
   25 септември- 1 октомври  2014 г.   5ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

ГРАДСКИ  ТРАНСПОРТ
№3 от гаража 7.35; 8.30 -  20.00ч. /на час/,22.00; №3
от пл. “Рибарски” 8.00-19.00ч. /на час/
Балчик - Албена (от Рибарски пл.) 7:30, 8:25, 10:25, 11:25,
12:25, 14:25, 17:25 /автобусите обръщат в кв.Левски
Балчик -  Гробищен парк /стар  и нов /-  от Пл.
“Рибарски” 8.50; 10.50
АВТОГАРА - тел. 7-40-69
Балчик - Добрич 7.00 (без неделя); 8.00; 9.20;  10.30;
11.05; 11.40; 13.20; 14:00; 15.20; 16.30; 17.20; 18.30;
Балчик - Варна 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 11.00; 11.30; 12.30; 13.14/
без с. и н./; 13.30; 15.05 (само с. и н.) 15.30; 16.30; 17.20;
Балчик -Шабла 8.30; 9.50/без с. и н./;13.20;16.00
Балчик - Шабла- Граничар 9.10 /само с. и н./
Балчик -  Каварна 08:30; 9:50; 10.24; 13:20; 14.25;
16 :00
Балчик-Гурково-Тригорци  7.30; 16.15
Балчик -  Дъбрава 15:20
Балчик-Кранево-Оброчище-Църква 9.30; 16.05
ЖП информация Варна - тел. 052/63-04-14
Бързи влакове  Вн-Сф -  11:00; 12:50; 21:55; 22:20;
07:50 (експрес).
Автобуси Балчик-София-9.45;21.30;тел.7 40 69
Автобуси Варна - София и Добрич - Соф ия
фирма “Юниън Ивкони” Балчик - Варна -  В.Търново
- София 9:55h, 22:19 тел.:0879 356 232 София - Балчик
10:30h, 22:30h -  www.union- ivkoni.com
Автобуси “Етап”; Тел: 0894344049
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 “Вива” - центъра, ЕТ Калоян Лазов,
тел. 7-22-50всеки ден от 8.00 - 18.00 ч.
Аптека"Панацеа" -  тел. 7-59-38 всеки ден от 8-20ч.,
събота от 9.00 -  20.00 ч., неделя - почивен ден
Аптека "Фарма" -  ж.к. "Балик" тел. 7-29-31
 9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч.
дни
Аптека “ЕЛДИ’- партерен етаж на Медицински център
от пон.до петък от 8 до 20 часа, събота от 9 до 18.тел: 7 45 99
ДРОГЕРИЯ ‘АНИ, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’. ТЕЛ;
0888 151 320
ПОЛИКЛ ИНИКА
Телефонна централа - тел. 7-26-91
Спешен кабинет -  тел. 7-24-42 /денонощно/
ЧАСТНИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 от 9-11ч. 15-18ч. събота
9-12. поч. ден неделя. спешни случаи тел:75883;0887/
238294
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /поликлиниката/
GSM 0888/81-43-10
Д-р Димова -АГ  с видеозон, бл. 6 вх. Б, 17-18:30 ч.
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/; понеделник -  петък от 13:30 до
17 :30
Д-р Владимиров -  ортопед-травматолог
 GSM:088 8/860 121
Д-р Калинова - вътр. болести, вторник и пе-тък от 16
ч. до 19 ч., дом. тел. 7-51-47,
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
работи със Здравната каса.
Акупунктура - Д-р Христо Генов Тел:0886 199 790
СКК “Тузлата” -  Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
НОТАРИУСИ
Обретен Обретенов, ул. "Черно море"
тел.7-64-46; GSM: 0888/63-78-60
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
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ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА те л. 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
погр ебения -  ден онощно ; изработва и монт ира
паметници, снимки.
Оте ц Стратия - те л. 7 51 36
Оте ц Георги Петков - 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;
ЕТНОГРАФСКА КЪЩА 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. каса 8.00 -  18.00;
ВиК - дежурен телефон -  7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
 ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34
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Ние ще Ви го доставим и монтираме, Вие
ще си спестите глобите от КАТ за невключени

дневни светлини.
Тел.0897 94 03 98; 0899 300 484;

0877 407 352

Електронно реле“Дневни светлини”

*Фирма изкупува неограни-
чено количество земеделска земя
в общини: Балчик, Каварна, Ша-
бла и Г. Тошево. Тел: 0887 52 17
83, 0579 7 70 11 /45-30/

* Купувам земеделска земя
в общините Балчик, Каварна,
Шабла и Ген., Тошево,
Добрич, Тервел. Изгодни цени.
Тел:0895718383,

0888593699,  /8-7/
*Купувам земеделски земи

в Балчишки, Каварненски, Ген.

Тошевски, Добрички,
Тервелски, Тутракански,
Силистренски и Варненски
региони. Тел: 0878462784,
0886462784 /8-7/

* Продавам руско ремарке,
регистрирано. Цена по
договаряне. Тел:7-45-62 /4-4/

* Продавам гарсониера
в бл. 7, вх. Б, ап. 5, ет. 2.
Цена по договаряне.

Тел. 0897 68 56 80 /20-3/
*Продавам мотопед Мар-

ка: Лифан, производство:
Тайван, 49 куб. см, първа ре-
гистрация - 10.06.2008 г.

Цена -  по договаряне.
Тел.: 0899 233 248

*Продавам 500 кв.м. двор-
но място в регулация на ул.
"Ком", кв."Левски", Балчик.
Цена по договаряне. Тел: 0898
34 33 44 /4-4/

*Продавам изгодно парцел
640 кв.м в регулация, на ул.
"Ст. планина" до пожарната и
летище Балчик с лице на ас-

 * Обяви * Обяви * Обяви *

Продавам

Купувам

Разни

фалтов път. Тел: 0889 614 762
/20-18/

*Продавам 4 ст. ап. в Ба-
лик, бл.3ет.2 Цена: 60 хил.лв.

Тел: 0886081432 /4-4/

*Давам обзаведен
апартамент под наем

Тел: 0889695680;
        0889246282 /2-1/
* Давам под наем стаи, с

отделен санитерен възел
всяка, с климатик,
целогодишно 150 лв./стая.

Тел: 0893582 535     /1-1/
* Давам обзаведен апар-

тамент в албенската коопе-
рация под наем.

Тел: 0889 695 680;
0889 246 282         /3-2/
* Сондажи за вода, изливн пи-

лоти и инженерно-геоложки
проучвания.

Тел: 0878 901 155 /20-11/
* Продавам стари цигли,   300 бр.

по 0,50 лв. Тел: 0886316264  /10-4/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-7/

Âäúõíîâåíà êîâà÷íèöà íà òàëàíòè

Това постигна Първо-
то издание на MUSIC
CAMPUS BALCHIK, в
началото на септември
/3-10/ в Каменната зала
на Балчишкия дворец,
благодарение на иници-
ативата на нашия Дър-
жавен културен инсти-
тут с директор Жени
Михайлова и швейцар-
ското сдружение "Кул-
тура край границата" с
арт.директор Александ-
ру Гавриловичи /румъ-
нец, който отдавна жи-
вее в Швейцария/.

Неговата цигулка"
Guadagnini" тази година
празнува своята 200-та
годишнина. Жасмина
Щалдер, родом от Бъл-
гария, е ръководител на
проекта MUSIC CAM-
PUS BALCHIK. Най-ва-
жното постижение на
проекта е, че представи
един от начините как
трябва да използваме и
намерим устойчива ос-
нова за среща и разви-
тие на млади таланти. 35
бяха участниците, дош-
ли от Швейцария, Бъл-
гария, Южна Корея,
Япония, Испания, Ру-
мъния и Турция. Орга-
низирани бяха майстор-
ски класове по цигулка,
виола, виолончело,
флейта, цугтромбон, с
преподаватели: Лидия
Ошавкова, Александру
Гавриловичи, Феликс
Ренгли, Бруно Видал,
братята Хайме и Алва-
ро Хуертас и неумори-
мият Станислав Поче-
кански, ръководител на
направление "Учебно-

методическа и научно-
изследователска дей-
ност" към НМА "Пан-
чо Владигеров" София.
Още първата вечер по-
каза значимостта на то-
ва музикално събитие в
Балчик, защото на сце-
ната излезе отлично по-
дготвеният камерен ор-
кестър от гр.Габрово, с
диригент Иван Стоянов.

А флейтистите Лидия
Ошавкова /България/ и
Феликс Ренгли /Швей-
цария/ убедиха всички,
че силните  музикални-
те ноти, изпълнени от
нежните флейти,  са
силно оръжие за сбли-
жаване на хората на та-
зи малка Земя. Подбо-
рът на младите инстру-
менталисти не е случа-
ен. По-голямата част са
носители на награди от
различен характер и пре-
подавателите им специ-
ално са се спрели на тях.

