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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

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

Предлагаме Ви:
*МАНИКЮР * ПЕДИКЮР
* НОКТОПЛАСТИКА
* ПОЧИСТВАНЕ НА ВЕЖДИ
* ЛИЦЕВ МАСАЖ *  КОЛА МАСКА
* АПАРАТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕ
Студио за красота „Кокона” 

Отляво, надясно на снимката: Александра Балта, Иванна Кьоксал, Ангел и Марианна 
Маринкови, Пелагия Чобан, Анатолий Узун.

На 17 април 2021 г. българският 
консул в град Тараклия 

/град с най-много българи в 
Р. Молдова/, посети с. Казаклия 

в АТО Гагаузия

Консулът г-н Ангел 
Илиевич Маринков 

и съпругата му Ма-
рианна /студентка в 

Тараклийския българ-
ски университет/бяха 
тържествено посрещ-
нати от г-жа Иванна 
Кьоксал/депутат в 
парламента на Р. Мол-
дова/, от кмета на с. 
Казаклия г-н Анатолий 
Дм. Узун, от съветника 
г-жа Пелагия Чобан, 
диригент на хор „Се-
вда“ и от директора на 
Културния дом г-жа 
Александра Балта.

Гостите изразиха 
учудване и задовол-
ство от културните 
връзки и сътрудни-
чество между с. Ка-
заклия и град Балчик, 
Р. България. Ансамбли 
от двете селища вече 
7 години участват в 
Международния фо-
рум „ Българско на-
следство“ в Балчик и 
в Етнофестивала „Се-

вда Далгалари“ с. Ка-
заклия.

На снимката: гости и 
домакини разглеждат 
специалните илюстро-
вани вестници „Бал-
чишки телеграф“, пос-
ветени на участието 
на казаклийци във фо-
рума на Балчик, купи 
и плакети, завоювани 
там. 

Балчик е любим наш 
български град, където 
поздравяваме много-
бройните си приятели 
с общите ни християн-
ски празници Връбни-
ца и Великден!

Зинаида 
ГОЛОВЧУК

координатор на МФ 
„Българско 
наследство“ 

Балчик, 
България, за 

Р.Молдова

Вечна ще бъде паметта за добрините , които на-
прави за всички нас, които все към теб се обръ-

щахме за медицинска помощ.
Благодаря ти, Мика /Чаморлиева/, че бяхме не 
само първи братовчедки, но и верни приятелки.

Поклон - Маруся Костова, Тинка Сивриева

Марийка Димова Кирчева
17.03.1957 г. - 29.03.2021 г.

Валери Александров 
Антиковидна карикатура. 


