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Вечер на Балчишки сатирици в
гр. Каварна

На 6 април в залите на

Каварненската

галерия

„Христо
Градечлиев”
гостуваха балчишки творци сатирици.С изложба
от карикатури на Иван
Чернев и презентация за
житейския му път, запознахме каварненските почитатели на изкуството
с талантливия балчишки
художник. Всяка среща с
неговото изкуство се превръща в празник на общочовешкия и неподправен хумор и доброта.С
надежда, че чрез осмиване на нашия чисто балкански манталитет, ще

успеем да са доближим
до европейските ценности. Няма по-добро лекарство от надсмиването
над грешките ни и позитивното отношение към
света.
В това убедиха присъстващите сатириците от Литературен клуб „ Йордан
Кръчмаров” Иван Статев
и Добри Добрев,които
чрез своите афоризми и
стихове създадоха веселото настроение.
Росица ШАЛТЕВА

ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БАЛЧИК ,
включете се активно в мероприятието
„Спорт и благотворителност 2016”
23 април от 10.00 ч.!

Мероприятието представлява тренировка на открито, която ще се проведе от
професионалисти от клуб „Огледало – Спорт” град Варна.
Тренировката ще бъде безплатна за всички, които предадат стара хартия и
я натоварят в камион, паркиран на централния площад в Балчик, както и на
други обособени за целта места.
Със средствата от продажбата на хартията ще бъдат закупени фиданки, които ще бъдат засадени на определени от еколога на Общината райони.
По време на мероприятието ще има разположени кутии за дарения. Събраните средства ще бъдат предоставени за лечение на Ивилина Пенчева Димова от град Балчик.
Целта на „Спорт и благотворителност 2016” е да популяризира масовия
спорт сред жителите на Общината, да повиши културата за разделно събиране на отпадъци и да демонстрираме, че всички ние, заедно, сме по-силни
при решаването на проблемите, които ни заобикалят.
Илиян СТАНОЕВ

Дарителска акция, в помощ на
ИВИЛИНА ДИМОВА
ОТ БАЛЧИК

Левски ни е необходим
всеки ден и колкото
повече знаем за него,
толкова по-силен ще е
неговият жив пример. В
книгите на проф. Стоянов „Нови щрихи върху идейните възгледи
и дейността на Васил
Левски” (2012);- „Васил

Левски - Апостола на
българската
свобода”
(2012); разчитаме един
нов поглед върху историческите факти, които
са свързани със спорни
и нерешени проблемни
моменти във възгледите,
творчеството и живота
на Апостола.

Проф.дин Иван Стоянов ще гостува
на интересуващите се от история
балчиклии
НА 16 АПРИЛ ОТ 16 часа в залата
на Литературния клуб.
Заповядайте!

Тя събира средства за оперативно
лечение в чужбина. За да бъде отстранена съдовата малформация в
гръбначния стълб, предизвикала
обездвижването и, са нужни непосилните за семейството и 48 550 евро.
Разплащателната сметка с благотворителна цел на името на
ИВИЛИНА ПЕНЧЕВА ДИМОВА в Уникредит Булбанк
IBAN BG 58 UNCR 7000 1522 4887 16
ВАЛУТА BGN Клон 312
BIC: UNCRBGSF
За контакти 087 8776649 Димитричка Върбанова
087 8486955 Димчо Тодоров
БАЛЧИК ПЕЕ
на 15 и 16 април!
На 15 април - 14:00 часа - Финален етап от Общинския конкурс “Моята България” - около 350
пеещи деца ще се присъединят към инициативата!
На 16 април - 11.30 часа - Хоров Хепънинг -в
“Градината на Боговете” - КЦ “Двореца”, Ботаническа градина - 17 певчески формации с над 300
изкушени от песента хора от различни възрасти!
вестник „Балчик“
0579/7-23-39

Посетете Оптиката
в град Балчик
(до кафе “Акроза”)
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

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение
„Ловно-рибарско дружество – Морски орел, град Балчик,
Ви кани на
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО,
на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, на 20 май 2016 г. в залата на НЧ
„П.Хилендарски” Балчик, при следния Дневен ред:
1.Отчет на дейността за 2015 г.
2.Отчет на Контролния съвет.
3.Други

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
Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма

„Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция,
с които студентите самофинансират образованието си.

