Спазвайте правилата: дисциплина,
дистанция, дезинфекция.
Брой 19 (868)

Вторник, 10 май 2022 г.

МИСЪЛ НА БРОЯ

„Да си творец се иска кураж.“

Анри Матис

ФАРА ШАБЛА ВЕЧЕ Е РЕМОНТИРАН
На празника на града – 2 юни ще бъде откриването на обекта от ВМС
Започналият в началото на
декември м.г. основен ремонт
на Фара Шабла вече е завършен. Основният ремонт бе направен със строително скеле,
като кулата на Фара е обработена със специална силикатна
мазилка, която не пропуска
вода и влага, след което е боядисана със специална силиконова боя. Подсилени са
основите на кулата. Изцяло са
подменени електрическата и
водопроводната инсталации.
Жилищните помещения са
ремонтирани и са изградени
баня и тоалетна. Подменена
е дограмата на жилищните
постройки, както и на кулата,
където са отворени прозорци,
за да може тя да се проветрява по-лесно, с цел да не се получава конденз. Пукнатините
и фугите по фаровата кула отвътре са запълнени и Фарът е
боядисан, отново в знаковите
за него червено и бяло. Изработен е парапет на долната
площадка за безопасност, а
площадката е залята с течна
гума. Подменени са покривните конструкции на жилищните постройки.
Фирмата изпълнител е „Ню
Пауър груп“ ЕООД, като поръчката е възложена от командването на Военноморските сили на РБългария.

Фарът Шабла сега, по време на ремонтните дейности и преди
тях.
Когато настоящият брой на
„Изгрев“ е при своите читате-

ли - на 10 май (вторник), комисия от щаба на Военномор-

ските сили на РБългария и от
Хидрографска служба на ВМС
приема обекта. От ВМС планират, на празника на Шабла – 2
юни, да направят и официално
откриване.
Шабленският фар е най-старият на Балканския полуостров. Той е построен през 1768
г. по подобие на Александрийския фар. Висок е 32 метра
и има 132 стъпала до върха.
Разположен е на 43° 32‘ с.ш. и
28°36‘ и.д. Сигналът му е бяла
светлина, просветваща 3 пъти
на всеки 25 секунди. Последно Фарът Шабла е боядисван
през 2006 г., а основен ремонт е
правен преди 40 години - през
1982 г.
От „Изгрев“ потърсихме за
коментар отговарящия за ремонта на фар Шабла, к-н лейт.
Донко Енев - помощник-началник по логистиката на хидрографска служба на ВМС: „Ремонтът е направен с качествени
материали. Фирмата не е нова в
ремонтите на високи обекти и
е подходила напълно професионално. Като шаблeнец, за
мен винаги е било много важно
да се ремонтира точно Фарът
Шабла, защото той е лицето на
града и всеки свързва Шабла с
него. Надявам се, общината да
съдейства, поне през лятото в
определени дни да могат да го
посещават туристите.“
Изгрев

ПРОЛЕТЕН КОНЦЕРТ В ЧИТАЛИЩЕТО
Палитра от багри, танци и слова в препълнения салон на читалището
В навечерието на Гергьовден
жителите и гостите на Общината бяха поканени на пролетен
концерт в салона на читалището,
дело на хореографа Гергана Дафова.
Това е първото събитие в затворено пространство след двугодишната COVID-пандемия.
Тясна се оказа залата за многобройните желаещи, дори правостоящи, които бяха дошли да
подкрепят морално своите деца
и внуци – участници в концерта.
Сред присъстващите бяха

кметът на общината Мариян
Жечев и заместникът му Петър
Атанасов.
„Що ми е мило и драго,
че се е пролет пукнала…“
На пробуждащата се природа
и родния край бяха посветени
стиховете, песните и танците на
концерта.
Първи на сцената се представиха познатите и обичаните
малки танцьори от детски танцов състав „Бърборино“ с ръководител Гергана Дафова, които
завладяха публиката със „Север-

няшки закачки“.
Своя дебют на сцената направиха „Смехораните“ - децата от
втора възрастова група при ДГ
„Дора Габе“ Шабла. Те се представиха с народната песен „Наша
Гана“, танцуваха пролетен танц, а
Момчил Момчев и Йордан Мичев рецетираха стихове.
Следващите участници в
пролетния концерт бяха малчуганите от изнесена група
„Слънце“ с. Дуранкулак към
ДГ „Дора Габе“ – Ана-Мария
Маева и Красимир Панайотов.

