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

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
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”)
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Един ден в дома на маестра Константина 
Петкова в с. Пчеларово 

След ден, като вчераш-
ния, /25 октомври/ светът 
изглежда различно. Той е 
светъл, красив и талант-
лив. В него има музика, 
младост и обещание за 
бъдещето. Така се случ-
ва, когато си бил в ком-
панията на Магдалена, 
Надежда и Петър. Чул си 
невероятно талантливите 
им изпълнения, имал си 
възможността после да 
поговориш с тях и да се 
успокоиш, че има нада-
рени, интелигентни и ми-
слещи млади хора, които 
се занимават с изкуство и 
творят в България.
Те са Магдалена Петро-
вич – усмихната, енер-
гична, родена знаеща 
важните неща от живота, 
виолончелистка, Надеж-
да Цанова – виртуозна 
пианистка, с усет към 
изкуството и как то да 
достигне до всеки, чрез 
ръцете и душата, с които 
говори и тромпетистът 
Петър Македонски, кой-
то е вещ и може, който е 
наследил най-важното в 
живота от най-важните 

хора, добавил е към него 
от себе си и го е превър-
нал в естествено свое 
продължение. Това бяха 
гостите вчера, в поред-
ния следобед, посветен 
на изкуството, в дома на 
Константина Петкова в 
село Пчеларово, община 
Ген.Тошево.  Бяхме об-
лагодетелствани да чуем 
толкова талант, да усе-
тим толкова желание за 
докосване до публиката, 
колкото могат да носят 
само младите хора, кои-
то свирят музика, заради 
самата музика. Не че и 
другите неща не са важни 
за тях, но само младостта 
може да е толкова всеот-
дайна и да прави нещата, 

толкова истински.
Зарядът, който внесоха с 
ентусиазма и таланта си 
в стария обор на къща-
та в с.Пчеларово, зареди 
всички ни. Над маските, 

които бяхме сложили, 
грееха десетки усмихна-
ти очи. Не знам дали все-
ки си дава сметка колко 
е важно? В това, сравни-
телно тъжно време, ако 
си успял да усмихнеш 

толкова очи, по толко-
ва красив начин – значи 
си си свършил работата, 
правиш точно това, което 
трябва и си точно там, къ-
дето трябва.
И тримата ни гости  са ус-
пешни млади хора, които 
свирят и концертират на-
всякъде по света, но дой-
доха в село Пчеларово да 
ни донесат изпълнения и 
класа на световно ниво. И 
вместо да свирят в Мос-
ква след два дни, както е 
било предвидено, свири-
ха в Пчеларово, не само 
заради вируса, а и защото 
и тяхната мисия е като на 
Константина Петкова – 
да внасят красота в душа-
та на всеки и да заразяват 

с мечти.
Наистина беше прекра-
сен ден. Ден изпълнен 
с добродетелност и ис-
креност и изложбата на 
картини на д-р Галя Бо-

дичева беше естествено 
допълнение. Родени от 
любов и нарисувани с 
душа. „Рисувам с пръ-
сти.“ – каза Галя – „И аз 
не знам как става, но се 
получава. И това, което 

искам да кажа на всички 
и като лекар и като човек 
е, че по -страшното от 
това да сложим маски на 
лицата си, е да сложим 
маски на душите си. За-
това е важна мисията на 

г-жа Петкова, защото ни 
показва как да бъдем ис-
тински и обединени от 
нещо толкова красиво, 
като изкуството. По тази 
причина искам всички 
приходи от продадените 
картини, от изложбата ми 
днес, да даря на Артис-
тичния дом на Констан-
тина Петкова, за да дам 
своя принос към магията, 
която се случва тук.”
Имаше музика, картини, 
имаше и доза езотерика с 
книгите, представени от 
Иван Павлов. Книгите за 
когиталността, бяха оста-
вени за всеки, който про-
яви интерес, за да стигнат 
те до правилните хора, до 
хората, които са готови 
да чуят и разберат. По-
седнахме с Иван, разказа 
ни и ни показа един раз-
личен поглед към неща-
та, които ни заобикалят. 
Начина, по който говоре-

