
                                  20-26 август 2020 г. 6ЗАБАВНА 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-Стражица-Одърци-Добрич 07:30; 17:10
Добрич-Балчик 07.10;08.30;09.30;10.00;12.20;15;15.30;18.30
Балчик - Варна 7.45; 8.30; 9.30; 10.00; 11.05; 11.30; 12.30; 13.14/без
с.и н./; 13.30; 15.05 (само с.и н.) 15.30; 16.30; 17.20;18.00;18.10
Варна-Балчик 09:30;13.30;18:00
Балчик-Шабла 8.30;9.10/само с. и н. 9.50;13.20;16.00;19.20
/на болницата/
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 14:00
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 - София
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
ПОЛИКЛИНИКА
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
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
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
Отец 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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Продавам гуми втора
употреба, безплатен монтаж

Балчик, улица “Ком” № 11
Тел: 0896 44 25 26 /5-3/

20 години от смъртта

На Петър Василев Петров
(Доктора, Петриката)

24 август 1941 г. - 7 май 2000 г.
Да си спомним за него!

От проф. Игнат Минков, съученици и приятели

*** М А Л К И   О Б Я В И ***
КУПУВАМ земеделски земи в Балчик,

Каварна, Шабла, Г. Тошево, Добричка, Тервел,
Тутракан, Силистра.               Тел: 0898 37 22 71

КУПУВАМ
земеделска земя в

общините Балчик,
Каварна, Шабла, Г.

Тошево и Варненска
област. Подготовка на

документи.
Тел. 0885 838 354

0579 7 70 11     /10-3/
ПРОДАВАМ

двустаен
апартамент в ж.к.

Балик, ет. 1
Цена: 52 000 лв.

Тел. 0887 52 17 83
0579 7 70 11 /3-2/

Предлагаме парцел от 300 кв. м. в центъра на
Община Балчик срещу обезщетение.

Тел: 0885 02 99 66 (5-5)

ПРОДАВАМ дворно място в с. Царичино -
1.2 дка Тел: 0887 24 91 11 (10-6)

ПРОДАВАМ къща в с. Кремена с 2.8 дка
земя. Изгодно. Тел: 0884 474 858 (10-6)

КУПУВАМ земеделска земя в общините
Балчик, Каварна, Шабла, Г.Тошево, и Добрич.

Изготвяне на документи.Тел. 0895 71 83 83 и тел.
09888 790 83  /10-2/

МУЗИКАЛЕН ПРАЗНИК В ШАБЛА
В музикален празник

се превърна  вечерта на
12 август 2020 г. в раз-
кошния градски парк на
град Шабла, защото тук
се осъществи поредно-
то турне от цикъла  „Пъ-
тешествие из Средизем-
номорието", плод на
усилията на Марио
Николов /тенор/ и слън-
чевата Валентина Кор-
чакова- Миролескова,
които Балчик  помни с
техните участия в Музи-
калния фестивал "Бал-
чик класик дейс", от
участията им в поста-
новките на оперите "
Графиня Марица", "
Една нощ във Вене-
ция"... Този път съста-
вът беше с интерна-
ционален характер, за-
щото се включи и Геор-
гиос Филаделфевс  /те-
нор, отгоре на туй и
пианист/ от Гърция,
който със своето изпъл-
нение  подчерта значи-
мостта на събитието.
Отново се срещнах с же-
лязната чета на маестро
Христо Павлов, начело
на врачанската филхар-
мония " Симфониета",
която взе участие и във
вечерната фиеста на 7
август в Балчишкия
Дворец, когато ни гос-
тува „Българският Франк
Синатра"- Васил Петров
и лъчезарната цигуларка
Зорница Иларионова.

За да ни се подскаже
колко малък е светът,
естествено пред добре
осветена сцена,  имаше
многобройна публика,
сред които бяха кметът
на Община Шабла- Ма-
риян Жечев със своето
семейство, секретарят
на Общината- Миглена
Спирова, невидимият
мотор на това културно
събитие - Тодор Дими-
тров - директор на ди-
рекция " Хуманитарни
дейности"/ дай Боже на
всички общини да имат
такива сърцати директо-
ри/. Разбира се и с бал-
чишко присъствие на
нашия Ротари клуб, с
председател арх. Ваня
Георгиева/ дъщеря на
арх. Емилия Георгиева и
строителния предприе-
мач-Тодор Георгиев.