Техните стихотворения бяха
поздрав за присъстващите.
Малките „звездички“ от
трета група на детската градина
танцуваха и пяха за любимата
пролетна птица - лястовичката.
С изпълненията на бъдещите първокласници - децата от
група „Шарено петле“, завърши
музикалната програма на групите от ДГ „Дора Габе“.
И за второто си изпълнение
„Добруджански танц“ малките
танцьори от „Бърборино“ бяха
възнаградени с бурни аплодисменти.
Продължава на стр. 3

КРАЙ НА НАШИТЕ ЦВЕТНИ 12 ГОДИНИ
И НАЧАЛО НА НЕЩО НОВО
Май месец е. Месецът на
абитуриентите. Изпълнен с музика, вълнение, усмивки, сълзи,
викове и бурно броене до 12.
Момент, който е дълго очакван,
но минава като миг. Неусетно
излетяха и нашите 12 години
в училище. То възпита у нас
търпение, упоритост и воля да
преследваме мечтите си. 12 години ние - випуск 2022, заедно
се учихме, грешихме, мечтахме,
споделяхме и се забавлявахме.
През далечната 2010 година
бяхме плахи, несигурни малки
дечица, едва прекрачили училищния праг, а днес вече сме
амбициозни, смели и мотивирани млади хора готови да покоряват върхове.

пъзела. През цялото време израствахме и се променяхме, за
да се превърнем в това, което
сме днес.
Не бяхме сами, наши верни
спътници бяха учителите, на
които искаме да кажем едно
голямо: Благодаря! Нашите родители, които пропиляха хиляди нерви заради нас и въпреки
това ни обичат безрезервно и
на тях благодарим. Приятелите,
които слушаха нашите истории
и споделяха и веселите, и тъжните моменти – благодарим и
на вас.
Година след година се изминаха дванадесет. Сега започва
един нов етап от живота ни,
изпълнен с изненади и предиз-

Абитуриентите, заедно с класния си ръководител – г-жа Сминка Филчева
Доказано е, че малките неща
са най-стойностни – споделените моменти, общите радости
и тъги, отмененото контролно,
победата в часа по физкултура,
шегите в клас, преписването в
час - задружния клас. Клас, събиращ в едно спортисти, танцьори, артисти, творци и още,
и още. Безброй спомени от
практики, от празненства, от
конкурси, от общи задачи и от
обикновени щастливи ученически моменти. 12 цветни години,
изпълнени с трепет, вълнения,
притеснения, общи проблеми,
смях и емоции. Всички ние сме
различни и уникални. Не винаги се разбирахме и не винаги
бяхме на едно мнение, но винаги успявахме да стигнем до съгласие и успешно да подредим

викателства. Преди това, трябва да сложим един запомнящ се
край на тези цветни 12 години.
По този повод,
каним
всички Вас, пред очите, на които израснахме, на 13.05.2022
г. в училищния двор на СУ
,,Асен Златаров“ от 10:00 ч.
на нашето изпращане. А на
23.05.2022 г. в 17:30 ч. ще Ви
очакваме пред общината на
организираното от Община
Шабла празненство. Облечени официално като за бал ще
попеем, ще се посмеем, ще си
направим снимки и ще си кажем довиждане. Ще се радваме
да споделите тези така емоционални моменти с нас!
Дария КАЗАНЛИЙСКА,
Випуск 2022 г.

ЕЛПРОМ ЕМЗ ООД град Шабла

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СПЕЦИАЛИСТ
на длъжност ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Условия: Постоянен трудов договор на 8 часа, петдневна
работна седмица, стаж по специалността 3 години,
Заплащане по договаряне.
Кандидатите да представят диплома, СV и молба
за работа. С предимство са с висше образование
специалност „Счетоводство и контрол“.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени
на интервю.
Документи се подават в Елпром ЕМЗ ООД
от 8:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден или на
E-mail: office@elpromemz.bg
Детски танцов състав „Бърборино“

Информация на тел.: 05743 45 68
0885 137 654
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ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ГЛЕДИЧ (ЦЕПЕНИЦИ) – 140 лв./куб. м.

АКАЦИЯ (ЦЕПЕНИЦИ) – 130 лв./куб. м.

Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66
НОВООТКРИВАЩО СЕ ЗАВЕДЕНИЕ

на селищно образувание „Кария“
(бивше „При Бай Пешо“)

ТЪРСИ ЦЯЛОСТЕН ПЕРСОНАЛ
Телефон за връзка:0876/90-55-31

РЕСТОРАНТ „ FISHE GRILL“ ШАБЛА
НАБИРА ПЕРСОНАЛ

бармани, сервитьори и кухненски
работници.
Телефон: 0894 34 28 26

ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ “ДЕЛФИНА”
С. ТЮЛЕНОВО

НАБИРА ПЕРСОНАЛ В КАТЕГОРИИТЕ:

сервитьор, готвач и барман.
За информация: 0885 095 931

ТЪРСЯ

РАБОТНИК/ЧКА ЗА РАБОТА В
ОРАНЖЕРИИ ЗА СЕЗОНА.
Телефон: 0887 80 79 81
ПРЕДЛАГАМ

РАЗСАД ДОМАТИ:

„Калина“, „Наслада“, „Биволско сърце“, „Розова магия“,
„Ръгби“, „Идеал“ (едро червено);

РАЗСАД КРАСТАВИЦИ:

„Гергана“, „Саката“ (японски), „Мексикански крокодилки“
(нов, най-крехък и за предпочитане сорт)

Телeфон: 0898 711 450, Стойчо Захов

АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ „ЛОТОС“ – 2004
КУПУВА
земеделска земя и дворни места в общините
Шабла, Каварна, Балчик и Генерал Тошево.

Телефон: 0888 90 88 91
ИЗКУПУВАМ

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

на високи цени в общини Шабла, Каварна,
Балчик и Генерал Тошево. Консултация и
подготовка на документи.
Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

„НИМИ ТРАНС“ ООД ШАБЛА
НАЕМА И ОБРАБОТВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
на територията на община Шабла.

Телефон: 0883 44 07 21
ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 10 май 2022 година
се навършват
2 години
от смъртта на

„ПРОЛЕТ“ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНИЯ КАБИНЕТ

Освен всички останали
чествания и празници, на 1
май в Шабла бе открита и една
импровизирана изложба. В

арт-средище, наречено от Роси
– „Галерия РОЙО-ъндърграунд“. На 1 май, семейство Йорданови празнува и годишнина
от своя съвместен живот – датата не е случайна за тях...
Росица Йорданова
беше изложила 16 свои
платна с рисунки на
цветя – акрил, а гости
на екпсозицията имаше
от Германия, Англия,
Русия, Беларус и разбира се шабленци.
Почитателите
на
творчеството на д-р
Йорданова
познават
талантливата самоука
художничка най-вече от
социалните мрежи като
маринист. Нейни картини на морска тематика
украсяват и семейната
Д-р Росица Йорданова на откриването къща за гости „Пчеличката Мая“. От тях „грена изложбата.
ят“ познати любими
първия ден на май, в някои ев- места от нашето крайбрежие.
ропейски държави се празнува Немалко от платната на Роси
и „Деня на цветята“. Това е под- са намерили новите си собстветикнало д-р Росица Йордано- ници през лятото – в лицето
ва да именува своята изложба на почиващи при тях туристи,
„Пролет“. В нея, тя тематич- които са се влюбили от пръв
но бе изложила свои платна с поглед в неин морски пейзаж...
флорални мотиви. Мястото на
„Вдъхновявам се от пролеекспозицията бе необичайно за тта, защото във всяко цвете се
художествено събитие – под- оглежда нечия душа. Целта ми
земната част на ветериинарен е, като види моите картини и
кабинет „РОЙО ВЕТ“ в центъ- човек да се зареди с енергия и
ра на Шабла, на ул. „Петко Бъл- позитивизъм, защото лошогаранов“. След скорошния ре- то около нас така или иначе е
монт на кабинета, половинката много...Желанието ми е, всеки,
на Роси – д-р Йордан Йорданов който види моя картина да се
е подарил на своята спътница в усмихне!“ – казва Роси. Тя има
живота и бизнеса подземното и друго желание. А то е, всеки

(Горския)

За един живот живян достойно.
За един човек прекрасен и обичан.
За едно сърце голямо, всеотдайно.
Никога забрава няма!
От семейството