Александру Гаврило-
вичи има опит - от 21 го-
дини той осъществява
подобна музикална
проява в град Сигишуа-
ра /Румъния/. Въпреки
късния час за начало на
концертите /20.30 ч./ в
Каменната зала местата
отрано бяха заети. Във
фокуса на изненадите
бяха всички оркестран-
ти, дошли в Балчик, отб-
лизо и от далеч, за да
сверят своите часовни-
ци: Александър Иванов
/цигулка/, Симеон Злат-
ков /пиано/, Теодора
Атанасова /виолонче-
ло/. Първата вечер сви-
риха в Балчик, а на след-

ващата бяха в к.к. "Ал-
бена", за да грабнат наг-
радата "Наследниците
на Орфей"от втория му-
зикален конкурс там.
Йоана Цанева /виола/
ме порази с невероятна-
та си точност и чувство
за дисциплина. Тя изпъл-
ни  съвършено "La
Vielle" на Марин Голе-
минов. Павел Генов ни
плени с  "Капричио
№24" на Н.Паганини, а
Георги Ангелов с тром-
бон "Алегро маесто-
со"на Е.Sachse.  Учени-
ците на Гинка Тичкова,
проф.Анатолий Кръс-
тев, проф.Стела Димит-
рова: Светлин Красев /
цигулка/, Георги Геор-
гиев /виолончело/ и Ма-
рина Станева /пиано/ де-
монстрираха усилията
си, положени от тях и те-
хните преподаватели, за
да извлекат дълбоката
емоционалност на вся-
ко произведение. Както
правят това проф.

Йосиф Радионов,
проф.Атанас Куртев,
проф.Йовчо Крушев,
проф. Ангел Станков и
други големи изпълни-
тели, на чиято виртуоз-
ност бяхме свидетели по
време на "Дните на кла-
сиката" в Балчик. Кога-
то литнаха трелите от ци-
гулката на Пол Молдо-
ван от град Клуж - На-
пока, Румъния и звуци-
те, ехтящи под делфино-
во гъвкавите пръсти  на
пианистката Десислава
Щерева, подобно на го-
лемите ни музиканти
Людмил Ангелов и Вес-

ко Ешкенази, тези про-
щъпулници в изкуство-
то предизвикаха несек-
ващи аплодисменти и
възгласи "Браво".

След изпълнението на
творба на полския Па-
ганини - Хенрик Виеня-
вски, MUSIC CAMPUS
BALCHIK  се превърна
в миниатюрно продъл-
жение на  BALCHIK
CLASSIC DAYS. Може
би туркинята  Симче
Калъч /флейта/ е роде-
на под щастлива звезда,
с нейните ярки и значи-
ми интерпретации на
подиума, а  музикални-
ят и педагог - доц. Айла
Улудере показа как тря-
бва да се разпали стре-
межа  към красотата и
съвършенството, които
преобразяват духа. Да
не забравяме, че тя е
родена в Хасково и ве-
че има приятели в Бал-
чик като арт търговеца
Айлин Халилова. С лъ-
чезарно възхищение
искам да съобщя, че
флейтистките от Южна
Корея - Hyunseo Cheon
и   Miki Isaka от Япония
показаха за кой ли път
пред света, че за изкус-
твото граници няма и
си струва крушението
да изпитаме радостен

възторг от нежните пос-
лания на младостта, ко-
ято излъчваха.

От къде тези крехки
момичета намериха си-
ли за такива произведе-
ния, че и с тях да ни по-
кажат откъде изгрява
слънцето. Накрая искам
да благодаря на " BRASS
QUINTET"и техния пре-
подавател Станислав
Почекански, на "желез-
ните брасовчета" Алекс
Витков, Мартин Боду-
ров, Йосиф Хазърбаса-
нов, Христо Спасов, Ге-
орги Ангелов, които из-
държливо носят в ръце-
те и душата си магията,
наречена цугтромбон.
Какво по-радостно - да
работиш с такива талан-
ти. А музиката има пре-
допределения дар и ми-
сия, дадена от Бога и ни-
що не може да я спре да
извира от сърцата на
младите музиканти, ко-
ито вече са и се врекли.

Тук се сещам за мъд-
ростта на Соломон, кой-
то преди 3 000 лета е ка-
зал: "Духовното изоби-
лие е ключът към мате-
риалното благополу-
чие.". Млади хора, Вие
сте богати духовно, ще
станете и материално!

Георги ЙОВЧЕВ

MUSIC CAMPUS BALCHIK

Приятелски разговор на журналиста Георги Йовчев  с флейтистките от
Южна Корея - Hyunseo Cheon  и   Miki Isaka от Япония                Фото: БТ

Стефан Самарджиев, България - цуктромбон

Георги Ангелов, България - цуктромбон




