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Изпитание, споделено
от Цонка Сивкова

проф.д.м.н. проф.Маджов
През м.март тази година
претърпях тежка онкологична операция, вследствие на придружаващите
ме здравословни проблеми операцията ми беше
рискована. Знаеха го лекарите, знаех го и аз. Бог ме
изпрати на точното място,
при точните хора – в Университетската
болница
„Света Марина”гр. Варна,
Втора хирургична клиника, с ръководител проф.
д.м.н. Росен Маджов, родом от Балчик. Проф. Маджов и доц. Чернополски
поеха лечението ми.
Благодаря на целия медицински състав от професионалисти: лекари, медицински сестри и помощен
персонал за грижите и
вниманието!
Благодаря на оперативния екип, ръководен от
проф.д.м.н.Маджов, хирурзи,
анастезиолози,
кардиолози и друг медицински персонал – за
професионализма, за хуманността, с която Бог Ви
е дарил.
На всички желая много
здраве, успехи и обич.
Благодаря ви, че ме върнахте отново към живота!
Запознайте се с един изключителен млад мъж –

д-р Дениз Ахмедов. Роден
е през 1987 г. в гр. Варна.
Завършил е средното си
образование в Балчишката гимназия. От 2008
г. учи в Медицинския
университет гр. Варна.
Завършва медицина през
2014. От 9 декември 2014
г. започва работа в Университетската
болница
„Света Марина” – гр. Варна, във Втора клиника по
хирургия при проф.д.м.н.
Росен Маджов. От 4 март
2015 г. специализира
„Обща хирургия”. Тази
година ще се явява за придобиване на специалност
„Обща хирургия”.
С Д-р. Дениз Ахмедов се
запознахме още първия
ден при постъпването
ми в болницата. Дойде
до леглото ми – висок,
приветлив млад мъж и
се представи: „Аз съм
д-р. Ахмедов и ще бъда
вашият лекуващ лекар.”
В същия ден започнаха
изследвания за оперативното лечение. Някои от
тях бяха по-сложни. Лекуващият ми лекар беше
до мен и аз бях спокойна. Гласувах му доверие.
Всяка сутрин рано, преди
всички, д-р. Ахмедов идваше в болничната стая,

рацията, отворих очи.
Бях жива, в реанимация.
До мен бяха д-р Ахмедов
и кардиологът ми д-р.
П.Петров, който се грижеше за кардиостимулатора и сърцето ми. Там
бях 24 часа между много
по-тежко болни от мен.
Беше истинско изпитание.
Сутринта настоявах да се
свържа с лекуващия ме
лекар д-р Ахмедов. Беше
събота, почивен ден. Въпреки това д-р Ахмедов,
моят Ангел Спасител,
дойде да ме види. Исках
да го прегърна като свой
син, да го целуна и благодаря.
Цонка СИВКОВА
Балчик
На снимките: проф. д. м.
н. Росен Маджов; д-р Дениз Ахмедов; лого на в-к
„Балчишки телеграф“.
Екипът на вестника
благодари на д-р Ахмедов за помощта, която
е оказвал на екипа при
списването на вестника
през 2007-2009 г. и пожелава здраве и дълголетие
на известната начална
учителка г-жа Стефка
Канаврова за прекрасния
ѝ син проф.д.м.н. Росен
Маджов, с когото балчиклии много се гордеят.

Румен Райнов гостува с откриваща изложба
в “Двореца” Балчик

Първият автор, след периода на пандемията,
който ще бъде представен в галерия “Тихото
гнездо” на КЦ ‘Двореца” в Балчик е Румен

Райнов.
Изложбата-живопис на
търговищкия художник
ще гостува в “Двореца”
от 3 до 30 юни 2020 г.,
съобщиха от Държав-

ния културен институт.
Експозицията е първата,
която посетителите на
Архитектурно-парковия комплекс ще могат
да видят на живо, след
като бившата лятна резиденция на Румънската
кралица отвори отново
врати за посещения.
Художник Румен Райнов е с десетки самостоятелни изложби в
своята професионална
кариера. Участвал е в
престижни пленери и
колективни
експозиции. В галерия “Тихото
гнездо” той ще представи живописни платна
– рисувани специално
за тази гостуването му
край брега на морето
в Балчик – с мотиви и

фрагменти от “Двореца” и Белия град. Част
от творенията на изявения художник имат и
исторически препратки
към история на мястото където се представят
– минало обгърнато в
романтика и превратности. Картините се
редуват от бурни цветни експлозии до тихо
безбрежно безвременно
състояние. Почитателите на изящното изкуство, както и гостите на
“Двореца” ще открият
своето любимо кътче,
пейзаж, сюжет в творбите на автора.
Изложбата е отворена за
посетители всеки ден от
8 до 20 ч. в галерия “Тихото гнездо”.
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Дуетът Кристина Димитрова
и Ивайло Колев –
в Балчишкия Дворец

