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     В една от залите на Ху-
дожествената галерия в 
Балчик, миналата седми-
ца беше открита излож-
ба-живопис от Национал-
ният пленер „Художници, 
Балчик, Любов-среща 
на европейски морета”, 
с надслов „Небе, Море, 
Брегове”, която донесе и 
лятното настроение в га-

лерията. Нея може да раз-
гледате до края на месеца.
     На 19 юни /вторник/ 
от 18.00 часа, ще бъде от-
крита изложба-живопис 
от друг ежегоден пленер - 
„Европейски хоризонти”, 
който тази година пред-
ставя своето XІ издание 
в картини с морските впе-
чатления на художници от 

България, Сърбия, Румъ-
ния, Молдова и Израел. 
Изложбата ще продължи 
до средата на месец юли. 
Веднага на следващият 
ден – 20 юни, също от 
18.00 часа, можете да за-
повядате на вернисажа 
на румънския скулптор 
Габриел Лунгу, който ще 
представи творби от дър-

во. Неговото изкуство е 
плод на любовта и страст-
та му към скулптурата, в 
която намира нов израз на 
живот, след претърпяна 
катастрофа, която проме-
ня съдбата му. Изложба-
та може да видите до 30 
юни. Галерията ви очаква!

Н.Иванова - ХГ Балчик

Какво можете да видите 
през месец юни в 

Художествената галерия

Художниците Силви Басева и Антон Гаджев представят в Художествена галерия „Балчик“ карти-
ните от пленера „Художници, Балчик, Любов“.                                               Фото: Николина ИВАНОВА 

ДА ОТКРИЕМ СЕБЕ СИ 
ЧРЕЗ ПОЕЗИЯТА НА 

КАТЯ МАРИНОВА
 В АРТ ГАЛЕРИЯ 

„МАРКОНИ” ВАРНА 
Това успя да направи 
родената в Пловдив 
поетеса Катя Марино-
ва-строителен инженер 
по професия, автор на 
пет стихосбирки, като 
в последната „Очите на 
Катерина“ ни подсказа 
осезателно самостойна-
та красота на свободния 
стих в съвременната 
българска поезия.
Катя Маринова е ла-
уреат на различни ли-
тературни конкурси, 
превеждана е на сръб-
ски, руски, испански и 
английски език, а ек-
земпляр от книгата ѝ 
„Пророчица“ се намира 
във фонда на Кралската 
Лондонска библиотека. 
В кокетната отвсякъде 
варненска артгарлерия 
„Маркони“ и този път 
ни посрещна темпера-
ментната Ваня Маркова, 
за да ни запознае с тази 
прекрасница Катя, с 
нейната естественост и 
непринуденост в битие-
то, която е знак за ново 
начало, защото: „ По-
етът, с палто от цветя,/

рисуваше думи/ по праз-
ните улици./ В косите 
му светеха гълъби./.... 
Всеки от нас е улавял 
тези моменти мислено, 
но само тя се е сетила да 
го констатира и осмисли 
достатъчно, за да добие 
стойност. Като разкрива 
част от собствената си 

Природа, Катя показва 
ранимостта на поета 
при даване оценка на 
неговия труд. Нейните 
стихове съществуват в 
благоприятен климат,  
без да проявява поетеса-
та сантименталност, ние 
можем да видим зад по-
етическото изящество 
как се крие упоритият 
пламък на един мечта-
тел.
В момент на концен-
трация тя е открила 
ония неща, които не се 
ядат, не се пият, не се 
обличат, но поведени с 
и след нейното въобра-
жение, ние отиваме в 
един нов свят, който ни 
освобождава от живо-
тинските инстинкти, за 
да сме истински човеци. 
Може би това са нейни-
те закодирани в душата 
ѝ послания, отправени 
към всички нас, за да 
се понесем на крилете 
на своя дух, като едно-
временно откриваме 
себе си и  се стремим да 
надникнем в тези тре-
петни мигове, наречени 

откровение. Иначе как 
ще накараш тази крехка 
материя – думите: да из-
лъчват силата на човеш-
кото? Не говоря за енер-
гията, която добиваш 
в тези вълнуващи мо-
менти. Никой не може 
да избяга от себе си, от 
съдбата си, за да види 

себе си отстрани. Това 
могат да го направят 
тези, които са около теб, 
в моменти на рискове 
в тази вълнуваща игра, 
наречена поезия -вели-
ка и опасна, страстна и 
гибелно разрушителна. 
Иначе как ще разберем, 
че: „Нощта е /дълъг 
булевард/ във клоните 
/ на тишината, как ще 
усетим, че с всяка кни-
га закупена от lexicon* 
/ЛЕКСИКОН ООД/,ние 
подпомагаме български-
те автори и българската 
литература. Колко бла-
городен жест от тяхна 
страна в тези трудни го-
дини на овеществяване. 
А в написаното от Катя 
Маринова си остава не-
подправената истина, 
понесена след „Песен-
та на тревите“, където: 
„ Изтънява на лятото 
зноя -/ тънка нишка из-
предено/слънце/ и дъ-
ждът посребрява покоя/ 
във гнездата, отгледали/
щъркели..../
Все неща, привлека-
телни по нежност, с 

рефлектиращ елемент 
на неподправеност и 
истина, неща, с които 
и този път /вече ямбо-
лийката/ Катя Маринова 
успя да ни приобщи и 
всеки от нас за тези съ-
кровени моменти да ѝ 
благодари!

