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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

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични рамки и слънче-
ви очила на атрактивни цени. Всеки вторник се извършват безплат-
ни прегледи от очен лекар  специалист - офталмолог. Всеки клиент 
получава талон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”) Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които 
студентите самофинансират образованието си. 

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

И ние от сдружение „Българско наследство“ - Балчик на конската талига 
на „Тудорица” в румънския град Търговище.Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Г-жа Дора Чаушева, директор на Националния музей „Васил Левски” в град Карлово разказа пред 
ученици и граждани на Балчик за живота и безсмъртното дело на великия български революционер 
Васил Левски.  Показа 7 автентични негови снимки  и знамето на Революционния комитет на Карлово. 

                                                                                                                                Фото: Илияна ДИМИТРОВА 

Мероприятия  в гр. Балчик, 
по повод 145 години 

от гибелта на Васил Левски 

КОНСКИ ВЕЛИКДЕН  - 
ТОДОРОВДЕН

На 19 февруари на-
родът на България 
изразява своята при-
знателност към Васил 
Левски – великия син 
на страната. Много-
бройните мероприя-
тия, проведени по този 
повод, говорят за това, 
че той живее в памет-
та на народа си и след 
145 години от своята 
гибел. Градските вест-
ници широко осветиха 
мероприятията, под-
готвени към тази дата.
Искам да споделя 

своето впечатление за 
две от тях. На 19 фев-
руари се състоя инте-
ресно събиране в клуб 
„Хинап”, с председа-
тел Димка Малева, 
на което присъстваха  
сътрудниците на биб-
лиотеката при НЧ „П. 
Хилендарски-1870” 
Балчик - Марияна Ра-
дева и Магдалена Вър-
банова.
Емоционалната пре-
зентация  за живота 
и делото на Васил 
Левски, представена 

от Марияна Радева, 
беше илюстрирана със 
слайд-шоу, което при-
помни основни факти 
за живота на Апосто-
ла и революционна-
та му дейност. Тази 
тържествена емоцио-
налност помогна на 
всички присъстващи 
да разберат важност-
та на поклонението 
пред паметта на Васил 
Левски, Националния  
герой на България, „ 
мъжа с най-чистата 
душа”, както подчерта 

в своето възпоменател-
но слово пред памет-
ника на Апостола, Мая 
Иванова – заместник-
директор на Основно 
училище „Антим I”. 
Тези думи на госпожа 
Иванова са много ва-
жни, защото доказват, 
че Васил Левски не 
само е символ, който 
се е съхранил в исто-
рията на страната, а е 
и спомен, който и сега 
живее „във всяко бъл-
гарско сърце”.
                         На стр. 2

Зафирка Драгомирова Гецова е символ на конния спорт в Община Балчик. 
Всяка година участва в празничния Тодоровден в с.Соколово.  

                                                                                                   Фото: Личен архив 


