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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на  дио-
прични рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегле-
ди 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”)

ДА ПОГОВОРИМ ЗА ИЗКУСТВОТО ПРЕДИ, ПО ВРЕМЕ НА И СЛЕД ПРАЗНИЦИТЕ!     

Не може да не се забележи 
от обществеността на нашия 
град активното участие на 
членовете на литературния 
клуб „Йордан Кръчмаров” 
в културния календар на 
Балчик. Председателите, в 
миналите няколко години 
г-жа Росица Шалтева, както 
и настоящият г-н Николай 
Мирчев, насърчават дей-
ността на пишещите да раз-
нообразяват литературната 
си дейност с многообразни 
прояви в читалището, в учи-
лищата, в професионалните 
празници, както и по инте-
ресен начин да организират 
четения и обсъждания на 
произведенията на своите 
членове. 
Въпреки стремежа към мно-
гообразие, основният инте-
рес в клубните събирания 
остава четенето и обсъжда-
нето на литературните твор-
би на участниците, по точно 
на тези, които подготвят 
издаването на своя книга. 
Такова литературно четене 
направи и популярният ав-
тор на хумористични твор-
би Добри Георгиев.  
Той е автор с индивидуален 
почерк, оригинален и от-
личаващ се  със своя твор-
ческа идентичност. Човек 
с точност в наблюдението, 
с интересно изразена емо-
ционална чувствителност 
и смелост за я разкрие, да 
я отрази в своите творби, 
епиграми или двустишия, 
много съдържателни, но и 
балансирани. Авторът е от-
крил своето творческо лице 
и изградил свой стил, свой 
начин да покаже качества 
– точност в наблюдение-
то, съзидателна енергия да 
изразява по свой, твърде 
оригинален начин, видя-
ното, преживяното, онова, 

което малко хора успяват 
да забележат, да осъзнаят, 
да се възмутят или просто 
не одобрят, както и нещата, 
от които се възхищават или 
харесват.
Епиграмите на Добри Геор-
гиев се отличават с тънка 
наблюдателност, но разкри-
ват и ни дават възможност 
да усетим майсторството 
му да бъде показана и отра-
зена тя по подходящ начин. 
Дарованието на автора да 
изгражда свой артистичен 
свят с добронамереност и 
сърдечност открива и него-
вия богат вътрешен мир и 
една рядко срещаща се твор-
ческа вглъбеност, която му 
позволява не само да вижда, 
да усеща, но и да прозира от-
въд повърхността на види-
мото – качества, които при-
тежават малцина. Качества, 
които мнозина се опитват да 
демонстрират в свои творби 

– не само в поезията и ли-
тературата, но в изкуството 
въобще. За жалост – твърде 
несполучливо.
Скромен, с искрена усмив-
ка, с топъл поглед, създаващ 
усещането за една веселост, 
нашият автор пише двусти-
шия, епиграми и сатири, с 
които ни разсмива, ободря-
ва, но и добронамерено ни 
кара да се вгледаме в себе 
си, в поведението си у дома 
и навън, в отношението си 
към света, към околните, 
към нещата и явленията 
около нас, както и доколко 
сме готови да се трогнем от 
тях или да ги прозрем.
Творбите на Добри Георги-
ев, най-често епиграми или 
сатири, много съдържател-
ни и добре балансирани, се 
отличават със забележител-
на точност в наблюдението. 
Те характеризират автора 
като човек не само с тънка 

съзерцателност и изчистен 
изказ, но и с дарбата с мал-
ко думи, кратко и ясно да 
ни каже толкова много и ва-
жни неща. Много деликатно 
и с финес да ни напомни да 
се вгледаме в собственото 
си поведение, в ежедневи-
ето си, в постъпките си, в 
своите дела.
Дарованието на Добри Ге-
оргиев ни радва и възхища-
ва, но то има и служи и на 
друга много важна, много 
съществена мисия – иро-
низирайки човешките сла-
бости толкова добронаме-
рено с искрена усмивка и 
топлина в очите, не само да 
ни забавлява. Може би, да 
ни прави по-самокритични, 
по-скромни, по-обичащи и 
по-толерантни, не само към 
близките си, но и към света 
въобще.
Ето няколко епиграми на 
Добри Георгиев:
„Спрях да пуша и да пия. 
И жената спрях да бия.
Сексът също съм го спрял.
Боже, да не съм умрял!”

„Какво прави днес, бе, дедо?
Пита внукът ми Иван.
Ходих за трева,бе, чедо.
Леле, ти си наркоман!”

„Глупави били блондинки-
те.
Куп въпроси все задават, 
че защо ли пък брюнетките
масово се изрусяват?”

„Чело ли си,мило внуче, 
„Дядо Йоцо гледа”?
Мигом то ми отговори:
Не чета за воайори!”
                Мария АНДРЕЕВА

ГОЛФ КУРОРТ „ТРАКИЙСКИ СКАЛИ”, 
С. БОЖУРЕЦ, ОБЩ. КАВАРНА

търси да назначи за настоящиясезон 2019 г.:
КАМЕРИЕРКИ

Предлагаме: 
- Стартова нетна заплата 700 лв. + осигуровки 
върху пълната сума;
- 100 лв. месечен бонус при добре свършена работа;
- Осигурен транспорт от и до комплекса;
- Осигурена храна за обяд;
- Осигурена униформа;
- Работа на смени, при 5 дневна работна седмица. 
- Започване веднага.
За контакти:
Мениджър Хотелско домакинство
Цветелина Петрова, телефон: 0889888968

 Военни от запаса и резерва пред Паметника на падналите 
за Отечеството. Четете военен спомен на стр.5 от Стария 
войн Мильо Йочев.                                   Фото: Маруся КОСТОВА 

За сатирика Добри Георгиев