Георги ЙОВЧЕВ

Д Е К Л А Р А Ц И Я
на ПГ на ПП ГЕРБ

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

От името на Парламентарна-
та група на ГЕРБ поздравявам 
българските мюсюлмани със 
свещения религиозен празник 
Рамазан Байрам. Пожелаваме 
на всички, които днес праз-
нуват края на месец Рамазан, 
да са здрави и благочестиви, 
силни и добротворни. С мир 
и сплотеност да бъдат въз-
наградени семействата и до-
мовете ви. В тях да царуват 
щедрост, изобилие и семейна 
хармония. Нека милосърдие-
то, толерантността и грижата 
за ближния озаряват житей-

ския ви път и  правят делни-
ците ви смислени и отдадени 
на другите. Нека в дните на 
празника ви спохождат земни 
радости и благодат. 
След дългия пост, в който 
мюсюлманите съпреживяват 
болката на бедните, гладните, 
болните и страдащите,  идва 
време за покаяние и опроще-
ние, за помирение и протегна-
та ръка към онези, които съд-
бата е лишила от материални 
блага. Защото месец Рамазан 
е символ на братолюбието и 
приятелството, на доверието 

и единството, на добросъсед-
ството и сближаването. 
Бог е един, независимо с как-
ви имена го наричаме. Той 
проповядва любов и взаимо-
помощ, а в Свещената книга 
е записано „Бъдете щедри на 
добри дела. Надпреварвайте 
се в добрините!“. Казват, че 
човек без вяра, е като дърво 
без корен. Нека се уповаваме 
на вярата в мигове на спо-
делена радост и на неочак-
вана скръб, нека уважаваме 
различията си и зачитаме 
традициите си. Те са нашата 

духовна биография и в тях са 
вплетени посланията ни към 
идните поколения. Празни-
ците, които ни събират, и пъ-
стротата на обичаите, които 
сме съхранили във времето, 
са онази броеница, в която са 
навързани дедите ни, ние и 
децата ни, и която няма да се 
скъса, докато се вслушваме в 
шепота на земята си и стъпва-
ме гордо по нея, независимо 
дали се молим за благоволе-
нието на Господ или на Аллах 
и търсим истината в Библията 
или в Корана.  

Поетесата Катя Маринова с галеристката Ваня Маркова и с поета и 
журналист Георги Йовчев.                                          Фото: Маруся КОСТОВА 

По брега, по който сянката ти все ще броди!
Сбогом на приятеля Коста Ненов!

Още през далечната 1996 г., 
когато каварненският поет и 
писател Коста Ненов издаде 
първата си книжка ”Ние, 
Вие, Свой”, скромните му 
спомоществователи получи-
ха от него откровено поже-
лание за здраве, от което той 
самият имаше нужда, осо-
бено през последните две 
години. Желанието му бе 
изразено в „Оптимистичен 
преамбюл”:  Не държа на 
това, на какво държа, държа 
на това: ДА ИЗДЪРЖА”.  И 

издържа, за да му приложат 
следния надгробен надпис – 
Епитафия на журналист: Не 
го прекърши болка тежка – 
загина от печатна грешка.”
В нашия вестник, който то-
гава се наричаше „Морски 
телеграф”,  винаги имаше 
място за Коста Неновите 
колегиални констатации: 
„Вестниците закъсняват, ала 
имаме кураж: щом за четене 
не стават,те са хубав амба-
лаж.”
Преди 20 години поетът, 
писателят, лоялният към 
Балчик каварналия, предви-
ди настоящото пръскане на 
рода, опустяването на бъл-
гарското село, заменянето 
на патриархалните нрави с 
нови „ценности”.  „Блуден 
син”: Завръща се в родно-
то село – за сватба или за 
опело.” „Моминска орис”:  
„От зори до мрак, крак връз 
крак.” „Български  възход”: 
”Що ни е роботика -пъчим 

се с еротика.” „Майстор-
ска”: „Ръцете на Сали Яшар 
немеят,/каруците му шарени 
не пеят – красота до болка 
не раздава – гевреци по би-
таците продава.” „Нова при-
казка”: „Червена шапчица 
– без грешка: само шапчица 
– без дрешка.” А съвремен-
ната Ева „Съблазни Иисус 
– с божествен бюст.” „Исто-
рия на брака”: „Без мерак се 
взели,/ по мерак-развели”; 
„Край на приказка”: …И 
свойте идеали те проспали.” 
Това е неговият супер фи-
нал: „Нищо не ни попречи/ в 
ония дни, разбери: будалите 
трупаха речи,/а умниците- 
пари!!!”
Коста Ненов имаше чувство 
за хумор и обичаше хората, 
които са хумористи по душа. 
За всички лакардии в Кавар-
ненско можеше да се научи 
от него, поднесено с морски 
привкус и много голяма доза 
уважение. Например, кога-

то разказва за началния си 
учител, който знаел стихо-
творение за всеки повод,за 
всеки учебен предмет или 
дори – урок: ”Когато учехме 
за водата, той рецитираше: 
„Нашият учител каза,/че во-
дата е опасна:/ в нея хората 
се давят,/а желязото ръж-
дясва.” И отиваше от време 
на време, да си пийне нещо 
в пивницата, с приятели… 
”А в пивницата друга лакар-
дия: „ Дай немска бира, като 
няма българска,нали няма 
да говоря с нея?”
„Очаквам най-хубавия миг,/ 
той ми е грижа:/ на моя ос-
тър език,/да те нанижа!”
Останаха доста словесни на-
низи от Коста Ненов,които 
като нанизи от риба стигат 
от Каварна до Балчик. Все 
по брега, който обичаше да 
обхождаш и по който днес 
сянката ти се препъва в слю-
дените камъчета. 

Маруся КОСТОВА 


