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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

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 РУМЪНСКИ език.
* Организира  КОРПОРАТИВНИ курсове по руски, английски

и немски език

* Ние сме ОДОБРЕН ДОСТАВЧИК на услуги за
обучение по програмата „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ“

(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

136 ãîäèíè îò
Îñâîáîæäåíèåòî íà ãðàä
Áàë÷èê îò òóðñêî ðîáñòâî

На 31 януари се навършиха 136 години от Освобождението
на град Балчик от турско робство.

Признателни пенсионери от клуб “Здраве” с председател Тодорка
Харизанова, се поклониха пред паметта на героите, дали живота си за

свободата на България. Дълбок поклон!
                                                                                              Фото: М. КОСТОВА

Ôåñòèâàë íà äîáðóäæàíñêîòî
âèíî âúâ Âàðíà

Самодейци от НЧ “Свобода” с. Гурково - на фестивал на виното в гр. Варна.     Фото: М. ДУШКОВ

Михаил Душков - музикален р-л Албена Войчева - чит. секретар

Празник на домашното
добруджанско вино, органи-
зира на 1 февруари 2014 г.
за втора поредна година в
Мол Варна в чест на Три-
фон Зарезан фирмата “Доб-
руджанска зимница”, чиято
основна дейност е екологи-
чен и селски туризъм. Пак
същата фирма провежда и
уникалният добруджански
кулинарен фестивал “Праз-
ник на гърнетата”в с.Зимни-
ца, Добричка област, който
има вече 5 издания.

Във фестивала на добру-
джанското вино участваха са-
модейци от 6 добруджански
читалища. С песни, танци и
стари занаяти бе изпълнена
старобългарската атмосфера
в модерния мол. Най-инте-
ресно бе етнографското пре-
дставянето на с.Гурково, Бал-
чишка община, с.Българево,
сега Каварненска община /
известно в миналото като
Българево, Балчишко/, с.Ви-
дно, Каварненска община,
с.Дуранкулак, Шабленска
община, с.Бабук и с.Сраци-
мир, Силистренска област. Те
показаха на младите как се
преде, брозира, плете, пре-
суква прежда Майсторите
винари от цяла Добруджа
сравняваха качествата на гро-
здовите еликсири от реколта

2013. Възможност да дегус-
тират вината имаха и гости-
те на празника. Живи къто-
ве, грижливо декорирани със
стари предмети, пресъздава-
щи бита на различните краи-
ща на етнографската област
Добруджа допълниха атмос-
ферата на празника. За гра-
дуса на настроението се по-
грижиха самодейците от до-
бруджанските читалища в ре-
гиона, които пяха, танцува-
ха, плетоха и пресукваха пре-
жда, както и предоха вълна.
Нещо непознато за днешния
ни бит. Така младите ще за-
помнят – сподели Димка
Кирчева, самодейка и коре-

нячка от с.Гурково. С радост
самодейците на с.Гурково
участват за втори път в този
фестивал-каза чит.секретар
Албена Войчева и показа по-
лучените награди, които ще
бъдат поставени на видно мя-
сто в кметството – допълни
кметът Тодор Георгиев.

Специално ангажирани за
целта сомелиери определиха
най-добрите добруджански
вина: в категорията „Черве-
но вино“ първото място бе
за  Димитър Донев от Шабла
с вино от сортовете каберне
и мерло, второ място бе Иван
Д. Иванов от Балчик, а трето
– за Недка Банкова от с. Гур-

ково, които показаха как се
получават винени чудеса от
иначе обикновения сорт но-
хан; в категорията „Бяло ви-
но“ на първо място бе изб-
рано виното т сортове на Ди-
митър Донев, най-добро
„Розе“ от нохан на Желко
Желязков от Дуранкулак.
Специалната награда на ви-
нарна „Дарзалас” Варна и
Арт-бутика за вино “Девой-
ки французойки” получи
Златка Стоилова от с.Гурко-
во за нейното специално чер-
вено вино-букет.миналата го-
дина тя пак имаше награда за
червено вино.

Маруся КОСТОВА




