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В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 30 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

31 юли - 6 август 2014 г.

Бензиностанции

ЛАФИ

 строите лствo ре монт прое ктиране 

жк. Балик
0895 65 30 12
Тел:052/ 46 00 66 Крайпътен комплекс 0896 82 05 12
Хотел-Ресторант-Спа Център Промишлена зона 0896 82 05 17

0579/7 22 26 stroiperfekt@mail.bg
0888 205 678 www.stroiperfekt.com

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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На 27 юли 2014 г. се проведе заложени ят като идея
летен бал в балчишката
университетска ботаническа градина (УБГ) с основното намерение да се отдаде необходимата почит и
уважение към основоположниц ите на биологическата наука в Р. България, през
различните периоди на нейното развитие, където балчишката градина заема достойно място по разнообразие, селекция и интродукция
на чуждоземни дървесни
ви дове, тяхната адаптаци я,
аклиматизация и подбор.
Откри се съвместна фотоизложба на университетския архив и музея на СУ
„Кл. Охридски”.
Да организират това мероприятие бяха дошли
проф. д.и.н. Иван Илчев, др Красимир Косев, директор
на УБГ – България със своя
заместник Огн ян Илиев,
Люба Пенчева, гл. спец.

„Образован ие и наука” към
УБГ, проф. Мариана Филипова и Тинка Иванова от Природо-научен музей – Варна.
Кратко слов о на проф.
Илчев, химн на Р. България, венец през възпоменателната плоча на основ ателя на УБГ – Балчик, родени ят в Омуртаг акад. Даки
Йорданов Вичев – начало
на тържеството.
С трепет и вълнение, с известна доза страхопочитание, застинахме пред образите на хората, отдали целия си съзнателен живот за
изучаването на естествените науки. На първо място в
изложбата е поставен д-р
Стефан Георгиев, след това
проф. Стефан Консулов,
проф. Стефан Петков, проф.
Николай Стоянов, проф. Георги Шишков, проф. Георги Паспалев, хърватинът
проф. Степан Юринич, д-р
Боне Баев, проф. Теодор
Моров, проф. Николай Ар-

наудов, акад. Методий Попов. През различните периоди от време те са се занимавали с научно-изследователска дейност, имайки предвид всички заобикалящи ги
фактори. Те достойно са заслужили своите титли и звания, които в днешно време
се раздават с лекота.
За доброто ни настроение се погрижи духови ят
оркестър на български те
ВМС с диригент – кап. III
ранг Мирослав Три фонов,
който очакваме да видим отново в Балчик със своя оркестър на 4 август 2014 г.
пред х-л „Мистрал”.
Тържеството, по случай
59-годишнина на УБГ ни кара да се спомним за първите
учени- биолози, да почетем
труда им и да възпитаме уважение към тях от младите.
Иначе няма да има нито приемственост, нито дългоочаквано успешно бъдеще.
Георги ЙОВЧЕВ

Îñåì äíè íà êëàñèêàòà â Áàë÷èê
V Музикален фестивал “Balchik Classic Days”

Николай Ангелов, кмет на Община Балчик, открива V МФ “Balchik Classic Days” на 26 юли 2014 г.

Ïîêàíà
Каним всички бивши спортисти и деятели
на МОРСКИ КЛУБ БАЛЧИК на "СРЕЩА НА СПОМЕНИТЕ"
на 10 август 2014 г. /неделя/ от 17.00 ч.,
пред бившия Морски клуб, сега хотел "Лотос".
Вечерята е от 19.00 ч., свободна консумация.
Моля, обадете се за присъствието си на тел. 0579 7-40-37 Балчик,
след 21.00 ч. на Стефка Керчева - Стефанова

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â ãðàä Áàë÷èê
(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

Кметът на Община
Балчик Николай Ангелов откри петото издание на музикалния фестивал „Дни на класиката
– Балчик 2014”. Те ще
продължат от 26 юли до
2 август като включват
камерен ансамбъл „Софийски солисти”, с невероятната цигуларка
Лия Петрова; клавирен
рецитал на акад. проф. др. Атанас Куртев с произведения на П.И. Чайковски; концерт за рояла, изпълнен от Ангел
Заберски – син и Живко
Петров, съпровод на Борис Таслев и Димитър
Семов; Татяна Колева и
перкусии, с участието
на Томи Емилов, Георги
Ценов, Мартин Хафизи,
Виктор Беневи Велислав

Годжунов /Холандия/;
ансамбъл „Лвовски менестрели” от Украйна и
Полша; чешките музиканти Мирослав Амброш /цигулка/ и Зузана
Амброшова /пиано/;
Кварто квартет от България и САЩ.
Участват Иван Пенчев
/цигулка/, Татяна Тодорова /виола/, Димитър
Тенчев /виолончело/,
Лора Чекоратова /пиано/
На 1 август от 19:30 ч.
ще гостува „Спирит ансамбъл” /България/ с
лятна оперна гала произведения от Лехар,
Калман, Щраус и др.
Участват Симона Кодева, Доротоя Доротеева, Александър Мутафчийски и Илиян Недев.
/Б.Т./

ÅÒ “Ãåîðãèåâ - 2” Áàë÷èê
ÏÐÅÄËÀÃÀ ÄÚÐÂÀ ÇÀ ÎÃÐÅÂ
Безплатна доставка в града
Ваучери (социално подпомагане)
Магазини: Белоконски и
левия портал на “Елпром”
Заявки на телефони: 0897753135; 0898882303

Лия Петрова - най-добрата цигуларска
младост на България.
Фото: Г. Йовчев

