
ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА 

Разни

* 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. Тоше-
во и Варненска област. 
Подготовка на документи. 
Тел. 0885838354  0579 
77011                         /10-1/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* „Жена от бъдещето“ 
ЕООД провежда курс по 
ПСИХОТРЕНИНГ. Депре-
сии, страхови неврози, по-
зитивна реализация -  тел. за 
контакти: 0896940778

* Ако желаете фотосе-
сия, заповядайте в реклам-
на агенция “КОНТРАСТ 
2018” Град Балчик Ул. 
Д-р Златко Петков 34А 
Тел: 0878 247 581 / 0886 
461492

*Продавам дворно мяс-
то в с.Царичино 1.2 дка. 

  30 май - 5 юни 2019 г.        6
с п р а в о ч н и к

ГРАДСКИТРАНСПОРТ
№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
“Ла фи” - тел. 7-65-70
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24 86
“Попов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪТНАПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк.”Балик”, бл.34,вх.А  
0888/65 49 19
АПТЕКИ
Аптека”Па на цеа” - тел. 7-59-38 все ки ден от 8-20ч., 
съ бо та от 9.00 - 20.00 ч., не де ля - по чи вен ден
Аптека “Фар ма” - ж.к. “Ба лик” 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
Спе шен ка би нет - тел. 7-24-42 /де но но щ но/
ЧАСТНИЛЕКАРСКИКАБИНЕТИ
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

20.04.2019. Според мен, 
активният културен жи-
вот през курортния пери-
од започва с Лазаровден. 
Съгласна съм с хората, 
които смятат, че годишен 
фестивал на любителските 
колективи не е от голямо 
значение от гледна точка 
на доказване на уровена 
на своето майсторство. 
Той не се отнася нито към 
фестивали, нито към кон-
курси. Това е само среща 
на приятели, само един 
път в годината и винаги 
на Лазаровден. Обаче той 
е едно от важните съби-
тия в Общината. За учас-
тниците поредно емоцио-
нално преживяване, а за 
публиката едно интересно 
събитие, където можеш 
да видиш отново познати 
състави и индивидуални 
изпълнители, а понякога  
срещаш и нещо ново. Са-
модейците, както от Бал-
чик, така и от селата на 
Общината,  включват това 
мероприятие в своя план 
за годината, защото това е 
вече обичано традиционно 
общинско събитие, където 
те могат да се срещнат и 
да сравнят своите пости-
жения.

И както всяка година ор-
ганизацията на събитието 
беше хубава,  благодаре-
ние на усилията на предсе-
дателя на читалището г-жа 
Даниела Димитрова,  се-
кретаря г-жа Елица Стай-
кова и всички сътрудници.

Не искам да говоря за 
цялата програма, искам 
само да отбележа момен-
ти, на които обърнах вни-
мание.

Участвах в състава на 
групата от Соколово, за-
това започвам с нея. Инте-
ресно е , че тази традиция  
да говориш първо за себе 
си идва от древни времена. 
В Древна Гърция, напри-
мер, 5-7 скулптори получа-
вали поръчка и след време 
донасяли проектите си, за 
да определят най-хубавия. 
Те трябвало да напишат 2 
имена – първото винаги 
било собственото. 

И така, с какво дойдоха 
соколовци? С прекрас-
ния хор „Добруджански 
гласове”,  с ръководител 
Стаматка Кирилова, ТС 
„Стари добруджанци” с 
ръководител Асенка Куле-
ва, Мариана Карова и трио 
„Преселки”. Като участ-
ник видях само моменти 
от изявата. Но помня и 
сега одобрителни-те апло-
дисменти на публиката.

 Получих удоволствие 
от програмата, предста-
вена от село Змеево. Те 
имаха хубава солистка и 
прекрасен акордеонист. 
Автентичен хор, с две 
млади певици, със силни 
гласове. И не само аз, а и 
другите хора от публиката,  
оцениха тяхното изпълне-

ние.
Обърнах внимание, за-

едно с други зрители, на 
новата мъжка фолклорна 
група „Нашенци” при ПК 
„Младост”, с председател 
Георги Андонов. Мисля, 
че техният дебют беше 
успешен. Трябва да запом-
ним това ново име.

Народен хор „Текенски 
напеви” от село Оброчище 
също достави удоволст-
вие.

И една интересна изява 
на самодейци от Стражи-
ца, които представиха го-
ляма и интересна програ-
ма. Фолклорна формация,  
с ръководител Стефка 
Великова. Толкова прият-
но беше да видиш и чуеш 
оркестър от пет музикан-
ти. Тук беше една приятна 
изненада – много рядко 
виждаме жена, която сви-
ри на тъпан, умело и еле-
гантно. Оркестърът имаше 
своя отделна програма, от 
която публика беше във 
възторг. Още един дебют -  
нова детска ТФ засега от 6 
момичета, която е само на 
2 месеца. 

Изпълнителите винаги 
дават най-хубавото от себе 
си. Искам да благодаря на 
всички за доставеното удо-
волствие. Приятни впечат-
ления, нови преживявания 
и информация. 

12.05.2019. Майски 
празник в село Соколово.

