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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*

 където ще намерите богато разнообразие на  
диопрични рамки и слънчеви очила  

на атрактивни цени. 
Всеки вторник се извършват безплатни 

прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете Оптика „Ювелир“ в град 
Балчик, кв.“Левски“ 
 (до магазин SHEF)

Една от многото благо-
родни мисии, които след-

ва читалището ни, е да 
популяризираме дарбите 

„Гурковлии – майсторлии”
Каню Морянов – майстор на дърворезба и живопис

Ръководството на Международния фо-
рум „Българско наследство” Балчик, 
Р. България поздравява с празника 29 
октомври всички бесарабски българи - 
участници в седемте досегашни изда-
ния на Форума, когато Балчик става 
център на българската диаспора, съх-
ранила традиции, език, вяра и любов 
към Прародината България.
Видеото гледайте тук: 
ht tps : / /www.facebook.com/ph1870/
videos/559686228440930

на хората от нашата мал-
ка общност. Да направим 

достояние техните изяви 
и постижения. Защото 
талантът е дар свише - 
благословия, която носи 
красота. Тази красота 
споделяме чрез поредица-
та изложби „Гурковлии, 
майсторлии“. 
Второто издание от тази 
поредица - „Закъсняла 
есен“, ни събра на праз-
ника на селото и църков-
ния ни храм, за да раз-
меним по една усмивка 
и по две топли човешки 
думи. Читалище „Сво-
бода-1897“ представи 
Каню Морянов – майстор 
дърворезба и живопис. С 
неговата първа самосто-
ятелна и ретроспективна 
изложба, читалището ни 
подсилва празничния дух 
на деня на Св.Димитър 
Солунски и отдава по-
чит към заслугите му на 

дългогодишен църковен 
настоятел.
Каню Морянов е постоян-
ният сценограф и худож-
ник на декорите на само-
дейния театрален състав 
на читалището ни през 
периода 1960-1985 год. 
За свое най-голямо по-
стижение творецът смята 
сценографията на пиеса-
та „Дъщерята на греха“ 
и музикално-вокалната 
пиеса на поета Йордан 
Кръчмаров.
В продължение на триде-
сет години неговите пла-
кати и агитационни табла 
красят улиците на селото, 
а по-късно и управление-
то на АПК “Черно море“ 
в Балчик.
Изложбата включва по-
вече от двадесет пана 
дърворезба и десетина 
негови платна – пейзажи, 
натюрморти и ексклузив-
ната графика на църков-
ния храм в селото ни, ри-
сувана през 1968 год.
За твореца да, но най-ве-
че за нас, като читали-
ще, което следва сърцато 
мисията си да популя-
ризира таланта и заряда 
на хората от една малка 
общност, да ги почете и 
им благодари, присъстви-
ето на всички означаваше 
МНОГО! Официалните 
гости, които уважиха на-

СКРЪБНА ВЕСТ

На 31 октомври 2021 г. 
почина

 г-н Кръстьо Иванов Кръстев, 
на 79 години, 

роден в село Черногор, тутраканско, първи кмет 
на Балчик, наследник на преселените насила 
северодобруджански българи, издигнали високо 
авторитета на Белия град, преодоляли трудно-
стите на преселването, образовани и културни, 

те съставляват днешния образ на Балчик.

Погребението на г-н Кръстьо Иванов Кръстев ще 
бъде на 6 ноември 2021 г. /събота/  от 12.00 ч. на 

варненските гробища село Тополи     

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!
Изразяваме съболезнования към цялото му
 семейство, съпругата Чочи и сина Ивелин!

шия културен принос към 
празника на селото, но 
най-вече доайена на май-
сторите гурковлии - Каню 
Морянов: Владимир Ла-
фазански – председател 
на постоянната комисия 
по образование, култу-
ра и младежки дейнос-
ти при Общински съвет 
Балчик, Велко Михайлов 
– председател на посто-
янната комисия по тури-
зъм, селско стопанство и 
стопански дейности при 
Общински съвет Балчик,  
д-р Маргарита Калинова 
Вичева – общински съ-
ветник.
За да разширим кръга на 
хората, с които споделя-
ме таланта на гурковлии, 
създадохме видеоканал 
на читалището в най-
етаблираната платформа 
youtube, където излож-
бите от поредицата ще 
имат своето виртуално 
продължaение и ще ос-
танат постоянни експо-
зиции. Виртуалната раз-
ходка в майсторския свят 
на Каню Морянов е вече 
достъпна за хора от цял 
свят.
Още нещо постигаме с 
поредицата, освен споде-
лената гордост и красо-
тата. С изложбите даваме 
повод на общността ни да 
се събере и общува в ре-

ално време, създаваме по-
вод да сложим по-добрия 
си кат дрехи и макар да 
не разменяме ръкостиска-
ния, заради пандемията, 
разменяме поне усмивка 
и човешка дума. Животът 
на село е капсулиран, не 
само заради Ковид на-
пастта, а нашето читали-
ще може и променя това!
Изказваме огромната си 
благодарност към Ди-
ректора на Общински 
детски комплекс – г-н 
Пламен Иванов и на г-н 
Сава Тихолов - Началник 
отдел „Култура, протокол 
и връзки с общественост-
та“ при Община Балчик, 
които осигуриха стати-
вите за изложбата, както 
и на членовете на нашето 
читалище Дияна Плуг-
чиева и Михаил Душков, 
които със собствен транс-
порт и за своя сметка ги 
извозиха.
Пропуснали сте изложба-
та? Няма драма! Предла-
гаме ви виртуален досег с 
един талант на с.Гурково: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Qxz28jrH5ao.
Но да си знаете, че на 
живо е по-красиво!

Наталия ГЕОРГИЕВА
Председател на НЧ 

„Свобода-1897” 
С.Гурково, общ.Балчик


