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Премиерата се състоя на 7 февруари в Балчик като културен анонс на форума “Общественик на годината”,

организиран от Община Балчик и в-к “Балчишки телеграф”.

С Гео Чобанов, Любен Чаталов и Жанета Бенун

Идеята за възкресява-
не на руските любовни
романси пред публика,
която хрумва на младия
солист  на  Държавна
опера Варна Гео Чоба-
нов, веднага допада на
неговия приятел, актьо-
ра, познат от филмовия
и телевизионен екран, а
напоследък и от ефира
на Радио Варна, Любен
Чаталов.   Двамата
оформят  концепцията
за  литературно-музи-
кален спектакъл, посве-
тен, разбира се, на Све-
ти Валентин. Събитие-
то  ще се случи в деня
на  самия празник - 14
февруари  от  11  часа,
във фоайето  на първи
балкон, Основна сцена

14 февруари, 11 часа,
ротонда Основна сцена

на Варненския театър,
под изписания от Мил-
ко  Божков  плафон  на
ротондата и акомпани-
мента на пианистката
Жанета Бенун.

Триото с добре изве-
стни имена от артисти-
чната сцена обещава да
увлече  зрителите в ро-
мантично преживяване,
защото: „Във всеки чо-
век  дреме романтик  и
това  е повод  да му  го
припомним”, усмихват
се сините очи на Любен
Чаталов. В  търсена на
паралела между роман-
са и поезията, той ще по-
днесе, специално подб-
рани, любовни стихове
от руски и български по-
ети и поетеси, сред тях

Александър  Сергеевич
Пушкин, Марина Цвета-
ева, Елисавета Багряна,
Елица Виденова и др.

„Всяко надникване в
богатата руска култура
е сериозно предизвика-
телство, най-вече от гле-
дна точка на естетиката.
Руските любовни  ро-
манси са изградени от
нежна, лирична и мно-
го интимна музика, ко-
ято рязко контрастира с
оперния ми репертоар,
като д-р Бартоло в „Се-
вилският бръснар”  от

Росини, Дулкамара  в
„Любовен елискир” от
Доницети или персона-
жите, които Верди е от-
редил за басите в герои-
ко-епичните си творби.
Освен това да разкажеш
един живот или една лю-
бов в 3 часа не е също-
то, както  да го  напра-
виш в 3 минути. В този
смисъл, камерната фор-
ма изисква повече енер-
гия, концентрация и си-
ла на внушението”, убе-
ден е Гео Чобанов.

В лиричния спектакъл

ще прозвучи енигмати-
чното стихотворение на
Александър Сергеевич
Пушкин, посветено на
неговата любима Анна
Петровна Керн, „Я по-
мню  чудное  мгнове-
ние” („Помня  чудния
миг”), както и романса
по същото  произведе-
ние на Михаил Ивано-
вич Глинка,  който той
пък посвещава на дъще-
рята на Анна Керн, Ека-
терина Ермолаевна.

Дълбоката връзка ме-
жду поезията и роман-

са зрителите ще усетят и
в „Нет  только тот,  кто
знал” („Не просто този,
който  знае”) от  Пьотр
Илич Чайковски по ин-
терпретация на Лев Але-
ксандрович Мей, напра-
вена  върху  поетичния
оригинал  „Nur wer  die
Sehnsucht kennt,  weiss
was  ich  leide”  („Само
който познава копнежа,
знае  за  моето  страда-
ние”), в „Песента на Ми-
ньон”  от Йохан  Волф-
ганг фон Гьоте.

Друг акцент в лирич-
ния спектакъл ще бъде
романсът „Отцвели хри-
зантемьй”  („Увяхнаха
хризантемите”), станал
нарицателен за личност-
та на Николай Харито -
известен поет, музикант
и дуелян (от руски, чо-
век, който предизвиква и
участва в дуели). Извес-

тен исторически факт е,
че при последния си ду-
ел, състоял се на нечия
сватба,  Харито  бива
убит, а гостите спонтан-
но запяват, в негова па-
мет, точно тази песен.

Сред общо 11 роман-
са,  които Гео  Чобанов
ще  изпълни,  ще  чуем
още  зареденото с  дра-
матизъм „Съмнение” от
Глинка,  романтичната
„Серенада на Дон Жу-
ан” от Чайковски и др.

„Искаме да се получи
елегантно и фино, чис-
то и красиво изживява-
не. Искаме да подарим
мигове любов, с посла-
нието да не се обичаме
само на 14 февруари”,
обобщава Любен Чата-
лов артистичните наме-
рения на влюбения в ро-
мантиката спектакъл.

Виолета ТОНЧЕВА

Най-напред, позволете
ми, да изразя моите най-
искрени чувства на ува-
жение и благодарност за
вниманието, с  което съм
удостоен да взема участие
в това добре подготвено
тържество.

Гледам Ви и с вълнение
се  радвам, че сме тук да
се порадваме заедно с не-
вероятното  чувство  на
гордост и  признание,  че
сме добружданци и живе-
ем в Добруджа. Това е тя
– територията на добрата
земя, блага и богата на из-
ток, където слънцето изг-
рява от земята,  равнина-
та, от морето, което изди-
гайки се бавно на хоризон-
та с омайващия си оран-
жево-златист  блясък,
придава по-голяма търже-
ственост на утрото, възх-
валявано  от невероятна-
та  песен  на  чучулигите.
Според една от легендите
„Добрата земя и хората с
добра душа” се сливат в
една дума и образуват ду-
мата Добруджа”. Доколко
това е вярно като истина,
не зная. Нека го оставим
на историците,  да го  до-
казват или отричат. Но ис-
тината е само една, че ос-
вен с хляба насъщний, До-
бруджа ни радва и с кра-
сотата на своя невероятен
простор. Тя изгражда по-
особен тип хора, с богата
душев ност  и   вродено
трудолюбие.

Балчик,   белият  град,
кацнал като чайка на чер-
номорското крайбрежие,
добре се  развива,  расте
и хубавее, но не старее.
Това все още дразни се-
верната ни съседка, защо-
то не са забравили 1386
годи н а ,   ко гато   след
смъртта на Иванко – на-
следникът на Добротич,
Добруджа става жертва

на  тогавашния  влашки
войвода  Мирча  (1386-
1418  г.),  което  все  още
дава повод Румъния да
претендира за Добруджа
като  нейна  територия.
Мисля, че 27 години не
им стигнаха да си поиг-
раят  с  терора  над  бъл-
гарското  население  от
Южна Добруджа.

Непосредствено  след
юли,  1913  г.  румънската
кралица  Мария  и  крал
Карл тръгват на обикол-
ка из наскоро придобита-
та територия. Кралицата
е очарована от красотите
в Балчик. Богатата пясъч-
на ивица, благоприятният
климат и екзотичната ра-
стителност на местността
още по-силно я впечатля-
ват и тогава тя решава да
построи  резиденция  със
запазване на всичко автен-
тично в района.

Тази година се навърш-
ват 75 години от възвръща-
нето  на  Южна  Добруджа
съм  Отечество  България.
Това е важен повод за отбе-
лязване на това събитие в
Балчик и Добрич, като един
драматично изживян исто-
рически факт.

В Балчик е приятно да се
живее, особено през лято-
то, когато природата ти пре-
длага най-благоприятното
време за работа, отдих, раз-
влечение и туризъм.

На 10 юни 1954 г. запо-
чна първият  ми работен
ден като счетоводител в
отдел  „Снабдяван е”  в
Стройрайон „Дой кокош”
–  гр.  Балчик.  Тогава  се
строеше киното в центъ-
ра на града с обектов ръ-
ководител  арх.  Георги
Андонов. Други личнос-
ти, с които се запознах и
работих  по  това  време,
бяха Вихър Анастасов –
строителен   работни к,

един изключителен образ,
Димитър Коларов – стро-
ителен техник, Сашо Ди-
митров – заместник-гла-
вен  счетоводител,  Иван
Симеонов – снабдяване,
Елена Коларова – маши-
нописка, Донков – дире-
ктор. По-късно  по  здра-
вословни  п ричини   ми
стана  близък  д-р  Златко
Петков – рентгенолог, на
ко гото  съм  безк рай но
благодарен затова, че съм
днес още жив.

Когато бях в Строител-
но-монтажния  комбинат,
работех със строителните
кадри от Стройгрупа Бал-
чик с ръководител Динко
Михайлов, инж. Д. Радев
– заместник-генерален ди-
ректор,  Кольо  Нейчев,
Цветан Врачовски – стро-
ителни  техници.   С  този
екип строители построих-
ме първите два едропанел-
ни  блока  в  Квартала  за
строителните инженерни
кадри, две почивни бази по
Черноморието на СП „Ко-
мунални  услуги”  и  БКС,
водоема за водозахранва-
нето на вилната зона „Ов-
чаровски плаж” и почив-
ната база на завод „Свило-
за” – Свищов.

Написал съм три книги
като  трилогия  за  Добру-
джа. Сътрудничех и на два-
та вестника – „Балчик” и
„Балчишки телеграф”.  С
всички кадри от община-
та  и  обществеността  на
град Балчик, с  които съм
имал допирни точки, ос-
тавам с уважение към тях-
ното високо ниво на кул-
турно обслужване.

Нека всичко онова, което
съградихме и остава зад гър-
ба ни, бъде нашата гордост,
за  да изживеем доброто  и
най-хубавото до последна-
та спирка на живота !