Празникът на Соколово 
е един от най-важните дни 
на много хора. Основна-
та част от програмата се 
състои от изпълненията на 
самите соколовци , деца и 
възрастни. Нито едно кул-
турно събитие не става без 
участието на НЧ „Про-
света-1900”- председател 
Галина Неделчева, секре-
тар Кина Липованска, хор 
„Добружански гласове”,  
с ръководител Стаматка 
Кирилова, ТС „Стари доб-
ружанци” с ръководител 
Асенка Кулева, Мариана 
Карова, Трио „Преселки”. 
Селото има с кого да се 
гордее.

Най-младите участници 
от детската градина „ Звез-
дица” в своите прекрасни 
костюми на различни на-
секоми, умилиха всички. 
Децата представиха своя-
та програма,  заобиколе-
ни от щастливи усмивки 
и подкрепа от публиката. 
По-големите танцьори от 
училището, с ръководител 
Цветелина Илиева,  стават 
с всяка година по-добри. 
Костюмите и композиция-
та бяха красиви и интерес-
ни. Едно радостно прежи-
вяване не само за децата, 
но и за техните близки. 

Винаги има гости от 
други места. Организато-
рите всяка година имат ня-
какви специални участни-
ци. Тази година това беше 
Детският  танцов състав 

тел.0887249111  /10-1/
* 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 къща в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. Тел. 0884474858 
Лидия                          /10-1/

* Продавам двуместен 
разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел. 0889 43 63 12  /2-1/

* Продавам спалня, шо-
коладов цвят, без матрак, 
160/200 см. Цена: 100 лв. 
Тел.  0889 43 63 12  /2-1/

Самодейците на с.Стражица, с р-л Стефка Великова, много се харесаха на 
публиката.

Калейдоскоп на културните събития: 20 април – 18 май 2019 г.

Оркестърът на с.Стражица беше единствен и неповторим на Лазаровден в 
НЧ “Васил Левски 1959” Балчик.                                    Фото: Людмила ПЕТРОВА 

Виолета Апостолова откри изложба в Двореца.   Фото: Людмила ПЕТРОВА

„Зорница” при НЧ  „Отец 
Паисий” от Варна. Публи-
ката хареса много малките 
танцьори. Направо беше 
във възторг от тях. Краси-
ви, възпитани, научени как 
трябва да се държат, когато 
са на концерти някъде. А 
най-важното е, че са отлич-
ни танцьори.

18.05.2019. Изложба  
„Вятър и вяра” - графики 
и рисунки, в ДКИ КЦ Дво-
реца, в галерия „Тихото 
гнездо”. 

Изложбата  на Виолета 
Апостолова беше открита 
в Деня на музеите, на 18 
май и ще можете да я види-
те до 8 юни. За съжаление 

в същото време в центъра 
на града имаше богата кул-
турна програма и затова не 
много хора бяха в Двореца 
на откриването на излож-
бата. А и често хората не 
посещават изложбите в 
ДКИ,  защото няма транс-
порт до там.

Виолета Апостолова за-
вършва курс за изобрази-
телно изкуство и след това 
специализира в областта 
на графиката.Тя е от Ми-
хайловград, на сега живее 
в София и  работи в облас-
тта на графиката и фото-
графията. Нейният живот 
е изпълнен с културни съ-
бития, с изложби и други 
културни дейности.

Тази изложба бе откри-
та,  благодарение на Вален-
тин Шалтев. Той е поканил 
Виолета Апостолова, като 
приятелка на  Балчик. И 
Галя Георгиева организира 
изложбата, защото работи-
те са наистина необичай-
ни и предлагат интересна 
форма на диалог между 
автора и зрителя, в резул-
тат на който приемаме оп-
ределена гледна точка,  за 
да виждаме събитията пра-
вилно. Те искат зрителя да 
е активен и да мисли.  

В своето приветстве-
но слово артмениджърът   
каза няколко думи за твор-
чеството на Виолета Апос-
толова, която  ще радва и в 
бъдеще своите съмишле-

ници и почитатели.
Получих впечатление, 

че авторката на работите 
е благодарна, че има въз-
можност да бъде в Балчик, 
именно в Двореца. Тя се е 
влюбила в града и е много 
щастлива, да покаже тези 
работи в подобно място, 
защото те са свързани с 
нея и с нейните лични тър-
сения. 

Вятър  е символ, изразя-
ващ великата, съзидателна 
сила на Бога. Битие започ-
ва с Божия Дух, който се 
носи над водата. Вятърът  
дава, организира и създава. 

Вяра е като призма с вя-
тър вътре, чрез която виж-
даме всичко. Това лежи в 
основата на някои наши 
убеждения.

Когато гледаш работите, 
представени на изложбата, 
първо мислиш за аскетич-
ния начин на излагането 
на идеята. Няма детайли, 
няма реална ситуация. Об-
разите са свързани с текст. 
Затова Валентин Шалтев 
е посъветвал  Виолета да 
покаже стиховете на Теа 
Маргинова, които са  вдъ-
хновили  автора на тази 
серия от творби за вярата, 
вятъра и водата. .

Имате време да посети-
те изложбата, обаче трябва 
да сте готови за вътрешна 
духовна работа. 

Людмила ПЕТРОВА

На 31 май 2019 г. се навършват 3 години
От смъртта на 

ПЕТЪР МАНОЛОВ ПЕНЕВ
на 73 г.

Няма да те забравим!
От семейството


