ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА
ПО ЕТАЖИТЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ ЧУВСТВА

Валери Пенев – начело в
шахматния турнир
в град Полски Тръмбеш

Писателката Виолета Христова в приятелски
разговор с колегата си Георги Йовчев.
Фото: Милена БЕЛЧЕВА
Чудесно е това усещане, когато има доверие
и обич, както в живота,
така и в съвременната
българска поезия, която
одухотворява човека, не
само в името на любовта.
Това ни изповяда родената в гр. Чирпан поетеса Виолета Христова в
предпоследната си книга
/щото трябва да има и
следваща/ „Господарят
на гледката“- умозрения
и фрагменти. Тя има още
осем книги с екзотични
обещаващи заглавия, подобно капки вода, които
създават илюзията за океан. Авторката е носителка на националната награда „Георги Братанов“и
първа награда в конкурса
„Мара Белчева“. Редактор в няколко вестника,
уредник в музея „Гео
Милев“. Председател е на
Литературен кръг „Смисъл“, в чиято орбита се
движат имената на Камелия Кондова, Валентина
Радинска, Актиния Михайлова, Левена Филчева,
Диана Юсколова, Анелия
Гешева... Отгоре на туй
е майка на три дъщери:
Ина, Ана и Габриела.
Но да се върнем при
умозренията и фрагментите, изповядани от
„Господарят на гледката“,
където Виолета Христова
Гъркова ни показва как
поетическите превъплъщения са с голямо температурно въздействие
върху човешката душевност. Тук всичко е с точен
център на действие, където силата на вътрешния и
външния човек в нас намира сили за равновесие,
в името на хармонията.
Все неща, дълбоко преживени от нея и са сърцевина на поетическите ѝ
въжделения: като надежда, страст, равносметка,
тревога – всичко, в името
на любовта. Не само защото: „...Един за друг сме
глина, восък /върху който
поставяме
отпечатъка
си./И после по следите
гадаем кой е бил тук. /Но
отпечатъкът никога не е
човек...“Всяка реплика
рефлектира, за да попадне на точното място и отхвърля случайността като
ненужна дреха за да застане зад своята същност.
Превръщайки магията в
пластична изящност на
думите. Образът е пресъздаден в първият миг
на преображение, в който
откровението и невидимият полъх се лее в чуден
ритъм за да добием представата за равновесие в
баладата за „ Големите
и малките“: „...Големите

викат себе си,/ малките
могат всичко./ Големите понякога не могат да
си връзват обувките./
Малките имат Гъливер./
Големите имат Малкият
принц...“ Трайните моменти за поетическа последователност са част от
доказателствата напоена
с гордата тръпка на порива. Удовлетворението от
написаното върху белият лист за да стане наше
достояние без никакво
насилие над думите. А
това кара нашето съзнание да бъде като окото
на морския фар- винаги
будно. Другото, което ме
смая бе нейната сила в
откровението. Един мощен лост, който задвижва механизма на ритъма
в логиката, където има
нравствен патос и енергия, искреност и поетическа
чувствителност.
Не говоря за емоционалното въздействие върху
публиката, сред които се
откроиха младите творци
от поетичния клуб към И
У – Варна, с ръководител
г-жа Елица Виденова.
Въодушевлението отново
упорито ни преследваше,
като пример за невероятната мощ на човешката
мисъл, облечена в действие. Подкрепен със завладяващ и неутолим глад са
смислите в изреченото
от Виолета Христова /
ненапразно е и водач на
литературен кръг „Смисъл“/. Мила и дискретна,
тя гледа едновременно да
помири думите, които са
в конфликт помежду си.
Да ги омилостиви, за да
си помогнат взаимно, защото е важно за цялото
човешко общество. Колко настоятелно и кротко
тя ни обясни, че машината за щастие е човекът, но
ние не оценяваме това и
не можем да я ползваме
правилно. Финално ясно
и изповедно:“...От всички неща, съществуващи
на света / в безкрайното
многообразие, виждаш
само твоите./ Само те лежат в нивата на сърцето
ти,/ кротки семена или
отдавна разтворени макове.“ Това са само прашинки от заобикалящия
ни свят, пречупен през
призмата на собствената
ѝ душевност, създадена
да претворява доброто в
човека, за да станем съучастници и почитатели
на поезията, изваяна от
Виолета Христова, която
прилича като нея - на самата любов!