самобитен художник от Общината, който търси къде да изложи своите творби, да заповяда

в „Галерия РОЙО-ъндърграунд“.
Йордан Енев

УВЕДОМЛЕНИЕ

за провеждане на дезинсекционни дейности

В изпълнение на чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за здравето и
Предписание № ЗП-02-17/ 31.03.2022 г. на РЗИ Добрич Община
Шабла уведомява:
1. На 18, 19 и 20 май 2022 г., от 06.00 до 10.00 ч. и от 18.30 до
20.30 ч. ще се извърши дезаакризация на общински зелени
площи срещу кърлежи в гр. Шабла.
2. Подлежащите на третиране площи са централна градска част,
градски парк, гробищен парк и градски стадион в гр. Шабла.
3. Продуктът, който ще се прилага, е е биоцид, разрешен
за употреба с Разрешително № 0312-4/ 09.03.2017 г. от
Министерството на здравеопазването. Включен в Списъка на
разрешените за употреба и предлагане предлагане на пазара
биоциди за 2022 г. Притежава информационен лист според
Регламент ( EK) № 1907/2006 г.
4. За изпълнители на пръскането са определени със сключен
договор «Буболечкоубийци-1» ЕООД.

БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ САЛОН
„ПРИ ПОЛИ“
Ви очаква с

работно време: от понеделник до петък
08:30 – 18:00 часа.
събота – 09:00 – 14:00 часа.

Салонът се намира на Градския пазар в Шабла

(срещу аптека „Вита-КА).

Моля, заповядайте!

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ШАБЛА

РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ

Галерия „РОЙО-ъндърграунд“

ИЗКУПУВА
ЗЕМЕДЕЛСКА
ЗЕМЯ!
Също съдейства за закупуването и продажбата на
имоти в община Шабла.
Ако вие имате имот, за който искате да намерите
най-добрия собственик, или познавате човек,
който да има такъв имот, можете да се обадите на:

Телефон: 0886/22-85-99

УС НА ПТК “ШАБЛЕНСКИ ФАР” гр. Шабла
свиква общо годишно отчетно събрание
на 28 май 2022 г. от 8,00 часа
в сградата на ПТК “Шабленски фар”
гр. Шабла при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2021 г.
3. Приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г.
4. Отчет на КС за дейността на кооперацията през 2021 г.
5. Избор на пълномощник за общото събрание на ОСЗК.
6. Текущи.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един
час по-късно на същото място, при същия дневен ред на основание чл.17 ал.2 от Закона за кооперациите.

УС на ПТК “Шабленски фар” гр.Шабла
Студио за красота

„FANTASY“

работи от понеделник
до събота, с и без
предварително записване.

За записване на час:
Донка - фризьор, тел.: 0886/22-85-99;
Габриела – маникюр и педикюр, тел.: 0883/37-12-47
Ателието се намира срещу входа на
банка ДСК в Шабла.

Моля, заповядайте!

ПРОДАВАМ

ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.
Телефон: 0899 53 83 09

ПРОДАВАМ

ДВОРНО МЯСТО В ЕЗЕРЕЦ – 2279 КВ.М.
Телефон: 0899 53 83 09
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ПРОЛЕТЕН КОНЦЕРТ В ЧИТАЛИЩЕТО
Следва от стр. 1
Единственият участник извън община Шабла, който се
представи на концерта, беше
Росица Енева от Каварна. Тя
поднесе своята песен „Мома Росена“.
На сцената, не за първи път,
взеха участие и възпитаниците
на Теофания Христова от школата по пиано към НЧ „Зора
1894“ Шабла. Александър Тодоров и Петко Франгов свириха за
публиката, а Александра Панова изпя „Снощи на герана бях“
като си акомпанира сама.

От своя страна танцьорите зарадваха своя хореограф и
приятел с малък жест на внимание и благодарност.
Този концерт се осъществи
с музикалното оформление на
Красимир Петров от Каварна.
След програмата от „Изгрев“
потърсихме Гергана Дафова, за
да сподели своите очаквания и
надежди, с които се е впуснала в
това предизвикателство и съответно дали да се оправдали положените от нея и участниците
усилия. Ето нейните думи:
„Обичам танците. Винаги
съм ги обичала. Така и не се реших да се развия професионално в тази област, когато му беше
времето (поне според мен).
Но когато нещо е писано да се
случи, то просто ти се случва.
Започнах работа с големи танцьори в клуба за народни хора
и дори не предполагах, че един
ден ще работя с деца.
Да поемеш детски състав
след авторитет като Стоян Господинов си е леко плашещо.

