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В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 30 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

20 септември - 26 септември 2012 г.
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Съвзехме се от горещото лято. Прохладният септемврийски ден
ни разбуди с усмивката
на хилядите ученици.
Беше 17, понеделник,
първият учебен ден. Отрано радиото и телевизията предаваха репортажи от училищата в
страната. Колко смесени чувства у децата! Някои искаха по-скоро да
отидат в класната стая,
за да се видят с приятелите си, с учителите, с
цялата училищна обстановка. Нали там е техният втори дом. Други
недотам го долюбваха.
А малките първолаци
плахо поглеждаха към
новите чанти, пълни с
джунджурии, с които
играейки ще се научат
да четат, пишат и смятат. Освен ако някои амбициозни майки вече
не са сторили това.
В нашия град не беше по-различно. Колите се плъзнаха по новите асфалтирани улици.
От тях се подаваха главичките на красивите
ни деца. Слизаха с големи букети цветя. Така е
от памти века, в знак на
уважение и признателност към учителя – възрожденеца, строителя
на младите личности.

Каква изненада за всички. Само за два месеца
училищата и детските
градини в нашия град се
промениха. Облякоха
новите си дрехи. Г-н
Пламен Сидеров, инвеститорски контрольор
на проекта за обновяване на училищата и детските градини в Община
Балчик подчерта, че
проектът е за 1 600 000
лв., че е поставена 4 000
кв.м. пвц дограма и 16
000 кв.м. изолации. Санирани, с подменена дограма, измазани в приятни за окото цветове,
балчишките училища и
детски градини показват,
че в този град живеят загрижени хора. Като се
почне от кмета, г-н Николай Ангелов, който
показа завидна амбиция
и работоспособност, не
без помощта на европейските проекти и на
гражданството, разбира
се. За целия кметски
екип могат да се кажат
добри думи. За Виктор
Лучиянов, председател
на ОбС, за неговата отговорна работа да обединява мнението на толкова разнолики съветници и постигайки целта –
всички дейности в общината да се извършват навреме. Не бива да изпу-

скаме от поглед и женското присъствие – Мариана Ангелова, секретар на Общината, за нейното усърдие и принос, за добрите резултати. Благодарим на властимащите господа за хубавите и приятни неща
в нашия град.
Един прекрасен ден
ще запомнят балчиклии
– 17 септември. След големите емоции в училищата, вечерта беше още
по-наситена с приятната изненада – церемония – концерт за връчване на приза – „Балчик
– фестивален град на
Балканите”. Какво похубаво от това ! И наистина казаното до тук по
отношение на културата в града и общината го
потвърждават. Радостен
е фактът, че и другите го
виждат и отчитат.
В присъствието на гости от балканските страни бе връчен скъпият
приз за признание на
Балчик и неговите граждани като добри домакини на гостите и туристите през цялата година. Състезанието се е
водило между 3 града:
Щип, Тирана и Балчик.
И всички балкански
страни са гласували за
нас ! Хвала, Балчик !

Интересна бе церемонията по награждаването. Всички членове от
Балканската асоциация
на хотелиерите и ресторантьорите бяха облечени в костюми и тоги с бели яки. Такъв костюм получи и кметът Николай
Ангелов, когато му връчиха специалната грамота. Грамота получи и В.
Лучиянов, допринесъл
също много за този приз.
Залата кънтеше от нестихващи аплодисменти.
Хората истински се радват, когато в града се случват хубави неща – каза
Н.Ангелов.
За доброто настроение се погрижи ансамбъл „Тракия” от Пловдив. Славеевите гласове
превзеха залата, българските танци разкършиха
танцьорите. Достойни
34 изпълнители – музиканти, певци и танцьори
с ръководител проф. Д.
Дженева. Ансамбъл
„Тракия” е създаден през
1974 г. от проф. Кирил
Дженев. Зрителите изпратиха музикантите с нестихващи аплодисменти.
Достоен поздрав за достоен град – Балчик, фестивален град на Балканите, дал сцена на над 10
фестивала !
Пенка ДИМИТРОВА

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !

Ансамбъл “Тракия” от гр. Пловдив пя и танцува за Балчик.
Фото: М.КОСТОВА

Склад
Тел: 7 22 89
GSM: 0878 578 995

Фирма “Хаджиев” гр. Добрич
Òåë: 0899 175 266

Кметът Николай Ангелов получава приза “Фестивален град на Балканите”

0887 716 779

Извършва ремонти на всички видове покриви;
Ремонт на цигли, хидроизолация и конструкция на покриви;
сваляне на стари цигли и монтиране на нови, тенекиджийски
услуги, монтаж на водосточни улуци и водосточни тръби,
монтаж на гипскартон и топлоизолация. Направа на нов
покрив. За всички дейности - договор и гаранция, с 20%
отстъпка. Възстановяване на стари къщи.

/4-3/

Магазин
Тел: 7 22 88
GSM: 0878 408 005

Ние сме в крак с всички новости и последни тенденции,
можем да намерим решение за всеки проблем и имаме
избор за всеки вкус.
Посетете нашия магазин и склад, за да се уверите в
любезното и бързо обслужване, разнообразния асортимент
и ниски цени на строителни продукти и дървен материал.
ПАЗАРУВАНЕТО ПРИ НАС Е ИСТИНСКО
УДОВОЛСТВИЕ
ЗАПОВЯДАЙТЕ, ЩЕ ОСТАНЕТЕ ДОВОЛНИ!

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