На 21-22 април 2018
г.в гр.Полски Тръмбеш
се проведе шахматен
турнир.Участваха 105
човека от цялата страна.Контролата за игра
беше 30мин+30 сек. на
всеки ход.За два дена
се изиграха 7 партии.

Средната продължителност на партия е
между 2-3 часа.Огромно физическо и умствено натоварване.
Представител
на
Балчик на този шахматен форум беше
и Валери Пенев /

многократен
участник на международни и републикански
състезания,студентски
шампион на гр.Варна/.
Той се представи
страхотно.В първите
три кръга постигна
три победи.Като найвпечатляваща бе победата му над бургаския
майстор
Цветомир
Ангелов. В 4-ти кръг
направи
престижно
реми срещу младия
плевенски талант Валентин Митев /с личен
треньор гросмайстор
Красимир Русев/.В оставащите партии Валери направи още 1.5
т. В крайното класиране е на 11 място с 5т. от
105 шахматисти.
Безспорно голям и заслужен успех.Пожелавам му да продължава
да играе шахмат и да
ни радва с много други и големи успехи.Да
бъде пример за подрастващото поколение.
Красимир КИРЧЕВ

Основният камък за съграждането на православен храм, посветен на свети великомъченик Димитър Солунски, бе положен в село Рогачево. Чинът
на полагането бе отслужен от йеромонах Филип Кирилов, председател
на храм “Успение Богородично” – село Оброчище и на новоизграждащия
се храм, в съслужение със свещеник Петър Димитров и митрополитския
дякон Любомир Георгиев.

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам

* Купувам земеделска
земя в цяла България до
2700 лв./дка. Тел.0898
37 22 71
/10-8/
* Купувам земеделска
земя в общините: Балчик, Каварна, Шабла,
Г. Тошево и Варненска област. Подготовка на документи. Тел.
0885838354 0579 77011
*Изкупувам земедел
ска земя, малки и голе
ми парцели, във всички
райони на Добруджа,
Североиз точна Бълга
рия. Изгодни цени. Тел:
0887 240 569 От 9.00 до
18.00 часа.
/10-10/
*Купувам земеделска
земя в община Балчик,
Каварна, Шабла, Ген.
Тошево. Съдействам за
документи. Тел.0895 71
83 83; 09888 79083
Георги ЙОВЧЕВ
/10-10/

Продавам
* Продавам част от
къща в центъра на Балчик. Ул.“Хр.Смирненски“ № 6 тел. 0897 617
426
/10-8/
* Продавам апартамент в бл.2 ж.к.“Балик“
Балчик тел.0898 440
709
/10-8/
* Продавам двустаен
апартамент в ж.к.“Балик“
Балчик, спешно 50 000
лв. тел. 0887 983 113
* Продавам къща
в с.Кремена с 2.8 дка
земя. Изгодно. Тел.
0884474858 Лидия

Разни
*Търся апартамент
под наем. Тел. 0886
607818*
* Давам дългоспочно
обзаведена квартира в
бл.35 тел.0888 702805
/1-1/
* Търся готвачи, сер-

витьори, камериерки,
администратори за хотел „Ахилея“ в Балчик. Започване веднага.
Тел.0896 806622 /4-4/
* Престижният ресторант “Ел Симпатико”
/на крайбрежната алея
на Балчик/ търси персонал: Бармани, сервитьори, готвачи и камериерки. Тел. 0898 60 38
40
/10-8/
* Давам ст ая под
наем Тел. 0898 440 709
ул.”Хр.Ботев” 35 /10-8/
* Давам помещение
под наем 20 кв.м., подходящо за офис, адвокатска кантора, счетоводна
къща или друга дейност.
Помещението се намира на ул”Приморска “,
срещу комплекс “Марина Сити”. Цената
е по договаряне. Тел.
за връзка 0899890050,
0893678607
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с п р а в о ч н и к
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
№ 1 - Ново гробище - Площад Рибарски
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45
Площад Рибарски - Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10
№ 3 - Ново гробище - Площад Рибарски
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00*, 08.30, 09.00*, 09.30,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00*, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.00, 14.30,
15.30, 16.00*, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30
Площад Рибарски - Ново гробище
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30*, 09.00, 09.30*, 10.00,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30*, 13.00, 13.30*, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 16.30*, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00
Балчик - Албена - 07.20, 08.15, 12.15, 17.15
Албена - Балчик - 09.00, 13.30, 16.30, 18.10
Балчик - Варна - 07.44, 07.45, 08.30, 09.30, 10.00, 11.04,
11.30, 12.30, 13.14, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30, 17.20, 18.00, 18.10
Балчик - Добрич - 07.00, 08,00, 09.20, 10,30, 11.05, 11.40,
13.20, 14.00, 15.20, 16.30, 17.20, 18.30
Балчик - Стражица - Одърци - Добрич - 07.30, 17,10
Балчик - Каварна - Шабла - 08.30, 09.10, 09.50, 13.20, 16.00
Балчик - Каварна - 10.24, 14.25
Балчик - Тригорци - 07.30, 16.15
Балчик - Църква - 14.00
ЖП информация Варна - 052/630414
Бързи влакове Вн-Сф - 07.50 (експрес), 11.00, 12.50,
21.55, 22.20
Автобуси Балчик - София - 09:55, 22.19 (“Юнион
Ивкони” тел. 0879/356 232), 12.15, 21.15 (“Етап Адрес”
тел. : 0579/71221, 0894/344 049)
Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710
БЕНЗИНОСТАНЦИИ

