
БАЛЧИК, ГОДИНА XXI, БРОЙ 30 (896)ЦЕНА 40 стотинки1 - 7 октомври 2015 г.

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

В
. “

Ба
лч

иш
ки

 т
ел

ег
ра

ф
”

пр
ед

ла
га

 б
ез

пл
ат

на
 р

ек
ла

м
а 

в
И

нт
ер

не
т

 н
а 

ад
ре

с:
w

w
w

.B
al

ch
ik

te
le

gr
ap

h.
co

m

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

строителствoремонтпроектиране

Íà âúçðàñòíèòå õîðà,
ïî ñëó÷àé òåõíèÿ

ìåæäóíàðîäåí äåí - 1 îêòîìâðè

Åñåí íàä ìîðåòî è ãðàäà

 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
 (äî êàôå “Àêðîçà”)

Студио за маникюр,
педикюр,

ноктопластика,
Балчик, ул.”П.К.Яворов” № 16

/срещу Горското стопанство/

Тел. 089 4476 554

Топлите лъчи на есен-
ното слънце ласкаво га-
лят белите скали и стоп-
лят с нежност всяка пе-
съчинка на изстиналия
вече плаж. Вечер безб-
ройните звезди прокар-
ват своя път по чистото
небе.

Те трепкат в мрачина-
та с ярки светлини и хвър-
лят своя бляскав взор
над притихналото море.
А то спи с кроткия пли-
сък на вълните, спи и
градът, приютил в свои-
те пазви много възраст-
ни хора, които изживяват
есента на своя живот –

златна, богата, мъдра и
щедра с плодовете на чо-
вешкия труд. Бъдете бла-
гословени, белокоси и
добри хора!

Обичайте есента с ба-
грите най-нежни, с раз-
кошните хризантеми, с
дъха на зрели дюли, с ус-
мивките на кехлибарено-
то грозде, със слънчева-
та мека топлина. Оби-
чайте есента с листопа-
да в старата гора, с безк-
райните добруджански
поля, приютили в дълбо-
ките бразди плода на
пролетта.

Обичайте есента с хло-

пките на морните стада.
Бъдете щастливи и кра-
сиви с красотата, която
струи от очите, искри в
усмивка блага и блика в
топъл глас.

Нека всяка Ваша ми-
съл бъде сбъдната меч-
та!

 Да се усмихваме с на-
строение на живота, за да
ни отвърне и той със съ-
щото.

Честит Международен
празник на възрастните
хора!

Тодорка ХАРИЗАНОВА
Председател на клуб

„Здраве” Балчик

По календара за отразяване на кампанията за толерантност „РАВНИ ПОД
СЛЪНЦЕТО“ екипът на ЦОП Балчик проведе беседа на тема „Различието
между хората е богатство“ на 25 септимври 2015 година с ученици от 4 до 8
клас от училище „Антим І ви Балчик . Беседата бе изнесена от г-н Георги
Генов, общественик и кметски наместник във в.з. Царичино. Чрез тази изява
децата бяха провокирани да се замислят и осъзнаят, че различните хора са
между тях и тяхното отношение не винаги е толерантно. Засегнати бяха
въпроси свързани с поведението на деца и възрастни към хора с увреждания,
от различен етнос и различен психологически статус. Целта на срещата бе да
се осигури подкрепа насочена към  освобождаване от предразсъдъците и
формиране чувство за съпричастност и помощ към хората в неравностойно
положение.

Във връзка с лятната ваканционна програма под надслов „Как да се държим
на обществено място?“ децата от същото училище бяха запознати с различни
правила за поведение на обществени места и контактуване с хора от различна
възраст, етнос и служебно положение. Лекторът г-жа Иванка Бързакова,
изявен учител и общественик, чрез интересен игрови подход засвидетелства
своите професонални умения и предизвика интерес у присъстващите. Целта
на срещата бе да се създадат умения за поведение на обществени места /на
улицата, в ресторант, в офис, в училище/ като се спазва етикет и норми на
уважение към себе си и към околните. Продължава на стр. 2
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