
ЛАФИ

БАЛЧИК, ГОДИНА XVIII, БРОЙ 11 (749)ЦЕНА 30 стотинки22 март - 4 април 2012 г.
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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

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Ï.Ï ÃÅÐÁ
кани всички ресторантьори, хотелиери,

собственици (наематели) на търговски обекти
на среща-разговор с д-р. Брайкова - директор на Агенцията по храните
гр. Добрич и Илиян Станоев - директор за Североизточна България на

Комисията за защита на потребителите.
Целта на срещата е да се обсъди подготовката на обектите за новия

туристически сезон, актуални нормативни документи,
въпроси, които Ви интересуват.

Срещата ще се състои на 26.03.2012 г. от 17:30 ч. в клуба на ПП ГЕРБ

По покана на пре-
дседателя на РО на
СИБ Олег Темелков
членовете на клуб
„Хинап” Балчик ,
повече от 50 души,
гостуваха в Добрич
и взеха активно
участие в регионал-
ната празнична
мартенска среща.
Присъстваха чле-
нове на организа-
ции от гр.Добрич,
Тервел, Г.Тошево,
с.Челопечене, Смя-

дово и Нови пазар.
Имаше официален
представител и от
Варна. Събитието
се проведе като
празничен обяд в
просторния ресто-
рант „Добруджа”,
който стана дома-
кин на повече от
200 участници.
Тържеството откри
Олег Темелков с
приветствено сло-
во и подари на все-
ки гостуващ клуб

Ïðàçíè÷íà ìàðòåíèöà
кристален плакет.
Последваха ориги-
налните изяви на
всички клубове –
стихове, песни,
много хумор по по-
вод баба Марта,
пролетта, народни-
те празници. Раз-
бира се, че хинапци
се представиха с
буфосинхронада на
песента „Имала
Марияна”, артис-
тично представена
от П.Димитрова и

П.Велчева и 12 же-
ни – мартеници.
Всички клубове по-
лучиха като пода-
рък бяла лястовица
с мартеница, изп-
летена от сръчната
балчиклийка Нели
Арабаджиева, а
Д.Малева и сътруд-
ничките и закичиха
всички присъства-
щи с ръчно израбо-
тени мартеници –
рибки.
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Хинапци преди срещата си с други клубове от областта                                         Фото:М. КОСТОВА

На 17.03. от 17 ча-
са в малката зала на
Н.Ч.’’Паисий Хи-
лендарски’’ в
гр.Балчик 18-годи-
шната Росица Трая-
нова представи
своя роман „ Химе-
ра за живот’’.

Младата писа-
телка е родена на
4.10.1993 г. в на-
шия град. Започва
да пише, още кога-
то  е на 6 годи-
ни.Участва със
свои творби в кон-
курси и печели на-
гради за поезия и
проза. Романът и
„Химера за живот”
отразява в прав
текст негативите

18-ãîäèøíà, à ïèñàòåëêà

Младата писателка Росица с родителите си  - Галя и Траян Траянови

на нашето време.
Той дава отговор
на въпроса какво
означава да се из-
губиш в себе си.
Главната героиня
Джен, макар и мла-
да, извървява сво-
ята Голгота, за да
се срещне много
рано със Смъртта.
Не намерила обич
и разбиране в се-
мейството си, тя
търси нови емо-
ции, за да запълни
празнотата в душа-
та си. Подкрепата
на родителите ли-
псва и затова отк-
рива грешния път-
наркотици, алко-
хол, проституция,

фалшиви прияте-
ли. Светла искри-
ца е любовта и към
Алекс,  която се
размива във вре-
мето.

Представянето
започна с обръще-
ние на председате-
ля на Литератур-
ния клуб „Н.Кръч-
маров” Николай
Мирчев, който бла-
городно завидя на
балчиклии, че в
града им има мно-
го талантливи
творци. Сподели,
че дебютът на кни-
гата е минал успе-
шно в Добрич, къ-
дето авторката учи.
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