“Лафи” - тел. 7-65-70
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24 86
“Попов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪТНА ПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк.”Балик”, бл.34,вх.А
0888/65 49 19
АПТЕКИ
Аптека”Панацеа” - тел. 7-59-38 всеки ден от 8-20ч.,
събота от 9.00 - 20.00 ч., неделя - почивен ден
Аптека “Фарм а” - ж.к. “Бал ик” тел. 7-29-31
9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч. дни
ДРОГЕРИЯ “АНИ”, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’.
ТЕЛ; 0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Регистратура 7 -28-66;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /денонощно/
ЧАСТН
 И ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 тел: 75883;0887/238294
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /МБАЛ/ GSM 0888/81-43-10

Д-р Д. Малчева - педиатър бл. 6 вх. Б. тел.: 0888/635599
Д-р Димов - хирургичен к-т, бл. 6 вх. Б, 17-18:30ч.
Д-р Ю. Димитров - хирургичен к-т, МЦ I GSM:0888 007
829. Сряда и четвъртък от 15 - 17 ч.
Д-р Бекиров - интернист и GP. Ул. “Плиска” №1 /срещу
Полицията/; тел.: 0899/177 330
Доц.Желязков - ортопед-травматолог
Д-р Владимиров, ортопед , ДКЦ-4, Окр.болница “Св.Ана”
Варна стая 208понеделник и петък -преди обяд; вторник,
сряда и четвъртък -след обяд Тел. 052 692629
Д-р Калинова - вътр. болести, GSM 0888/30 70 23
Д-р В.Вълев - операции в ХО Балчик, прегледи на ул.Ч.Море
27 от 10:00 до 12:00 ч. Тел:0887 40 99 56
Акупунктура - Д-р Христо Генов Тел:0886 199 790
Д-р Христо Игнатов - стоматолог, МБАЛ тел. 0888/752 383
Д-р Р. Малчева Ангелова - пулмолог, тел. 0888/654 253/МБАЛ/
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
НОТАРИУСИ
Светлин Илчев-ул.”Черно море” 28,тел.7-30-12 от 08.00
до 17.00 ч.,дом.тел.7-35-36; GSM:0888/86 14 57
Обретен Обретенов - ул. “Черно море”, тел. : 7 6446, 0888/637 860
ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА тел. 7-55-27
8:00-12:00; 12:30-16:30
Погребално обслужване “НИССИ” 0897 885 042
ул. “Черно море” №35 тел: 7 66 46 урежда всичко за
погребения - денонощно; изработва и монтира паметници,
снимки.
Отец Стратия - тел. 7 51 36
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
БИБЛИОТЕКИ
при ч-ще”П.Хилендарски”тел.7-26-11, 8.30 - 17.00; събота и
неделя - поч.дни
при ч-ще “В.Левски” тел. 7-20-86 с Интернет център
ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00 - 17.00;
Е Т Н О Г Р А Ф С К А
К Ъ Щ А
9.00-17.00;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУД. ГАЛЕРИЯ тел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32
ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА тел.160
ПОЩА И ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКА СЛУЖБА
Паричен салон 7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00; неделя - почивен ден; тел. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09

