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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

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

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

строите лствoремонтпроектиране

За контакт: ул.“Иван Вазов“ №6 (до пощата),
тел: 0579/7-20-17, 0896 310535,

facebook.com/BigBenBalchik, www.bigben.bg

Ó÷èëèùå çà ÷óæäè åçèöè
“ÁÈÃ ÁÅÍ”  ãð. Áàë÷èê

*  ПРОВЕЖДА курсове по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и
ФРЕНСКИ език, КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ.
* ОРГАНИЗИРА курсове по ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ,

РУСКИ и РУМЪНСКИ език.
* Организира  КОРПОРАТИВНИ курсове по руски, английски

и немски език

* Ние сме ОДОБРЕН ДОСТАВЧИК на услуги за
обучение по програмата „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ“

(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

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â ãðàä Áàë÷èê

Äåöàòà îò ÖÄÃ "Ðàäîñò" - ñ. Ñòðàæèöà
ïîñðåùíàõà Áàáà Ìàðòà

На всякъде по света хората
празнуват идването на пролет-
та с радост и надежда. Единст-
вено в България се посреща
празникът Баба Марта с тра-
диции от стари времена. Ако
на 1 март се разходим по бъл-
гарските улици, ще срещнем
много усмихнати лица, но
най-напред привличат погле-
да мартениците. Всеки се е за-
кичил с тях. Мартеницата се
възприема, като ритуален знак,
амулет, предпазващ от злите
духове. Тя символизира идва-
нето на пролетта. Митичната
Баба Марта олицетворява про-
летта и слънцето. Народните
вярвания описват характера й,
като много непостоянен. Ко-
гато се усмихва - слънцето
грее; когато е ядосана - студ
сковава земята. През месец
март всеки трябва да носи мар-
теница, особено малките де-
ца. Малките палавници от
ЦДГ "Радост" посрещнаха
Баба Марта, която дойде с пъл-
на кошница с мартеници, коя

от коя по-хубави. Добрата ста-
рица обясни на децата, че ця-
ла зима, заедно с внучката си
Мартенка, са ги правили за де-
цата. За да я зарадват децата от
Стражица изпълниха песни и
стихотворения, посветени на
нея. С тях бяха и децата от
Читалище "Ст. Караджа", кои-
то се оказаха много добри пе-
вци и рецитатори.

Доволна и усмихната Баба
Марта окичи всяко дете с кра-
сива мартеничка. Тъй като тя
е стара децата й помогнаха да
украси с мартеници близкото
дръвче, което грейна, като ед-
на голяма мартеница - очак-
ваща пролетта.

С вкус на пита и много сла-
дки Баба Марта почерпи де-
цата и техните майки. След то-
ва се сбогува и обеща догоди-
на пак да дойде. Празникът до-
косна сърчицата на децата с
българското останало от де-
дите ни - мартеницата и вяра-
та ни в живота.

Димитрина ВЪЛЧЕВА

Голямо българско хоро се изви на пл. “21 септември”(кметът Н. Ангелов, танцьорите от ФТА “Балик”
и граждани) по случай 136 г. от Освобождението на България.                                         Фото: М. Костова

3 Ìàðò - Äåí íà
Îñâîáîæäåíèåòî

Голям концерт,  по
случай 3 март, се състоя
в читалището на село
Гурково. Водещи бяха
Албена Войчева и Весе-
лин Романов. В програ-
мата участваха: хор "До-
бруджанки"(Балчик) и
хор "Авлиги" (с. Гурко-
во) с диригент Магдале-
на Христова. Изявиха се
групово и индивидуал-

но певците от "ТАММ"
- Таня Тодорова, Албе-
на Войчева, Магдалена
Христова и Михаил Ду-
шков. Към тях се присъ-
едини и кметът на село-
то - Тодор Георгиев.
Вълнуващо пя детски
хор "Гурковски гласче-
та" и за първи път на
сцена излезе новосфор-
миран фолклорен тан-

цов състав от с. Гурко-
во. Специални гости на
третомартенската вечер
в Гурково бяха кметът
на Общината Н. Анге-
лов и  съпругата му д-р
Румяна Малчева, много
гурколии, дошли в
родното си село
специално за празника.

Веселин РОМАНОВ
Фото: М. ДУШКОВ




