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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

(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

Åõî îò ïðàçíèêà

Присъстващите на тържеството, посветено на 3 март в ОДК-Балчик

Отмина още една велика
дата за българския народ и
България. Трети март е не
само национален празник, а
и ден за преклонение пред по-
двига на хиляди знайни и не-
знайни  български и чуждес-
транни синове, дали живота
си за нашето освобождение.

В навечерието на Нацио-
налния празник на Бълга-
рия, клуб „ Компютър” ор-
ганизира мултимедийно
тържество, което се състоя
в ОДК гр. Балчик на 27 фе-
вруари 2014 г. от 14.30 ча-
са. Презентации, видеокли-
пове,  слайдшоу, виктори-
ни, стихотворения и песни
програмата бе изключител-
но наситена и интересна.
Официален гост на мероп-

риятието бе Клубът на учи-
телите  пенсионери от гр.
Балчик, с председател Иван-
ка Иванова.

Учениците от клуб „Компю-
тър”, които взеха участие, са:
Жоро Иванов  11кл.; Иван Ива-
нов  7 кл.; Ангел Димитров  7
кл.; Мария Куртева  6 кл.; Ди-
ляна Димитрова  11 кл и Ивай-
ло Димитров- 11 кл. Тяхната
подготовка е преминала под
напътствията на ръководите-
ля им Пламен  Иванов.

Темите на презентациите:
„ Битката при връх Шипка”;
„Събития и факти, свързани
с Освобождението на Бъл-
гария и нашия край”; „Рай-
на Княгиня” и др., бяха раз-
нообразни и много интере-
сни, както за нас  учителите,

така и за останалите гости.
Всички присъстващи напу-

снахме компютърната зала с
удовлетворение. Ние не са-
мо си припомнихме нашата
история, а и се обогатихме с
някои неизвестни или позаб-
равени факти и личности.

Благодарим  Ви, мили
деца за вашия труд !

Благодарим и на ръково-
дителя Пламен Иванов за
младежкия му ентусиазъм!

Той е успял да  поведе
своите възпитаници, не са-
мо  в дебрит е н а н ови те
компютърни технологии, а
и да вдъхне у тях вяра, па-
триоти зъм и любов към
Родината.

Иванка АТАНАСОВА,
учител-пенсионер

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 РУМЪН-

СКИ език.
* Организира  КОРПОРАТИВНИ курсове по руски, английски и немски език
* Ние сме ОДОБРЕН ДОСТАВЧИК на услуги за обучение по програмата „АЗ

МОГА ПОВЕЧЕ“

Благодаря ти мамо!

Äåòñêè îòäåë íà áèáëèîòåêàòà
“Ï.Õèëåíäàðñêè”.Áàë÷èê

                 Благодаря ти мамо,
                 за твоя топъл скут
                 за майчиното рамо,
                 за майчиния труд...
На 5 март Детският отдел на Библиотеката при

НЧ ” П.Хилендарски-1870” отново се огласи от
детска глъчка.

Поводът - 8 март  ден на мама!
Децата от Клуб”Приятели на Библиотеката” за

пореден път се събраха да отбележат наближава-
щия празник.

Гост на мероприятието бе Жени Банчева, която
със своите сръчни ръце и интересни идеи запали
децата да сътворят ръчно изработен подарък за
мама, баба и служителките на Читалището.

На малка картичка те изписаха благодарс-
твено стихче за мама, с което изразяват сво-
ята признателност за грижите, напътствията
подкрепата....

БЛАГОДАРЯ ТИ МАМО!
ВСИЧКИ ЦВЕТЯ СА ЗА ТЕБ!
Марияна РАДЕВА, библиотекар “Детски отдел”

Жени Банчева /доброволец за работа с деца/ и
Жанина Колева - активна участничка в мероприятието

Тържество “Море от любов”, посветено на майките от ЦДГ “Дъга”, с. Гурково, с директор Валентина
Желева, подпомогната от кмета Тодор Георгиев и председателя на ЗК “Гурково” - Тодор Моралийски,
се проведе в навечерието на 8 март.                                                                                    Фото: личен архив