Гергана Дафова
нови деца с желание да танцуват. Взе да ми се върти в главата
идея за самостоятелен концерт.
И тъкмо започнахме да го обсъждаме с децата......изненада.
Мерки за сигурност! Отворено,
затворено, отворено, затворено....и така до безкрай. За смисъла на тези мерки не искам да
говоря, не му е мястото тук. Резултатът обаче беше плачевен.
След две години отсъствие от

Ана-Мария Маева (на снимката), заедно с Красимир Панайотов от изнесена група
„Слънце“ с. Дуранкулак към ДГ
„Дора Габе рецитираха стихотворения за пролетта.
Присъстващите в залата
имаха възможността да видят
презентация с фотографски
спомен от фолклорно-поетичната постановка „Пуста орис“
представена пред публика в
Шабла през 2015 г. По време на
кадрите звучеше „предпремиерно“ песента „Лале ли си, зюмбюл ли си?“, в изпълнение на
водещата на концерта, учител,

Изпълнението на бъдещите първокласници.
Не след дълго обаче се оказах
с двадесет момчета и тридесет
и две момичета в залата, цифра завидна дори за състави в
големите градове. Започнахме
да работим по репертоара на

зала децата бяха загубили форма, доста позабравили танците.
Започнахме работата си почти
отначало на 01.03.2022 година.
През втората седмица на март
в залата дойдоха две деца от

Младежки танцов състав „Българка“
фотограф и общественик - Десислава Донева.
Всички познаваме, разпознаваме и обичаме самодейците от
младежки танцов състав „Българка“. Тази вечер те поднесоха
на своята публика много емоции
и усмивки и поканиха на сцената
главния „виновник“ за „Пролетния концерт“ – Гергана Дафова.
Тя се обърна към своите
момичета и момчета, като им
благодари за двата месеца неуморен труд. Пожела на присъстващите „топли, мирни и щастливи дни.“

състава, участвахме във фестивали, завърнахме се с няколко първи места, което си беше
голям стимул. Благодарение на
спечелените от община Шабла
няколко проекта децата получиха шопски, добруджански,
тракийски и северняшки костюми. Поставихме два нови
танца. Единият по моя хореография, а другия беше поставен
от доц. д-р Стефан Йорданов,
преподавател в АМТИИ – Пловдив.
Работата в състава съвсем
живна. Непрекъснато идваха

бившите възпитаници на „Българка“ с молба да се върнат да
танцуват и да възстановим репертоара на състава. Да си призная, не вярвах, че намеренията
им са сериозни. Носталгията е
едно, сериозната работа в зала
съвсем друго. Събрахме се втората неделя на март. Не мога да
ви опиша колко се зарадвах като
видях пълната зала. Предложих
им почти на шега да направим
един самостоятелен концерт
на 5 май и те приеха. Много от
тях сега са студенти и им беше
трудно да присъстват на всички

репетиции, но бяха сериозни.
И такааа, започнаха да ми се
редят мислите в посока сценарии, декор, водещ, осветление,
озвучаване. Първият човек,
който ми изникна в мислите
беше Деси Донева. Хареса ми
и начина, по който прие идеята.
Замисли се за миг и каза:
„Знаеш ли какво още ми
хрумва да направим.“ С такива
хора обичам да работя, пълни с
ентусиазъм и идеи. Сценарият
е изцяло нейно дело. Наложи се
да го пренапише няколко пъти,
но се получи прекрасно.
Декорът си го направихме
сами. Реших, че щом е пролет,
най ще му прилича да е с цветя.
Около два месеца отне изработката на цветята. Рязахме, лепихме, децата помогнаха и сцената
разцъфтя.
В много усилен труд двата
месеца направо отлетяха. Дойде заветният 5 май. Децата в
паника – „Госпожо, билетите са
свършили.“ „ Колко човека събира тази зала?!“ Като им казах
съвсем се панираха.
Завесата се отвори....От там
нататък всичко мина по сценарий. Деси Донева внесе такъв уют и спокойствие в този
концерт, за което й благодаря.
Малките деца, макар и доста
притеснени, се представиха чудесно. Големите танцьори показаха класа. Искахме феерия
от цветове, музика и танци, и я
получихме. Дали имаше грешки, о-о-о да. Има още много какво да желаем. Но нашата цел не
беше да сме перфектни. Искаше
ни се просто за два часа хората
да са усмихнати и щастливи. Не
можем да променим времето
и мястото, в което живеем. Но
някак между грижите за здравето и сметките, забравихме, че
душата също иска храна. И че
всъщност без тази храна животът се превръща в едно празно
съществуване.
Видях щастливите погледи
на хората в залата, видях очите
на моите деца след концерта. Аз
знам, че те ще го запомнят. Знам
също, че граденото с години
може да рухне за миг. Иска ми
се да имаме още много такива
мигове, с тези деца, в този град,
на тази сцена, за тази публика!
Пожелавам си го!“
Йорданка Радушева

