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Възстановка на казармена клетва
4 март 2022 г. Балчик пл. „21 септември“

Организатори: Историче-
ски Музей Балчик и На-
ционален военен универ-
ситет „Васил Левски“ В. 
Търново по проект „Му-
зеят като образователна 
среда“.

Няма по-голямо благо за 
обществото и държавата 
от добре възпитаната мла-
деж. Важна и отговорна 
задача е създаването на 
условия за формирането 
на българска национална 

идентичност, съпричаст-
ност и гражданска отго-
ворност.
Задачата на всички про-
светни и културни инсти-
туции е да възпитават и 
поддържат чувството за 

               Военна клетва през 1962 г. в Морското поделение на Балчик. Снимката е на Вълчан Ставрев.
                                                                                                                                        Фотоархив: Кап.Иван КАЛЧЕВ

принадлежност към на-
ционалния идеал, обще-
ние със славната българ-
ска патриотична история, 
културната традиция и 
осъществена приемстве-
ност на поколенията.

Предпролетен музикален водопад

Като сприя това се случи 
в Огледалната зала „Нели 
Божкова“- Добрич на 22. 
02 . 2022 г. с впечатля-
ващ отвсякъде празничен 
музикален концерт със  
заглавие: „Бах и Хендел-
титаните на немската 
барокова музика“, изпъл-
нен от Български каме-
рен оркестър-Добрич, с 
диригент маестро Арто 
Чифчиян. Музикантите 
ни поведоха в магията на 
чувствата, скрити в чо-
вешката душа, открити 
от композиторите Георг 
Фридрих Хендел /1865-
1759/ и Йохан Себастиан 
Бах /1685- 1750/. Те са 
връстници, но никога не 
са се срещали.
14-те музиканти ни де-
монстрираха как ценят 
взаимно своя талант и 
творчески усет-вглъбено 
и философски съсредо-
точено в разкошната  фе-
вруарска вечер – огледал-
ната дата 22.02.2022 г.
Концертното съпри-
косновение започна с 
„Ария“ на Бах. Затова Бе-
тховен е възкликнал: „Не 
поток, море трябваше да 
се нарича той“. /Бах на 
немски означава поток, и 
този „поток“ има 9 дъще-
ри и 11 синове/. 
Последва концерт за две 
цигулки и оркестър със 
солисти Ирина Олшан-
ска и Красимир Щерев, и 
двамата с богата творче-
ска биография. Ирина е 
родена в Украйна, завър-
шила  Академия „Пьотр 
Илич Чайковски“ в Киев. 
Тя е  основател на стру-
нен квартет „Добрич“. 
С богата концертна дей-
ност в Украйна и САЩ...
Красимир Щерев е кон-
цертмайстор на Държав-
на опера- Варна и „Ка-
мерати орфика“, струнен 
квартет „Орфика“, ав-
стрийската „Виена Вал-
цер Концерт“... Гледал 
и слушал съм го много-
кратно наяве и по TV-
1HD, в сътрудничество с 
испанеца Марио Хосен. 
Отново се изявиха като 
отлични импровизатори, 
с тяхната упорита рабо-
тоспособност и талант, 
придружен със съгласу-
ваност и съразмерност. 
За да има хармония във 
всичко това помогнаха и 
моите приятели: водачът 
на вторите цигулки- съ-
средоточеният Ганчо Ко-
лев Ганчев,  нежните че-
листки Олена Мошинска 
и  Пламена Величкова, 
моята слабост- виолата, 
която беше в ръцете на 

Лилия Дачова.
 Неизчерпаема енергия 
демонстрираха всички 
музиканти, възприели 
идеята на Бах да възпри-
емат звуците от музикал-
ните инструменти като 
човешки гласове и онази 
откровеност на Хендел, 
която кара тези звуци да 
се обичат. Затова и пос-
ледва неговата „Сара-
банда“, увертюра от ора-
тория „Месия“ и онова 
„ Кончерто гросо“ оп. 6 
№12. Пълната до краен 
предел зала с овации по-
срещна  родения в Русе 
през 1948 г. проф. Георги 
Спасов /флейта/, който е 
свирил и в Балчик, в тан-
дем с д-р Росица Бояджи-
ева и варненската препо-
давателка по китара Нели 
Недева. Към неговата 
богата житейска биогра-
фия само ще добавя, че е 
преподавател по флейта в 

НМА „Проф. П. Владиге-
ров“ и НМУ „Л. Пипков“, 
над  45 години. Той из-
пълни Баховата сюита № 
2 за флейта и струнен ор-
кестър, в пълна съгласу-
ваност и съразмерност с 
останалите изпълнители, 
заедно с приятното съче-
тание на едновременно 
звучащите тонове, като 
допълваше ролята на ор-
ганизацията на акордите. 
Бурни аплодисменти, 
човешка благодарност, 
с възгласи“ Браво“, цве-
тя в името на възторга. 
Романтика и определен 
лиризъм със завладяващо 
присъствие ни въведе в 
една непозната философ-
ска мащабност. Музика, 
която ни удовлетворява, 
но и задължава да вървим 
напред!

Хаджи 
Георги ЙОВЧЕВ

Съобщение

Църковното настоятелство при 
храм „Св. ВМЧК  Димитър” с. 

Гурково съобщава, че отдава 300 
дка църковна земя в землището на 

с. Гурково, за срок от 5 години.

Всички, които желаят да обработ-
ват земята,  да представят офер-
ти до 29 март 2022 г. в храм „Св. 

Димитър” с. Гурково и в храм „Св. 
Георги” гр. Балчик

От настоятелството

               Проф. Георги Спасов /флейта/, е известен на балчиклии, когато преди две години 
в тандем с д-р Росица Бояджиева и варненската преподавателка по китара Нели 
Недева свири в ДКИ КЦ „Двореца“ Балчик        Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

               Панихида за загиналите през Руско-турската война 1877/1878 г. отслужиха ставрофорен иконом Стратия 
Александров и отец Тодор Тодоров. Официални лица: отдясно наляво г-н Николай Ангелов, кмет на Община 
Балчик; г-н Димитър Николов, председател на ПП Герб Балчик; г-н Николай Колев, председател на ОбС Бал-
чик; г-н Даниел Димитров, общински съветник; г-жа Сияна Фудулова, общински съветник. 
                                                                                                                                               Фото: Маруся КОСТОВА 

3 март 2022 г.
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