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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

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

(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

Òàêàâà ñâàòáà íå ñìå âèæäàëè !

Балчиклийката Гергана П. Романова, водена от носталгия по родния град и
патриотични чувства, вдигна сватба в Балчик с датчанин, когото познава от
следването си в Копенхаген. Народен оркестър водеше дефилето на младите
сватбари през Центъра по алея „Ехо” към Двореца, където в ресторант
„Êî ðî í à” âñè÷êè òðî ï í àõà áúëãàðñêè õî ðà.                Фото: Ерсин ИСМАИЛ

Òàéíñòâîòî íà òðàäèöèÿòà
Баща и дъщеря – творци на българска керамика

С изкушаващо любо-
питство посетих излож-
бата на керамични из-
делия, която се откри на
26 август 2014 г. в Бал-
чишката университетс-
ка ботаническа гради-
на, сътворени от Нико-
лай и Ралица Йовкови –
баща и дъщеря. Отбли-
зо се запознах с ваяте-
лите на чудеса – трето
и четвърто поколение

керамици, продължава-
щи вече век семейната
традиция, традиция,
позната и близка на
много тревненци.

Това, което задържа
вниманието ми до края
на изложбата, беше
изящната и пластична
изработка на различ-
ните керамични изде-
лия. Те са с блестящо
съчетание на цветове-
те, с отлично чувство
за композиция на де-
тайлите. А как съизме-
римо са материализи-
рали тези моменти на
художествено вдъхно-
вение бащата и дъщеря-
та Йовкови. Живопис-
но подредените експо-
нати загатват вътреш-
ното удовлетворение на
двамата керамици от
изкуството, което даря-
ват на хората и неудов-
летворение от живота,
който тъкмо за грън-
чарския занаят е още
по-труден и сложен.

/Продължава на стр.5/

80-ãîäèøíèíà íà êðàåâåäà
Èâàí Ðàäåâ

Община Балчик,
Кметството на с. Зме-
ево,  Балчишко и Дру-
жеството на краеведите
„Отец Павел Атанасов”,
гр. Добрич, организи-
рат на 5 септември /пе-
тък/ 2014 г. от 13:30 часа
в НЧ „Йордан Йовков”,
с. Змеево, представяне-
то на книгите „По сле-
дите на миналото” вто-
ро издание, „Случки по
пътя” и „Село Змеево,
Балчишко. Минало и
настояще” по случай
80-годишнината от ро-
ждението на автора им
Иван Радев.

Книгите представя
редакторът и краеве-
дът Атанас Пеев.