ПОЕТИЧЕН КЪТ
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Изпраща ни учителят любим.
„На добър час!“ - на всички пожелава...
Сълзите си не можем да сдържим раздялата на пътя ни застава.
Самотни ще останат чиновете стари...
Звънецът ще звъни, но не за нас.
А бяхме толкова добри другари...
но свърши днес последният ни час!
И време е сега от тук да отлетим,
като птици към живота да поемем.
От утре нови върхове ще покорим,
а днес със детството си „сбогом“ ще си вземем.
Даниела Ангелова

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ XII КЛАС
На добър час, абитуриенти!
Дойде и последният учебен
ден за вас, но той е и начало на
нещо ново - на нови пътища, на
нови трудности, на нови срещи
и раздели, на нови надежди.
Светът днес е пред вас - свят
за изява, за труд, за посвещение, за обич. Всеки от вас ще
избере своята пътека в него и
ще тръгне да търси своето щастие.

и лесен, но дано препятствията по него да са преодолими.
Ако все пак се сблъскате с
трудности, спомнете си една
китайска мъдрост:
,,Велик е не онзи, който не
пада, а онзи, който винаги успява да се изправи!‘‘. И когато
след години се обърнете назад,
надявам се мнозина от вас да си
спомнят СУ ,,Асен Златаров‘‘ и
да си кажат с гордост: ,,Аз учих

Настоящите абитуриенти, заедно с първата си класна – г-жа
Ваня Иванова
Пожелавам ви да намерите
своя истински път! Крачете
по него по-знаещи, по-можещи, с опита, натрупан в ученическите години, по-свободомислещи, с пораснало
самочувствие и компетентност. Този път няма да е лек

Най-малките изпълнители на пролетния концерт – децата от
втора група „Смехорани“ на ДГ „Дора Габе“.

тук!‘‘.
Не забравяйте своето училище и своите учители, защото паметта стои в основата на
всяко човешко достойнство
и на народностното ни самочувствие! Бъдете отговорни,
дайте всичко от себе си, не се
предавайте пред трудностите!
Животът е предизвикателство,
което не бива да ви плаши, а
само да ви амбицира.
Вървете напред и доказвайте себе си! Това ще бъде най-голямото удовлетворение за нас,
вашите учители!
Успешен старт в живота и
в бъдещата ви професионална
реализация, мили момичета и
момчета!
На добър час, скъпи абитуриенти от Випуск 2022 г!
Ваня Иванова,
класен ръководител
в начален курс

ПРАЗНИК В СЕЛО ГРАНИЧАР
На 1 май, 2022 г. по повод
празника на селото и международния ден на труда бе организиран концерт в който
след приветственото слово на
кметския наместник Донка
Иванова взеха участие следните групи и изпълнители: фолклорна група „Добруджанка“
при НЧ“Зора1894“ гр. Шабла
с ръководител Жана Рачева и
корепетитор Галин Ганчев; певческа група“Кардарина“ при

НЧ“Победа1941“ с. Горичане,
също с ръководител Жана Рачева; Росица Кръстева с. Горун
(с „китка“ на Борис Мишалов);
певческа група при пенсионерски клуб „Бонка Добрева“ с.
Крапец с ръководител Пенка
Христакиева и корепититор
Добри Добрев; певческа група
при НЧ „Дружба1898“ с. Дуранкулак с ръководител Радка
Иванова. С отличните си изпълнения, фолклорните изпъл-