Иван РАДЕВ
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Георги Казанджиев

На 6 февруари-рожде-
ният ден на писателя Г.
Казанджиев, залата  на
Община  Добрич бе  из-
пълнена  с  празнична
тържественост и  ведро
настроение. Над 150 бяха
поканените гости да поз-
дравят твореца, по слу-
чай представянето на но-
вите му книги от пореди-
цата „Бележити българс-
ки пълководци” – енцик-
лопедия на българската
войска от 1878 г. до 1945 г.

Музиканти от Добру-
джанския ансамбъл по-
вишиха  настроението

на всички присъстващи
с виртуозните си изпъл-
нения.  Водещият  на
тържеството, поетът Са-
шо Серафимов, предс-
тави личността и твор-
чеството на Георги Ка-
занджиев. Приветстве-
но  слово  произнесе
кметът на град Добрич
г-жа Детелина Николо-
ва. Вълнуващо бе сло-
вото и на Николай Ива-
нов,  председател  на
българската асоциация
в гр. Измаил. Присъст-
ваха и други гости от Ук-
райна и Молдова.

Полковник Петър Ки-
тински, бивш главен ре-
дактор на „Военна реда-
кция” към Българското
радио и Севастиян До-
брев от Министерство-
то на отбраната привет-
стваха писателя с мно-
го топли  и вълнуващи
слова, споделиха инте-
ресни мигове. Извест-
ният добруджански по-
ет Генчо Златев рецити-

ра посветените на юби-
ляра стихове – стихотво-
ренията „Бесарабските
българи” и „Юбилярът”,
които бяха посрещнати
с бурни ръкопляскания.

Книгите на Георги Ка-
занджиев са докоснали
сърцата на много бълга-
ри в страната и чужби-
на, дали са  отговор на
много въпроси, породи-
ли са силни вълнения и
патриотични  чувства.
Обемистата книга „Не-
победените  български
полкове” предизвика го-
лям интерес. С голямо
въодушевление са пос-
рещнати: „Унизени, но
непобедени”, „Преселе-
ние на българи в Беса-
рабия – 1765-1878 г.” и
книгите на  генералите
Георги Тодоров,  Иван
Колев,  Стефан  Тошев,
Данаил Николов,  Ген.
Киселов, Ген.  Иванов.
Неописуем е патриоти-
змът на нашите генера-
ли, офицери и обикно-

вени войници. Затрогва-
що е  стихотворението
на поета Любомир Бо-
бевски „Тук почива бъл-
гарски войник”, завър-
шващо с думите:

За теб небето ще
ридай горчиво,

ще къпе сутрин
гробът ти с роса

и ще целува слънцето
парливо

духът ти смел, от
ведри небеса …

Георги  Казанджиев
отговори на много зада-
дени въпроси,  получи
много подаръци, между
които  и  календара  на
Община Балчик, посве-
тен на 75-годишнината
от подписването на Кра-
йовската спогодба.  И
накрая, както традиция-
та повелява, юбилярът
почерпи с вино – бяло
и червено.  Пожелахме
му здраве, дълголетие и
творческо вдъхновение.
На многая лета!

Тодорка ХАРИЗАНОВА

Òóðíèð ïî óñêîðåí øàõ
На 31 януари във Вар-

на се проведе турнир по
ускорен шах /15мин. +5
сек /.Участваха 22 шахма-
тисти  от  Балчик,Вар-
на,Добрич,Шабла и Шу-
мен.Изключително сил-
но състезание.Предста-
вител на ШК „БАЛЧИК”
беше Пламен Петров.Той
показа  за пореден  път
своята  класа.Постигна
чудесни  победи и само
загубата в  последния
кръг го лиши да се наре-
ди сред първите трима.

От 01-08 февруари  в

гр.Пловдив се  проведе
37-ия мемориал „Георги
Трингов”-Открития
шампионат  на  Бълга-
рия.Участваха 289 шах-
матисти от 15 държави-
България,Гърция,Румъ-
ния,Сърбия,Ге рма-
ния,Италия и др.

В турнира играха 62-
ма  човека  с  междуна-
родни  звания-16 грос-
майстори,26 междуна-
родни майстори,17 фи-
демайстори. В този ша-
хматен форум  участва
Пламен Петров/градски

първенец и  трикратен
зонален  шампион  за
юноши,участник  на
множество републикан-
ски  и  международни
турнири/.Игра на  оби-
чайното си високо ни-
во.Успя да запише някол-
ко чудесни победи сре-
щу български и чуждес-

транни шахматисти. 
„В  шахматната  игра

печелят и двамата.Ако
ти получаваш удоволс-
твие  от  играта,това  е
най-важното,загубата
не е  страшна.”Давид
Бронщайн - руски грос-
майстор.

Красимир КИРЧЕВ

Общинска данъчна служба - Балчик
започна събирането на данъци, всеки ден от

8:00 до 16:30 часа, без прекъсване.
Собствениците на МПС ще получат
облекчения. Справки - на място или

на тел. 0579 7 28 49; 0579 7 10 88; 0579 7 10 89




