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БАЛЧИК, ГОДИНА XX, БРОЙ 15 (839)ЦЕНА 30 стотинки1 май - 7 май 2014 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

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

(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

Âåëèêäåíñêè ïðàçíèê
â ñåëî Ñòðàæèöà

По идея на Димитричка Ганчева, секретар на
НЧ “Стефан Караджа” и Флора Начева, директор
на ЦДГ “Радост” в с. Стражица се проведе
пролетен великденски празник под надслов
“Пролетна въртележка”. Имаше богата програма,
шарени яйца и сладкиши за всички деца. Четете за
празника на стр. 3                         Фото: М. Костова

Ãëàñóâàéòå çà
Àëåêñàíäúð Òàíåâ îò

Áàë÷èê

На 7 май 2014 г. от 20:00 ч. по Нова
телевизия Александър ще участва в
полуфиналите на певческия конкурс

“Големите надежди”

В навечерието на най-
светлия християнски
празник Възкресение
Христово, Ротари клуб
и частни предприемачи
от града ни, заедно съг-
радиха чешма.

Всички усещаме кри-

зата и всеки прави най-
необходимото, така са
усетили и липсата на че-
шма в стария гробищен
парк, водата винаги е
необходимост.

Всеки, отивайки на
поклонение при близки-
те си, ще си налее,ще от-
пие и ще спомене: Ата-
нас Дучев, Милчо Тодо-
ров, Горан Андреев,
Йордан Янакиев, Енчо
Сапунджиев, Митко Фе-
одотов, Стефан Михай-
лов, Тодор Моралийски,
БКС Балчик, кой с мате-
риали, кой с труд, кой с

финансови средства - и
ето чешмата е факт.

Има поверие, че кой-
то построи чешма, ще се
радва на благоволение
и късмет, от сърце им го
желаем!

На 12.04.14 г. дарената
чешма беше осветена от
отец Георги /срещу за-
плащане/.

Гости  станаха случай-
ните посетители на гро-
бищния парк.

Благодарим Ви
добри хора!

Снежанка
ЖЕЛЯЗКОВА

×åøìà-äàðåíèå â ñòàðèÿ
ãðîáèùåí ïàðê íà Áàë÷èê

На 23 април 2014 г. от-
ново с мотики, тармъци и
ножове, ние, пенсионерки-
те от клуб "Втора младост",
ул."Ард" в кв."Левски",
проведохме първия за го-
дината трудов ден за почи-
стване от трева двора на
клуба. Казвам "първият",
защото всяка година прове-
ждаме най-малко три - през
месец април, през юли и ок-
томври. Винаги участват
над 20 жени. Ден-два преди
трудовия ден, организира-
ме окосяване на тревата по
алеята в двора. А в деня за
трудова търмъчим окосена-
та трева. С ножове почист-
ваме тревата от фугите по
плочите около клуба. Съб-
раната трева пълним в чу-
вали, които изнасяме до
контейнера на отсрещната

страна на ул."Арда", а от-
тук работници от "БКС"
изхвърлят на сметището, за
което им благодарим. Освен
в двора, чистим от трева пъ-
теката от входната порта до
улицата и покрай оградата
на клуба, извън двора. Ор-
ганизирайки тези трудови
дни, ние се отзоваваме на
призива "Да изчистим Бъл-
гария за един ден" и искаме
винаги да ни е приятно, ко-
гато дойдем в клуба. Тук
ние прекарваме забавно,
пеем, веселим се, слушаме
музика, четем местните ве-
стници, пием кафе и чай, гле-
даме филми и новини по те-
левизията, с други думи -
прекарваме интересно.

Софка ПАНЧЕВА
Председател на клуб

"Втора младост"

"Äà èç÷èñòèì Áúëãàðèÿ
çà åäèí äåí"




