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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

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
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 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”)

Матине на хор "Черноморски звуци" Балчик, с диригент д-р Валентина
Георгиева, на 29 ноември 2015 г. в Картинната галерия.

                                                                                    Фото: Николина ИВАНОВА

20 ãîäèíè îò ñúçäàâàíåòî
íà Êëóáà íà ó÷èòåëèòå - ïåíñèîíåðè

Клубът на учителите, с председател Иванка Иванова, на историческото
тракийско светилище “Перперикон”

                                                                                     Фото: Юлита ХРИСТОВА

През 1995 г. на 13 декемв-
ри бе учреден нашият клуб.
Това стана по инициативата на
група учители от санаториал-
но училище „Й.Йовков” Туз-
лата – Славка Чакова, Петя
Петкова, Радка Чобанова,
Юлита Христова, Цветанка
Димитрова и моя милост – Ке-
ранка Генчева. От тогава до
ден днешен, в пек и мраз, все-
ки четвъртък от 14 до 16 часа,
клубът посреща своите чле-
нове, където те се чувстват ка-
то в своя втори дом. Тук се
смеем, веселим, тъжим и пла-
чем.

През годините създадохме
традиции за празнуване на на-
ционални, християнски и лич-
ни празници. Незабравими ще
останат юбилеите на колеги,
отпразнувани във вила „Ко-
раб”, в ресторант „Двата пе-
тела”. Срещата с учителите от
Добрич в ресторанта на СБА.
Еднодневните екскурзии до
„Албена”, Текето, Двореца,
Евсиноград, Аладжа манас-
тир, резервата Батово, Дуран-
кулашкото и Шабленското
езеро, Добруджанската къща
и др.   Продължава на стр. 3

Ìàòèíå â Êàðòèííàòà ãàëåðèÿ

Колко е хубаво да раз-
пуснеш в края на седмица-
та сред музика и картини.
Едното го възприемаш с
очите, другото с ушите, а
вкупом всичко – с душата.
Така човекът е създал из-
куството, като връх на
своите сетива и чувства.

 В неделното утро на 29
ноември, хор „Черноморс-
ки звуци” Балчик направи
своята генерална репетиция
в Картинната галерия „Бал-
чик” пред свои. Преди да за-
мине за участие в VI Меж-
дународен коледен фести-
вал в Краков – Полша, на-
шите момчета и момичета,
заедно със своя диригент Ва-
лентина Георгиева, решиха
да покажат и споделят пред
съгражданите си какво са
подготвили, като реперто-
ар за конкурсната програ-
ма и какво за участие в два-
та концерта, които им пред-
стоят в Полша.

И, наистина, никой не би-
ва да се съмнява, че тези

хора, отдадени на музика-
та, хабят средства и време
на вятъра. Човек трябва
по-често да се докосва до
тяхното изкуство. Не слу-
чайно, за първи път Бъл-
гария се представя на фе-
стивала в Краков от бал-
чишкия хор. Връзката е
направена на нашия хоров
фестивал в Балчик, къде-
то тази година е участвал
и полски хор. Затова са фе-
стивалите, за да се опозна-
ват хората на изкуствата,
да си подават ръце и в име-
то на мира да показват на
какво са способни.

Четири са музикалните
произведения, които хори-
стите ще изпълнят в кон-
цертната програма на две
различни места, едно от ко-
ито е Солна мина. Първата
песен е „Отче наш”. Доста-
тъчно е човек  да си затво-
ри очите и да премине в ко-
ловоза на духовното. Вси-
чки песни са с подобно съ-
държание. А хорът е под-

готвен като формация на
певческото изкуство и той
успява навсякъде да изпъл-
ни пълноценно своята ми-
сия като такъв.

За балчишката публика
малко е чуждо МАТИНЕ-
ТО като форма на забав-
ление, но и тези, които
присъстваха, успяха да го
оценят като се вглъбиха в
посланието на музиката,
пресъздадена от балчиши-
ките хористи на хор „Чер-
номорски звуци”.

Според фестивалния
жребий Балчик ще пее
първи, в 10.30 ч. Една от
песните е с много красиво
и философско съдържание,
изпълнявана от хористки-
те. С подходящ мизансцен,
с изчистено и перфектно
звучене, те внушават пъл-
нота. Силно въздействащ
е финалът, където надделя-
ва смирението, което осо-
бено в днешно време, все-
ки трябва да има.
Продължава на стр.3

Ëèòåðàòóðíà
ñðåùà

на 9 декември 2015 г.
с капитан далечно

плаване

Васил Дачев,
обиколил света и

споделил това в над
20 книги.

Начало: 16:00 часа в
Кафе-клуб “Интелигент”

на НЧ “Паисий
Хилендарски” Балчик

Административен
съд гр.Добрич V-ти
състав РЕШИ:

   ÎÁßÂßÂÀ ÇÀ

ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÅÍ
по жалба на ПП

”Движение за права и
свободи” проведеният

на 25.10.2015г.

обективиран в реше-
ние № 276 от 27.10.2015г.
на Общинска избира-
телна комисия Балчик.

РЕШЕНИЕТО
подлежи на обжалване

с касационна жалба
пред ВАС на РБ
в 7 / седем дневен

срок от обявяването му.
 Нели КАМЕНСКА,

председател на ДАС

ÈÇÁÎÐ ÇÀ
ÎÁÙÈÍÑÊÈ
ÑÚÂÅÒÍÈÖÈ
Â ÎÁÙÈÍÀ

ÁÀË×ÈÊ

Най-топло, най-мило, най-по детски, за да видим най-красивата светлина, искряща
в очите и усмивките на стотици деца. На добър час на питомците ми.

Обичам ви, вълшебни хлапета!                                   Д-р Валентина ГЕОРГИЕВА