нители създадоха неповторимо
настроение на жителите и гостите на селото.
НЧ „Свобода1940“ и кметството на Граничар връчиха
на участниците в празничния
концерт благодарствени писма.
Също така наградиха с грамоти
за принос в развитието на българската самодейност, самодейците от селото - Кичка Петрова, Йовка Върбанова, Иванка
Върбанова, Татяна Димитрова,

Жана Кулева и Невена Огнева.
Благодарствено писмо получиха и украинските жители на
Граничар - Ирина Копцова и
Олена Дю, затова че със своя
труд помогнаха за създаването
на уют в селото.
Благодарим на община Шабла за финансовата помощ,
както и на всички участници в
празника на селото!
НЧ“Свобода1940“
с. Граничар
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НОВ ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА КРЕМЕНА НА ГЮЛЕ
Веселин Василев:“ „Коста Василев“ вече е най-масовият турнир в България“
Ден след „домашния“ турнир „Коста Василев“, младата
атлетка от СКЛА „Нефтяник
2015“ Шабла – Кремена Димитрова, отново бе безапелационна в сектора за тласкане
на гюле. Това стана на 1 май, на
турнира по хвърляния „Диони-

тузията в подбедрицата, която
й попречи да се изяви в скока
и спринтовите дисциплини ден
преди това в Шабла, треньорът
Веско Василев искаше да спре
Кремена от участие в Балчик,
но талантливата ни лекотлетка
стисна зъби и реши, че може
да тласка и на „Дионисополис“.
След шампионския си опит,
тя успя да направи само още
един, преди болките пак да се
засилят. След Креми се нареди
втората и от „Коста Василев“ –

Ден след спечеления в Шабла
златен медал, Кремена Димитрова е на върха и в Балчик.
сополис“ в Балчик. Турнирът
бе 10-и пореден в Белия град, с
над 150 участници, включително и нацонални състезатели от
България, Румъния и Украйна.
Още в първия си опит, Кремена тласна 8.56 м., с което и
остана недостижима за съперничките си в сектора. След кон-

Веселин Василев
Ивелина Янгозова от АК „Георги Дъков“ (Плевен) с резултат
7.25 м., а трета остана Виктория Михова от СКЛА „Добрич“
с 6.80.

Шампионските титли от
Шабла и Балчик са от първите
две участия на 13-годишната
Кремена в възрастова група
„момичета до 16 години“, където вече гюлето е 3 килограмово.
В предишните си 8 участия в
„детската“ възрастова група
с 2 кг. уред, Креми също беше
100-процентова – 8 златни медала!
След приключване на състезателната част на турнира
„Коста Василев“, треньорът
Веско Василев, който е и председател на УС на нашия СКЛА
„Нефтяник 2014“ бе ангажиран с логистични дейности,
затова сега го помолихме за
кратък коментар и на послед-

ното издание на родния турнир: „Радостен съм, че всяка
година успяваме да организираме турнира в Шабла. Дори
Ковид-кризата не ни спря и
в резултат, вече втора година
„Коста Василев“ е лекоатлетическият турнир под егидата на
БФЛА с най-много участници
в България! Ако в Шабла имахме сектор за хвърляне на диск
и чук, още 50 доказани лекоатлети, които на 1май хвърляха в
Балчик, на 30 април щяха да са
и в Шабла. Национални шампиони и рекордьори в различните възрасти...
За нашите лекоатлети – Кремена Димитрова тласка контузена, 2 см. фал лишиха Коко
Ялнъзов от златото в скока на
дължина, а възрастовата група
на Петко Франгов е такава, че
трябва да мери сили с година
по-големи от него деца. Доволен съм от представянето и резултатите им.
Искам да използвам възможността да благодаря на
ръководството на Общината в
лицето на кмета, г-н Жечев, на
съдиите от Добрич, на секретариата на турнира, както и на
всички, които работиха по организацията му.“
Йордан Енев

ГЕРГЬОВДЕН – ДВОЕН ПРАЗНИК В ЕЗЕРЕЦ
Още много назад в годините, Гергьовден се празнува като
Деня на овчаря и пастира, в
по-новата ни история като Ден
на Храбростта.

отец Павел отслужи Света
литургия по случай празника.
След това освети оброка, който по-късно беше раздаден на
всички миряни.

