ЦЕНА 50 стотинки

БАЛЧИК, ГОДИНА XXV, БРОЙ 17 (1047)

Реджина
Мария
Тел:052/ 46 00 66

Хотел-Ресторант-Спа

www.Balchiktelegraph.com

В. “Балчишки телеграф”

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

23 - 29 май 2019 г.

Бензиностанции

ЛАФИ

строителствoремонтпроектиране

жк. Балик
0895 65 30 12
Крайпътен комплекс 0896 82 05 12
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

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

Среща на чешмата

Абитуриентите от Випуск 1969 г. на Средно политехническо училище
„Христо Ботев” Балчик
С тази снимка искам
да напомня на съучениците си и техните
близки, че изминаха
50 години от завършването на Балчишката гимназия. Директор беше г-н Рафаил
Велянов, а класните
ръководители
ни
бяха: 11 „а” – г-жа
Станка Дачева; 11

„б” – г-н Киро Черкезов и 11 „” фрау
Димитрова. Любими
наши учители бяха:
г-жа Сиса Петкова
/руски език/, г-жа
Надежда Чернева /
география/;
г-жа
Димка Джилянова /
математика/,
г-жа
Вера Митрашкова /
химия/, г-н Симе-

он Спиров /физика/,
г-н Атанас Василев
/физкултура/ и Пендича.
Преди 5 години се
събрахме и дано и
на 50-годишнината
се преброим над 60
души, които завършихме тогава.
Благодаря на съучениците ми Петьо

Романов, Люба Радославова и Татяна
Ненкова, които поеха организацията на
нашето
събиране.
Място та срещата –
центрания площад
„21 септември”, до
чешмата в 10.00 ч.
Деспина
МАРИНОВА

НОВ БЪЛГАРСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА
Web страница: www.nbu.bg – Учебни програми – Електронен каталог
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена 052 607 946 – база Варна
Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма
„Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция, с които студентите самофинансират
образованието си.

След 50 години – отново в „Тузлата”, където са започнали
мечтите им за здраве и пълноценен живот. За срещата
на първите ученици на Основно санаториално училище
„Йордан Йовков” в „Тузлата” Балчик, четете на стр.4
Фото:Юлита ХРИСТОВА

Посетете
Оптиката в град Балчик
(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