ше беше, като на човек с 
мисия. Стигнал до едно 
ниво в своето прозрение 
и готов да го сподели с 
другите.
Така се случи този емо-
ционален ден, в който 
имаше от всичко за всич-
ки.
Прегръдка искаше 
Магдалена Петрович от 
Константина Петкова, 
преди да си тръгне. Може 
би това, което най-много 
ме впечатлява в края на 
такива срещи, е точно 
това – признателността и 
благодарността. Случва 
се нещо, като „предай на-
татък!“. Те ще дойдат, ще 
видят, ще я прегърнат, ще 
се заразят от желанието 
да дават. Без значение на 
кого и колко ще им струва 
– ще е важно какво оста-
вят след себе си. Тя ще им 
каже „Продължавайте! 
Чака ви страхотно бъде-
ще!” и те ще продължат 
към страхотното бъдеще, 
защото някой, когото ува-
жават, е повярвал в тях.

Диана СТЕФАНОВА
Про Нюз Добрич

Музикален празник ни подари 
маестра Константина Петкова

В с. ПЧЕЛАРОВО ни 
отведе уговорката с PR 
на Константина Петко-
ва, Диана Стефанова, да 
бъде прослушано едно 
момиче, обичащо опе-
рата. На 25.10.2020 г.се 
провеждаше последни-
ят за сезона концерт в 
дома на маестрата в с. 
ПЧЕЛАРОВО.
Влизайки в двора, пра-
вят впечатление кра-
сиви кътове с фонтани 
и цветя, аранжирани в 
каручки и колички.
 Концертът на младите 
и талантливи музикан-
ти - Магдалена Петро-
вич, Петър Македонски 
и Надежда Цанова ни 
въвлече неусетно в деб-
рите на неповторимото 
музикално изкуство. В 
конюшнята на Дядо Пе-
тко, преустроена като 
концертна зала, бе пре-
пълнено с почитатели 
на красивата музика от 
Балчик, Добрич, Ва-
рна, София. По стените 
на залата са изложени 
плакати на гостувалите 
музиканти, спектакли, 
изложби. 
В съседна зала бе под-
редена изложба на тема 
„Моето вино е жена“ 
на художничката от 

Добрич-д-р д-р Гала 
Бодичева. Живопис-
ни картини, сътворени 
с пръсти под надслов 
„Хвърля слънцето шепа 

стотинки“, „Две чака-
щи и търсещи очи“, 
„Времето е само кос-
мически трохи“ и др. 
„Правя фона на карти-
ната, сядам на тревата и 

рисувам вдъхновението 
си за момента“, споделя 
художничката. Сред-
ствата от продадените 
картини бяха предаде-
ни на Константина Пе-
ткова за подпомагане на 
бъдещите мероприятия. 
В друга заличка е под-
редена етнографска из-
ложба от бита на семей-
ството. 
На входа на концерт-
ната зала се вижда 
скромна изложба шеви-
ци-ръчна изработка на 
инж. Веселина Колева. 
След концерта маестра-
та се срещна с  моя-
та племенница, която 
дойде от с.Шуменци, 
Тутраканско, с молба да 
чуе компетентния от-
говор на въпроса, дали 
се справя с пеенето и 
има ли бъдеще, като 
оперна певица. „Имаш 
красив глас и трябва да 
продължиш! Идвай при 
мен на уроци! При мен 
са безплатни!“ - каза 
Константина Петкова. 
Много се радвам, че на-

шето момиче-Ивелина 
Йорданова, пыолучи 
необходимия стимул, да 
сбъдне мечтите си!
Деспина МАРИНОВА

Балчик  

С помощта на маестра 
Константина Петкова нашето 

момиче ще сбъдне мечтите си


