ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Подир порива на човешката
душа

Д-р Румяна Малчева
Ангелова – лектор при хората
с увреждания в Балчик

20 декември 2017 г. - 10 януари 2018 г. 6

Градско първенство по
шахмат в Балчик

Райчо Милев /Професорът/, Даниил
Енчев и Андон Андонов със своя треньор
Красимир Кирчев. Фото: Б.Т.

VI шахматен турнир за
деца “Надеждите на
балчик” за 2017 г.

Поетът и журналист от Балчик, дългогодишен приятел и
почитател на знаменитата Елка Няголова, я поздравява с
успешната варненска премиера на стихосбирката „Шест
грама”.
Фото: Б.Т.
Поривът има много измерения и този
път се беше приютил
в юбилейната стихосбирка-двадесета по
ред, на нашата землячка-добруджанката
Елка Няголова. Заглавието е „Шест грама“. В мигове на свръх
концентрация поетесата е събрала всички
човешки чувства и ги
е облякла със своята енергия, после я е
изплакала цялата със
своите сълзи, раздавайки всичко, на нас,
хората, без остатък, без
да жали себе си. Какво
по-благородно, какво
по-хубаво, казвайки
ни искрено всичко за
своята най-голяма радост или тъга.
Да напишеш „Шест
грама“ е като да родиш
човек-трябва много тишина и болка. Защото
в покоя и терзанието
винаги е скрита голяма
любов. За да споделят
стиховете на Елка Няголова бяха дошли почитатели от четирите
краища на държавата
ни. Сред нас бяха г-н
Коста Базитов - зам.кмет по културата на
гр. Варна, ректорът на
Икономическия университет-проф. Пламен Илиев, г-н Коста
Бандутов- режисьор,
г-н Милен Минчев от
Администрацията на
гр. Каспичан,нейната
учителка г-жа Грозданка Сивриева, г-н
Кирил Аспарухов от Т
V- Варна...
Всички вкусиха от
поетическите мигове
на откровение, които
създават чувството за
простор и тържество
на човешкия дух преди
Рождество Христово.
А нейният развълнуван, леко приглушен
глас-емоционално проникновен и наситен, ни
поведе в света на завладяващите човешки
мисли. Професионално правейки интонационни, емоционално
заредени паузи, създавайки драматургия

на проникновенат а
развълнувана душевност, Елка смята, че
са нужни шест грама,
за да „тежи душата-с
планини от надежда, с
върхове от любов и със
пропасти от омрази...
Неразбрана субстанция. Как с тези сребърни струни оцелява
в чинелния дъжд....И
изцежда ръкави мокри...“ И всичко това е
направено без усилие,
с психологическо проникновение и тази майчинска задушевност
на нейния глас, криещ
огъня на страстта, тайната тръпка на порива.
Дори когато спираше за миг да отвори
следващата страница,
и в тази кратка пауза тя казваше много...
Тази нощ ние усетихме дъха на художника
Винсент от Арл, където е рисувал и живял,
почувствахме дъха на
Димчо Дебеляновите
вишни, минахме по
невидимите мостове
на минало, настояще и
бъдеще, всичко в името
на щастливото време,
напоено с особен смисъл.
Елка Няголова разпали нашето въображение. След всичко
написано, освен нравствен патос, има и искреност, придружена
от елегантна поетична
чувствителност. Тук
скромно присъстваше
и един човек от „Еверест“, с когото заедно
са четяли редове от
нейната синя ученическа тетрадка и Елка му
прошепна отново:“...
Само ти не заспивай,
любими. Усмихни се,
така ти отива./ Изтънява пътеката, Еверест
все така отляво боли.../
Но какво от това, щом
сме двама./ Само ти
не заспивай!” Това са
посланията на Елка,
бликнали с достойна
мъдрост, със свои сентенции, звучащи житейски поуки.
Двадесет книги преведени на 18 езика,

