, кои телевизионни
предавания си струват, колко
нужни са фотографските за-
нимания, морските спорто-
ве и библиофилството.

Сега, като пенсионери,
семейство д-р Санджакян
продължават да живеят в
Балчик, като във втори ро-
ден град. Те отдавна са се
отказали да се връщат в
Пловдив, макар да им е все
още мъчно за там.

Жизнени и неуморни,
Бистра и Мишо имат мно-
го приятели в Литературния
клуб „Й.Кръчмаров”, във
Военния клуб, много приз-
нателни ученици  на г-жа
Велчева и много признател-
ни пациенти на д-р Санджа-
кян в цялата Община.

Достойно място сред Обще-
ствениците на годината през
2014 г. е отредено на сем.д-р
Санджакян и те получиха наг-
ради от кмета на Общината Ни-
колай Ангелов и главния редак-
тор на вестник „Балчишки те-
леграф”  Маруся Костова.

Имаше много поздравле-
ния, много вълнуващи ду-
ми. Стефка Керчева, която
познава семейството отда-
вна каза: Д-р Санджакян бе-
ше всеотдаен. Направи  си
първия подводен леководо-
лазен апарат, подводен фо-
тоапарат, яхта. А един ден
го гледам,клекнал пред мо-
торчето на инженера от по-
делението да го поправя. А
инженерът го гледа…”

Маруся Костова, която
се изяви и като конферансие
на тържеството, за още нас-
троение, напомни на балчи-
клии, че могат да удивят вси-
чки свои гости с колекцията
на Кралската винена къща в
“Двореца”, където най-ста-
рото вино е от 1878 година.

Има Гъмза от Плевен, ре-
колта 1894 година, бяло ви-
но от 1909-а, бренди на по-
ловин век с медали от меж-
дународни изложения, про-
изведени от някогашни фа-
милии, заводи, кооперации.
Всички съвсем автентично
са натрупали прах в избата
и показват на всеки гост колко
стари са традициите в бъл-
гарското винопроизводство.

Кралската винена къща
съхранява близо 5 000 бу-
тилки само българско вино
и иска да покаже на чужден-
ците колко е неповторима
природата на България, ка-
кво прекрасно грозде се ра-
жда по нашите земи и да им
подари рядко изживяване.
Атракция е, че летовниците
само в Балчик могат да де-
густират специалните вина:
„Missi”- мускат с пчелен мед
и билки, „Dukessa”  с дъх и
вкус на горчиви бадеми, ко-
ето се консумира задължи-
телно със сирене „Рокфор”и
изискани ястия, Вино с пче-
лен мед, с вкус на пъпеш.

На традиционния коктейл,
подготвен от професионал-
но издигнатия колектив на
„Ел Симпатико” присъства-
ха бяло и червено вино, бъл-
гарско производство, утвър-
ден избор от Ташко Ташев и
Ванина Донева, специално за
Обществениците на година-
та през 2012 г. , а именно:
Мирко Мирков, дългогоди-
шен председател на Морски
клуб Балчик, който по-късно
стана почетен гражданин на
Балчик; Петко Петков  доа-

йен на хор „Черноморски
звуци”;  Георги Андонов  пре-
дседател на пенсионерски
клуб „Младост” в кв.”Левс-
ки”; д-р Иво Войчев  управи-
тел и главен лекар на МБАЛ
Балчик; д-р Диана Малчева
известен балчишки педиатър;
Димка Малева  номинирана
за трети път за успехите на
клуб „Хинап”, който ръко-
води като ръководител и на
клуб „Здравец”  спорт за вси-
чки, като методически ръко-
водител; Ангел Събев  пред-
седател на ОбС на пенсио-
нерите от Общината; Веска
Близнакова  дългогодишна
хористка в различни балчи-
шки хорове и активен член
на клуб „Здраве”; Жени До-
брева  хореограф, дългого-
дишен ръководител на ТФ
„Данс” към НЧ „П.Хилен-
дарски 1870” Балчик.

 Сред номинираните та-
зи година бе МАРИЯНА
ТИХОЛОВА - възпитаник на
Академията на музикално и
танцово изкуство в град
Пловдив  със специалност
“Музикална педагогика”.

През 1994г., започва рабо-
та в НЧ „Паисий Хилендарс-
ки   1870“ гр.  Балчик като
преподавател по пиано в Де-
тската музикална школа. Ве-
че две десетилетия.Най-голе-
мият и успех е, че съумява да
възпита у всички деца безре-
зервна любов към музиката,
изпълнявана на този автори-
тетен и нежен инструмент
пианото. Затова седмичното
и натоварване в школата е
прекалено голямо  децата ис-
кат да свирят при Марияна
Тихолова и родителите им ис-
крено ги подкрепят.

В периода от 1998-2001г.
и от 2009 г. до сега е коре-
петитор на Смесен хор
“Черноморски звуци”. Ма-
рияна Тихолова е скромна
и не се хвали. Запознатите с
естеството на работата и из-
тъкват заслугите и за полу-
чаването на големи отличия
от фестивали и конкурси в
цяла Европа, за достойното
представяне на смесен хор
„Черноморски звуци” на че-
тири поредни домакинства
на Международния хоров
фестивал в нашия град.

Марияна Тихолова е ко-
репетитор на Състава към
НЧ”Паисий Хилендарски”за
популярни песни , още от
неговото създаване през
1994 г., когато тя намира
много общ език с диригента
маестро Райко Тонев.