Чухме във весела
комбинация, без паузи,
канонада от италиански
канцонети, в които
любовта винаги беше на
преден план, съгласно
горещата кръв на хора-
та от "ботуша" на Ев-
ропа, френските шан-
сони – волни, обичащи
свободата мелодии, ис-
панските и гръцки песни
- темпераментни и рит-
мични в своето разно-
образие.

Всичко започна с
"Матоната" изпълнена

от Валентина, където
мелодиката беше на
преден план, последва
разтърсващата "Грана-
да", изпята от Марио
Николов / в по-пред-
ните си броеве в-к
"Балчишки телеграф" е
отбелязал неговите на-
гради на концертния
подиум, както и на Ва-
лентина Корчакова.
Последва " Испанката",
която изпълниха трима-
та,  за да се възхитим на
финеса от изпълнение-
то на тази песен. Нес-
тихващи аплодисменти
имаше след "Мамма”,
защото всички знаем
колко щастливи са
майките, когато мом-
четата им отново се
прибират в къщи. Про-
чувствено прозвуча и
"Само още един път, ако
ми разрешиш да те
обичам" - една вглъбе-
на в себе си песен, в
която се преплитат неж-
ност, мекота и привлека-
телност...Отново опти-
мис-тично прозвуча
"Тарантелата",  за да ни
напомни за горещата
италианска темпера-
ментна кръв и където
емоционалните вълне-
ния на изпълнителите
достигнаха своя връх.
Усетихме онази синя
магия, скрита в Среди-
земноморието, чухме
шума идващ от пърга-
вите стъпки на моми-
чета,  с нозе по-бързи,
дори от прилива. Ох,
всичко имаше тази нощ,
която тайно всеки от нас
искаше да продължи,
защото човешките чув-
ства са красиви в своята
неповторимост. А, ко-
гато Георгиос, застанал
зад своето пиано,  изпя
гръцката песен "Когато
пада мълчание", раз-
брахме невидимото
участие на човешката
душа, във всичките ?
форми, като съпрежи-
вяване и превъплъще-
ние в своята чаровна
същност. Последва из-
конното "Сиртаки",
като част от възторже-
ната публика заигра
пред сцената. Тук се
вгледах в мокрия гръб
на диригента- Христо
Павлов и си помислих,
че си изкарва парите за
хляба, не само с пот на
челото...Запомнихме
неговите, пропити с
хумор, духовитост и
оригиналност реплики,
безобидни закачки  при
словесен контакт с из-
пълнителите, че и с пуб-
ликата, което подсказ-
ва, че е опитен и в та-
кива моменти.  Като
финално, прозвуча и
онова огнено "О, соле
мио",  където се включи
и тенорът – шабленецът

- Живко Желев /бивш
колега на Марио Нико-
лов/. В разговор след
концерта разбрах, че
Балчик също бил вклю-
чен в репертоара им за
месец април, но светов-
ната пандемия е по-
пречила на тяхното же-
лание. Но нека не забра-

вяме, че винаги има
следващ път, затова
трябва да се заредим с
търпение, за да бъдем
абсолютно естествени
и чуем чаровното при-
съствие на песенното
им слово, за да разбе-
рем какво се крие в
тембъра на техните гла-

сове и се прокрадва в
интонацията, с която ни
поднасят своето изкуст-
во, за да ги почувстваме
отново като свои.

Отново желани и
отново като свои! До
нови срещи!

Хаджи Георги
ЙОВЧЕВ

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични
рамки и слънчеви очила на атрактивни цВени. Всеки

вторник се извършват безплатни прегледи Гот очен
лекар  специалист - офталмолог. Всеки клиент получава
талон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.

 Тел: 0878 568 257

ПОСЕТЕТЕ ОПТИКАТА
В ГРАД БАЛЧИК
(до кафе “Акроза”)

Вдъхновените изпълнители (от ляво на дясно): Марио Николов, Валентина
Корчакова-Миролескова, Живко Желев, Георгиус Филаделфевс.   Фото: Г. Йовчев

Шабленската публика се наслаждава на музикалния празник.

Интервю на хаджи Г.Йовчев с Валентина Корчакова-Миролескова.