ДОБРОВОЛЦИ ПОЧИСТИХА
УЧИЛИЩНИЯ ДВОР
В почивния 2-ри май, група
родители, чиито деца са възпитаници на СУ „Асен Златаров”
Шабла се организираха в социалната мрежа с цел да направят двора на родното училище
по-чист и приветлив за своите
деца. В уречения час родители
и деца се включиха в акцията.

„Родител съм на едно от децата, което учи в училището.
Видях, че има нужда от помощ. За мен няма значение кой
какво не е направил. Има значение аз какво мога да направя.
В инициативата взехме участие
около 30 човека - възрастни
и деца. Събрахме около 25 чу-

Чували и ръкавици осигури
ръководството на училището, а
за извозването на отпадъците
се погрижи Общинското предприятие БКСТРО.
Ето какво сподели пред „Изгрев” инициаторът на идеята,
Николай Стоянов:

валчета с боклуци. Отделно изсипахме към 10 чувала растителни отпадъци в компостера
на училището. Първоначално
идеята ми тръгна от географската площадка, но за нея ще
трябва отделна организация.
Изгрев

В храма св. Георги в Езерец.

По традиция, на Гергьовден се залюляха цветни люлки…
Нашият народ има право и
трябва да се гордее със своята
история и своите традиции.
Една от тях е наричането на
ден от годината, когато се събират всички онези, живеещи
в родното си място и онези,
които вече са го напуснали.
За езерчани този ден е Гергьовден.
И този година, Гергьовден
в Езерец съчета традиционния събор в селото с църковния празник. Подготовката
започна от рано сутринта и
празникът беше вълнуващ и
запомнящ се. На разсъмване,
децата и възрастните украсиха
със зеленина - здравец, люляк,
чимшир, гергьовче и жълтурче,
иконата на св. Георги и гергьовската люлка, на която всеки
трябва да се залюлее за здраве.
На Гергьовден задължително се пренася жертва, дава се
празничен оброк в чест на светеца - “ Гергьовско агне“.
В църквата ни „ Св. Георги“,

В този празничен ден имахме възможността да чуем
гостите ни от с. Горун . Певческата група ни зарадва и с характерните за добруджанския
регион носии. Представи се и
новосформираната в Езерец

певческа група. Жените от
групата се изявиха чудесно,
имайки предвид малкото време което имаха за подготовка. Младата певица Пламена
Костова ни поздрави с песента „ Лудо Младо“. Известният
наш съселянин Каро Великов
продължи със своя оркестър.
Имаше много народна музика.
Изрично подчертавам народ-

Фолклорната група от с. Горун – едни от тези, които се погрижиха за доброто настроение на празника на Езерец.
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на, защото един народ е жив,
когато слуша и съхранява музиката на своите корени.
Не е възможно да слушаш
игривите, подканящи звуци на
народната музика и сърцето
ти да не трепне, да не подскочи, и да не те поведе към хорото. И кръшно хоро се изви, за
удоволствие на по-младите, и
за радост на по-възрастните.
Така завърши и денят на събора в с. Езерец - с много музика
и веселие.
На празник като на празник!
Благодарим на всички наши
спонсори, благодарим и на
кмета на община Шабла, благодарение на които беше възможно да спазим традицията.
Благодарност и към неуморните свирачи, които се погрижиха за настроението на всички нас.
Един народ, за да оцелее
трябва и да съхранява своите
обичаи и традиции!
Елен Сабатини,
читалищен секретар
на НЧ „Отец Паисий“,
с. Езерец

НА ГОСТИ В КАРДАМ

Членовете на пенсионерски
клуб (ПК) „Надежда“ Шабла
гостуваха на своите приятели от клуба на пенсионера в
с.Кардам. Визитата се осъществи след покана на председателя
на клуба-домакин, Съби Николов и е по случай великденските празници.
На срещата присъстваха
председателят на общинската

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йордан Енев, Йорданка Радушева
СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Георги Стефанов, Дияна Димитрова,
Николинка Георгиева, Мария Дончева, Невена Огнева, Деян Димитров, Галя Камберова,
Христина Радева-Стоицева

организация на Съюза на пенсионерите - Стоянка Проданова и кметът на село Кардам
- Георги Николов.
С много песни, шеги и танци
премина срещата между членовете на двата клуба.
Зорка Петрова,
председател на
ПК „Надежда“ Шабла

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

