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Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК,    пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49  E-mail:vestnikat@abv.bg

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

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Ìàãàçèí
“Ìåñîìàíèÿ”

Тел: 0888 31 32 93 0887 58 96 48

в кв.”Балик” поздравява своите клиенти за

празниците.

Уведомява ги, че предлага свинско трупно

месо по 5.50 лв. /кг.

Çàïîâÿäàéòå â ìàãàçèíà çà
äðåõè,

ÂÒÎÐÀ ÓÏÎÒÐÅÁÀ - âèñîêî
êà÷åñòâî, íèñêè öåíè.

Магазинът се намира на самата АВТОГАРА.
Всеки ден – намаление.

Понеделник – ново зареждане!
/3-3/

Балчишката коледна
елха!

Екологична, скромна и
много красива, тя плам-
на в светлина. Запалиха я
най-малките чаровници
от мажоретния състав на
ОДЗ „Знаме на мира”,
поканени от кмета на гра-
да Николай Ангелов и тя-
хната учителка Мая
Д.Ангелова. И под сияй-
ната елха запяха, заигра-
ха, затанцуваха и рецити-

Ïëàìíà â ñâåòëèíà Êîëåäíàòà åëõà

раха най-малките – въз-
питаниците на детските
градини в града, предста-
вени от детската учител-
ка Марина Георгиева.

Неизменни участници
са малките певици от ОДК,
рецитаторите от ЦДГ
„Здравец”. С много апло-
дисменти бяха посрещна-
ти какичките от „The Voice”

Усмихнати, радостни, та-
лантливите деца на Балчик
заредиха с коледно и ново-

годишно настроение всич-
ки. А звездата на вечерта от-
ново беше неповторимият
Александър Танев, който
изпълни откъс от „Питър
Пан” и покани всички око-
ло телевизионната програ-
ма на БНТ ва 31 декември
от 18.30 ч., за да се възхитим
на целия мюзикъл.

Пека настроението от
коледната елха се прене-
се във всеки дом за мир и
щастие.                            /Б.Т./

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени




