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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 диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и 

ресторантьорството”
Магистърска програма 

„Управление  на  луксозното 
хотелиерство” 

Множеството платени стажове във 
Франция, с които студентите самофинансират 

образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - 

АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg  –Учебни програми 
– Електронен каталог 

Тел: 0579 6 20 23 – база Албена   052 607 946 – 
база Варна

Празник в Клуба на 
учителите-пенсионери

Г-жа Иванка Атанасова прочете своите последни стихове, съ-
кровено, сред приятели.                                   Фото: Маруся Костова 

Нека не прозвучи пре-
силено, ако кажем, че 
възрастните хора в на-
шия град не скучаят. 
Те активно се включват 
в обществения живот, 
както и в културната 
програма, не само на 
Балчик, а в цялата стра-
на. Почти всеки пенси-
онерски клуб има пев-
ческа група, някои имат 
и танцови състави, дру-
ги спортуват активно, с 
подходяща и нужна за 
възрастта гимнастика. 
В определените за от-
делните клубове дни, 
те не просто се събират 
на кафе ли чай, не само 
споделят проблеми, а 
много често организи-
рат тържества, рождени 
дни и юбилеи, празну-
ват лични и обществе-
ни празници. Такова 
вълнуващо празненство 

 Хор „Добруджанки“ към НЧ „Васил Левски 1959“, с дири-
гент Магдалена Христова, се представи достойно на НФФ 
„Насред мегдана в Арбанаси“, под вещото ръководство на 
секретаря на читалището Елица Стайкова и общинския 
съветник Иванка Бързакова.                         Фото: Фейсбук 

организира Клубът 
на учителите в нашия 
град, с председател 
Иванка Иванова, на 13 
юни 2017 г. от 14.00 ч. 
Поводът бе юбилеят на 
г-жа Иванка Атанасова, 
дългогодишна начал-

на учителка, позната и 
призната от много по-
коления ученици. Оно-
ва, което, обаче, хората 
/а навярно и възпитани-
ците ѝ/ не знаят за нея е, 
че тя пише великолепни 
стихове, в които дава 

израз на своите пре-
живявания и чувства, 
свързани с личния ѝ 
живот, със семейството 
ѝ, с работата ѝ и най-ве-
че с обичта към морето 
и природата. 
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