Музикалният дух е харак-
терен за цялото семейство на
Марияна. Съпругът и Сава
Тихолов е също възпитаник
на АМТИ  Пловдив, където се
запознават и оженват. Сава Ти-
холов, освен че е музикант по
образование и възторжен из-
пълнител, дълго време беше
диригент на Народен хор
„Добруджанки” към НЧ „Ва-
сил Левски” Балчик. Двете им
деца  Йоанна и Светлозара са
естествено също подвластни
на музиката. Йоанна тази го-
дина е абитуриентка в музи-
кална паралелка в Добрич.
Светлозара пее в детската фор-
мация към НЧ „П.Хилендар-
ски” „ The Voices”.

Поради грипно заболява-
не на малката Зара, не мо-
жахме да представим цяло-
то музикално семейство с
общо изпълнение, което бе
поздрав за „Общественици-
те през 2013 г.”, а именно:
Мария Андреева-дългого-
дишен учител по БЕЛ, жур-
налист в „БТ” и член на клу-
бовете „Хинап” и „Здра-
вец”; Енчо Димитров  крае-
вед, автор на книги за род-
ния край, активен член на
ЛК” Й.Кръчмаров”; Росица
Шалтева  дългогодишен

учител по история и лите-
ратура, организатор на пле-
нер „Европейски хоризон-
ти”, активен член на
ЛК”Й.Кръчмаров”; Д-р
Пламен Димитров  известен
анестезиолог от национален
мащаб, спортен лекар; Ма-
рия Върбанова  призната
начална учителка в кв.”Ле-
вски”Балчик, диригент на
хор в ПК „Втора младост”;
Д-р Румяна Малчева  изтъ-
кнат лекар специалист оф-
талмолог, с широка практи-
ка в целия регион, активен
член на хор „Черноморски
звуци” и всички обществе-
ни  изяви; Боряна Божида-
рова  активен фотограф,
журналист в „Balchik.com;
Светлана Атанасова  утвър-
ден ръководител на Първа-
та частна английска школа в
Балчик, артдиректор на фе-
стивала „Светът в човешки-
те длани”; Атанас Дучев
дългогодишен хорист  са-
модеец, председател на хор
„Черноморски звуци”.

Последва номинация за
Иванка Бързакова

В нашия социално-полити-
чески живот в Община Бал-
чик, изпъква името на детска-
та учителка Иванка Бързако-
ва, която има натрупан опит
и ентусиазъм за иновативни
педагогически практики. Ръ-
ководи с размах многоброй-
ни мероприятия на жените от
Клуба на розата. Участва ак-
тивно във всички инициати-
ви на целия регион като об-
щински съветник от БСП.

С пожелание да защити док-
торат по педагогика, награди
и връчиха кметът на Община-
та Николай Ангелов и главни-
ят редактор Маруся Костова.

През последните пет годи-
ни много често се спомена-
ва името на Айхан Апти. Ка-
то активно трениращ лекоат-
лет в СКЛА „Черно море
2005” той атакува най-сме-
лите си мечти и постига най-
сериозните препоръки на
треньора си Андриан Андре-
ев. Айхан Апти е  млад спор-
тист, но с богата колекция от
медали, купи, грамоти, кои-
то дължи на упорития си труд
в СКЛА „Черно море 2005”
Балчик. Донесе толкова ра-
дост на балчиклии от нацио-
нални, европейски и дори све-
товни състезания. Две поре-
дни години е Лекоатлет №1 в
Община Балчик и „Лице на
Балчик”. Пожелаваме му ка-
то студент в Националната
спортна академия да постига
същите големи успехи.

Честито на Айхан Апти
и за избирането му за „Об-
щественик на годината
2014”. Лично кметът му
връчи награда и отговори с
„Да” на напомнянето на
спортиста, че очакват обе-
щаната нова спортна база за
СКЛА „Черно море 2005”.

Малкият певец на Балчик
- Александър Танев  кой ли
не знае за него? А когато се
говори за Балчик, се гово-
ри с уважение за града, в
който израства такъв голям
талант, за радост на всички
нас, на родителите му, на ба-
бите и дядовците. За радост
на кмета Н.Ангелов, който
най-много се гордее с него
и му връчи награда от Об-
щината и редакцията на ве-
стни к „Балчишки телег-
раф”. Предлагаме на Алек-
сандър да подредим в изло-
жба многото  награди от
конкурси, фестивали и дру-
ги състезания, за да се ви-
дят от всички, горди с не-
го, балчиклии.

Александър изпя с удовол-
ствие за всички номинира-
ни за 2014 г. песента на
„Бийтълс”  „Дарлинг”.

/Б.Т./

Д-р Красимир Кръчмаров призова да се
работи за обществото, както в развитите
европейски страни, извън професията и
безвъзмездно.             Фото: Антония Костова

Марияна Тихолова сподели, че работи тази
работа, която обича, че свири с удоволствие,
заедно с маестро Р. Тонев и че е част от
магията, наречена  хор “Черноморски звуци”.

Айхан Апти - многократен шампион по
хвърляне на чук, донесъл много радост на
СКЛА “Черно море 2005” и на своите
съграждани, които го избраха за “Лице на
Балчик”, а сега за “Общественик на 2014”.

Детската учителка Иванка Бързакова се стреми
да въвежда иновационни практики в обучението
и възпитанието на малките деца. Тя е активен
председател на “Дамите на розата”. Присъства
на всички мероприятия като общински съветник.

Жени Михайлова благодари на екипа си за
съвместната работа в ДКИ КЦ “Двореца”.

Тодор Моралийски - председател на ЗК “Гур-
ково” даде обет и за бъдеща обществена работа.

Щастливо усмихнат Александър Танев
получи поредната си обществена награда.

Писателят-краевед Иван Радев стана
доайен сред обществениците на 2014 г.