Кристина Димитрова и Ивайло Колев откриха
музикалните летни спектакли в ДКИ КЦ
“Двореца” Балчик.
Фото: Петьо ИВАНОВ

д-р Дениз Ахмедов
поздравяваше ни. Разбираше как е минала нощта.
С неговата топла дума започваше денят ни.
Една сутрин нощната сестра, дочула разговора ни,
ни каза: „Това е най-хубавият ни лекар, уважаван
от всички ни.”
Варненка дойде в стаята
ни с перфорирана жлъчка.
Жената беше уплашена,
несигурна. Сутринта ѝ
предстоеше операция. В
ранното утро дойде д-р
Ахмедов. Ведрата му усмивка ни освежи. „Боже,
какъв Човек! – каза жената. Само с поглед, усмивка и един жест „О.К”, ми
вдъхна сили и сигурност.
Каква майка го е раждала това момче?” Силна!
– отговорих на жената аз.
Познавах семейството му,
стари балчиклии, добри
хора. Майка му, Нергис
Ахмедова, е медицинска
сестра в МБАЛ Балчик.
С баба му, по бащина линия, се познаваме отпреди
половин век. През 1959 г.
тя е завършила Медицинския институт във Варна
по акушерство. Казва се
Наджие Ахмедова, дългогодишна успешна акушерка в Балчик.
В големия ден след опе-

18- 24 юни 2020 г.

Началото на представленията на открито в
ДКИ КЦ “Двореца”Балчик за четвърта поредна година постави
вълнуващият шоу-спектакъл “Здравей, Лято!”
Най-новите колекции
на модните къщи „Каролина” и „Мери фешън” бяха представени
пред балчишката пуб-

лика на 15 юни от 19 ч.
в романтичната обстановка на Нумфеума в
„Двореца”.
Показана бе елегантна
и вечерна мода в актуалните цветове на сезона - пудра, кралско
синьо, бяло, тюркоаз.
Актуални за годината
са пайетите, перлите и
естествените камъни.

Всичко трябва да бъде
достатъчно, но не прекалено, красиво и в същото време ненатрапващо за окото.
Една от емблематичните звезди на попмузиката в България
- Кристина Димитрова
за първи път представи
песента си “Приятели”,
в която са включени
93 нейни приятели от
Фейсбук. Ивайло Колев
взриви публиката и отново успя да завладее
сърцата на всички с
песента “Вече знам”, с
която спечели конкурса
“Бургас и морето”.
Входът за събитието бе
безплатен!
Повече
информация
за всички предстоящи
събития, включени в
худ ож е с т в е н о т в о р ческата програма на
КЦ “Двореца” можете
да намерите на сайта
https://www.dvoreca.
com/ и на фейсбук
страницата
“Двореца” Балчик/”Dvoreca”
Balchik.

Доживотен затвор грози
двама, убили старец в
с. Сенокос
Двама подсъдими по
дело за грабеж, придружен с убийство,
застанаха пред Окръжния съд в Добрич.
46-годишният Е. А. и
26-годишният Д. А. са
обвинени за това, че
на 27 декември 2018 г.
вечерта в частен дом
в балчишкото село
Сенокос, в съучастие
като съизвършители,
откраднали от владението на възрастен
мъж мобилен телефон

на стойност 42.84 лева,
като употребили за
това сила и грабежът
е придружен с убийството на мъжа.
Делото се гледа от петчленен съдебен състав тъй като подсъдимите са обвинени в
престъпление, за което
се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 15 до
20 години, доживотен
затвор или доживотен
затвор без замяна.

Съдът допусна за съвместно
разглеждане
в наказателния процес и предявените от
наследниците на пострадалия граждански
искове срещу подсъдимите. Делото ще
премине по съкратена
процедура – с разпит
на част от свидетелите
и вещите лица.
Следващото съдебно
заседание е насрочено за 5 август т. г. от 9
часа.

Изграждат нова дестилерия за
етерични масла край Балчик

Нова дестилерия за
производство на етерични масла ще бъде
изградена край село
Преспа. Това става
ясно от инвестиционно предложение, публикувано в сайта на
Община Балчик.
Дестилационната инсталация ще бъде монтирана в съществуващо хале на стопански

двор в селото. Тя ще
разполага с 15 дестилационни апарата. В
нея ще се изличат масла от собствена и закупена от други производители суровина.
Основният
предмет
на дейност на съоръжението е добив на
етерични масла чрез
парна дестилация за
зелена тревна маса.

Ще бъдат преработвани основно лавандула, маточина, римска
лайка, безсмъртниче и
риган.
Произведените
етерични масла ще бъдат
реализирани с директна продажба към
външни юридически
лица, специализирани
в производството на
козметика. Предназначението на произведените масла е за парфюмерийно-козметичната
и хранителна промишленост.
В
инвестиционното
предложение се посочва, че необходимостта
от изграждането на
дестилерията се налага поради нарастващото производство на
етерично-маслени кул-