като самата тя говори
на пет от тях. Многобройни награди, титли,
звания и отговорности е поела на своите
плещи, понесени през
времето, за да вдъхне
кураж и надежда, не
само на нас, но и на
своите внуци-Йоан и
Ясен...
За да почетат поетесата Елка Няголова при представяне на
„Шест грама” бяха дошли нейните любимци
и възторжени почитатели: Елица Виденова, Олга Василенко,
Александър Петров,
„бисерчето“- Вики Панайотова, студентите
от ИУ - Варна: Деси,
Ванина и Теодор, заедно с децата от театър „Малечко“, които
допълниха с емоции
този мощен стихотворен букет.
Всички дадохме и
своята лепта за лечението на журналистката от БНР и поетеса
Станислава Пирчева /
Ави/ със съпричастност и пожелания за
бързо възстановяване.
Ус етих как Елка
Няголова е уловила
всичко със сетивата
си, съпреживявала ги
е, за да ги осмисли с
нейната емоционална и
интелектуална нагласа
върху белия лист, да ни
поведе уверено в лабиринтите на скритите
и явни общочовешки
чувства във всичките
им форми.
О с н о в н ото п р и з вание на поета е да
защитава истината, а
той живее от и със
своята поезия до края.
А думите, които се
използват, не се самопроизвеждат, те са като
земята- трябва да ги
обогатяваме, за да държат нашето внимание
будно, в конкретното
му измерение, така,
както го е направила
успешно и този път
нашата поетеса Елка
Няголова!
Георги ЙОВЧЕВ

На 12 декември 2017
г.д-р Малчева гостува в
клуб „Св Марина“ Балчик, където презентира
най-новите изследвания
за респираторните заболявания, характерни
за есенно-зимния сезон.
Лекцията беше на много
високо ниво, присъстващите хора с увреждания
слушаха с интерес, задаваха въпроси,относно

лечението и получиха
компетентни съвети.
Благодарим
на
д-р
Р.Малчева от все сърце.
Тя с право е призната за
„Общественик на 2013
г.” Желаем ѝ преди всичко здраве и много успехи
в благородната ѝ професия и обществена мисия!
Деспина МАРИНОВА
Председател на ОО на
СИБ Балчик

Българският олимпийски
комитет награди
лекоатлетите валентин
андреев и андриан андреев

На 19 декември 2017
г., на официална церемония в Националната
галерия „Двореца“ Българският
олимпийски
комитет връчи своите
награди заедно с годишните спортни Икари. Валентин Андреев заедно

с треньора си Андриан
Андреев станаха носители на златната значка
на БОК. Честито и на
двамата , продължавайте
със същия хъс към следващите победи, защото
истината е ,че САМО
СИЛНИТЕ ОЦЕЛЯВАТ

Канабисът в Оброчище
не е свършил

На 18 декември, около 13:30 часа по главен
път I-9 в района на с.
Оброчище е спрян за
проверка лек автомобил
„Мерцедес” с немска регистрация, управляван
от Д.А. (23 г.) и пътник
криминално проявения
Р.К. (23 г.), и двамата от
с. Оброчище, обл. Добрич. В хода на проверката пътника предава
суха тревна маса с тегло
1,2 грама, реагираща на
полевия тест на нарко-

тичното вещество канабис. При извършената
проверка на водача на
автомобила за употреба
на наркотични и упойващи вещества, теста
отчита
положителен
резултат за употребата
на амфетамин и метаамфетамин. Двамата са
задържани за срок от 24
часа. По двата случая са
образувани досъдебни
производства по описа
на РУ МВР Албена.

Успешна беше шахматната година в
Балчик. Да пожелая на всички – малки и
големи шахматисти с различна възраст,
да се стремят към най-високите върхове
на кралската игра! На спонсорите
– благодаря! /Красимир КИРЧЕВпредседател на ШК „Балчик”

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

