ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

9 - 13 ноември 2017 г. 6

МАЩАБИТЕ НА ЛЯТОТО

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

Интервю на Георги
Йовчев с поетесата
Яна Вълчева, преди
представянето на стихосбирката ѝ „Миг
след лятото”. Фото:
„Б.Т.”
Нова изненада и
радостно съпреживяване в мигове на откровения изпитахме,
когато край нас вълнуващо избликнаха
стиховете, сътворени
от бургазлийката Яна
Вълчева. Изповедната ѝ рефлективност
изпълни с настроение
и проблясващо настроение. писателската къща „ Румелина“
Варна, с управител
Мариела Русева. И
защо ли?
За да се убедим
колко вълнуваща е
втората ѝ стихосбирка „ Миг след лятото“. Защото тя е „
цялата лято“, преминала под прочутия
бургаски часовник,
убедена, че пролетта
не е измислица, уточнявайки приглушено:
„защото е есен, самотата е твоето име“.
Нежно творческо
пресъздаване на човешкия миг на съприкосновения с необяснимото, изстраданото
в любовта, която е
в нас с ясен център
на действие и високо
емоционален градус
на изпълнение. При
нас беше и певицата
– нежната и красива
Силвия Колева, която изпълни песен по
текст на поетесата
Яна Вълчева и събра овациите на възторжената публика.
В баладичен ритъмизповед всяка дума

беше вградена в невидимия храм на поетическото съзерцание, установявайки,
че всичко е любов и
мечти, но мечти, които са движеща сила,
облечена в действие.
Чисто Янините метафори са запомнящи се - за лятото, за
седемцветната дъга,
останала след дъжда
с дъх на току-що
окосено сено, за силата на хлорофилаи всичко това ни го
сподели на един дъх,
нежалейки себе си. За
да стане без остатък
наше достояние.
„ Летни мигове тлеят, / в дълбоки очи,/
измечтани в съня на
момиче./ Още няколко цветни/ и слънчеви дни./ Още няколко глътки обичане...
“Носталгично, малко
печално-заклинателно тя ни посреща на
мига от спомена изваяна. Макар, че поетът е земен човек
и е различен от своя
лиричен герой. Той
събира натрупаните впечатления, наблюдения и подобно
лупата, която събира слънчевите лъчи,
за да ги превърне в
изгарящ център на
възторг, давайки сила
и дух на думите, найкрехката материя в
света, за да я излъчи
като духовна енергия.
Защото само в света
на поета есента „ухае
на канела“, тук изтлява тъга с „пареща
нежност“, където има
„неизречен акорд“,
скрила „под клепачите си финалния знак“.
Поетесата, която е и

мъжка майка, е винаги там, където ухае
на любов, където думите се обичат, защото ние винаги се
влюбваме в някого,
пътуваме сред тишината на влюбените, за
да можем до края да
се радваме без остатък и бъдем полезни
и на себе си.
Очарователно е,
когато тези мигове
отекват в сърцата ни.
За да засияят очите
ни, ръцете ни, с усмивка да отърсваме
капките вода след
летния дъжд, полеп-

нал по косите на някоя жена, останала
анонимна засега....“
Ех, любов, и такава
те искам/ ще танцуваме с тебе някой
ден./ Днес е време
за грешки и липси./
Само моля те, дишай за мен!“ Може
би любовта при нея
е като нова планета, която по закон се
пише с главна буква. Защото за всеки
поет е важно първото преображение, а
„Миг след лятото“ е
предпоследната книга на Яна Вълчева, а

в годината има още
три годишни времена, това е само повод,
за да се убедим защо
още няма учреден
орден в поезията на
възторжената или изстраданата истина.
Изваяни мигове, които трябва да оживеят
с въодушевлението и
великолепната, всеопрощаваща и непредпазлива усмивка
на поетите . А, Яна
Вълчева е една малка
трептяща искрица от
тях, за да има и следващ път, нали!
Георги ЙОВЧЕВ

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам
* Купувам земеделска земя
в общините: Балчик, Каварна,
Шабла, Г. Тошево и Варненска област. Подготовка на
документи. Тел. 0885838354
0579 77011
*Изк уп ув ам зем ед елс к а
земя, малки и големи пар
цели, във всички райони на
Доб р уд жа, Сев ер ои з т оч н а
България. Изгодни цени. Тел:
0887 240 569 От 9.00 до 18.00
часа.
/10-4/
*Купувам земеделск а зе
мя в общ ин а Балч ик, Ка
варна, Шабла, Ген.Тошево.
Съд ейс т вам за докум ент и.
Тел.0895 71 83 83; 09888 790
83
/10-4/
* Купувам малка къща в
град Балчик/без кв.“Левски“/.
Тел.0899079138 Недева
/2-1/

Продавам
* Продавам двустаен апартамент, 63 кв.м. обзаведен, и
гараж за 68 000 лв. Тел. 0899
895 854
* Продавам двустаен апартамент в ж.к.“Балик“ Балчик, спешно 50 000 лв. тел.
0887 983 113
* Продавам ап. в
ж.к.“Балик“ бл.34 вх.Б ет.5,
южен, панелен. Цена по
договаряне. Тел. 0888 26 33
08
/10-4/
• Продавам апартамент
обзаведен, двустаен, 76 кв. м,

тел. 0895 714394
/5-3/
• Продавам обзаведена
къща на два етажа, зад автогарата в Балчик, тел. 73 000
евро, 0898 309330
/5-3/
* Продавам къща в
с.Соколово, в центре. Тел.
088 591 6338
/5-5/
* Продавам метално бунгало , 700 кв.м.,
ток и вода, на главен път.
ул.1 № 57, над Помпена
станция, в.з.“Кулака“.
Тел.0888001106
/2-2/
* Продавам къща в
с.Кремена с 2.8 дка земя.
Изгодно. Тел. 0884474858
Лидия
*Прод ав ам: 1. В с. Со
колово къща, с прилежаща
площ 1718 кв. м. 2. Гра
динск а площ в с. Соколово,
без постройка, 1500 кв. м.
Двата парцела са съседни.
Цена по споразумение. Тел:
052/ 34 19 81; 0899 42 33
28
/7-7/
* Продавам изгодно пар
цел 640 кв.м в регулация, на
ул. “Ст. планина” до пожар
ната и летище Балчик с лице
на асфалтов път. Тел:0889/61
47 62
/10-10/
*Продавам тристаен
апартамент, тухлен, етаж
2, ул.”Дионисополис” №24
Тел. 0895554040
/10-10/
* Продавам двуст аен
апартамент в Балчик, на
ул.“Черно море“. Тел. 0896
692 699
/10-2/

* Продавам дворно място
в Промишлената зона на Балчик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68
55 59
/10-10/
*Продавам дворно место
840 кв. м. в Оброчище, с

Разни

* Обновеното Бист ро
Акапулко, търси да назначи
готвач/ка целогодишно. Тел.
0899836865
/10-2/
* Давам дългосрочно под
наем обзаведена квартира в
бл.35. Тел. 0888 70 28 05
/1-1/
* 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
* Д а ва м п од н а е м з а
офис или магазин кафесладкарница “Седете лули”.
/5-5/
* Превоз на багажи
от България за Европа и
обратно. Тел. 0899923907
/5-1/
* Продавам мотофреза
“Брикс” 6.8 к.с., НОВА;
фризер, тип “ракла” 160 l
тел.0887032351; 0885 824 82
1
/6-6/
* Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна) два
парцела от 1718 кв. м. и
1500 кв. м в с. Соколово.
Тел:052/341981; 0899 42 33
28
/7-7/

“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/
ЧАСТ
 НИ 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, Варна тел. 08888 601 201
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
БИБЛИОТ
 ЕКИ
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
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34

