ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

2 - 8 ноември 2017 г. 6

1 ноември – Ден на народните будители
Ние сме родени покъсно. Други ще се родят още по-късно.
Нека помним!
Нека помним народните будители, които са
ни завещали любов към
Отече ството, любов
към Бога и ближните,
а не чуждопоклонство!
В час по БЪЛГАРСКА СВЯСТ И НАЦИОНАЛНО ДОСТОЙНСТВО . днешните будители са поели

трудната мисия да учат
младите хора, че ако
не сме богати с ума и
духа, а с вещите си,
винаги ще си бъдем
бедни. Това са хората, които не спират да
вярват и да ни карат
да вярваме в думите на
Васил Друмев : „Един
народ, който има съзнание, култура, писменост и наука, непременно ще има светла и

трайна бъднина.”
Денят на будителите е празник-символ,
който ни провокира да
си спомним, да се поучим, да се преклоним
и да подражаваме, да
продължаваме напред и
никога да не забравяме.
Росица ШАЛТЕВА
Председател на
Литературен клуб
„Йордан Кръчмаров”
Балчик

на тяхно име. По тази
причина Стоян Омарчевски, министър на
народното просвещение
на България, през 1922
г. внася предложение
в Министерския съвет за определянето на
1 ноември за Ден на
българските народни
будители. За първи път
празникът е честван в
Пловдив през 1909 г.,
а от 1921 до 1945 г. е
общонационален празник.След дълго прекъсване, със Закона за
допълнение на Кодекса
на труда, приет от 36то Народно събрание,
на 28 октомври 1992
г., се възобновява традицията на празника.
Първи ноември официално е обявен за Ден
на народните будители
и неприсъствен ден за
всички учебни заведения в страната. Идеята
за възстановяването му
е на Петър Константинов.
Невероятен и единствен по рода си е този
празник в света! В Деня
на Народните Будители,
повикани от обичта и
преклонението на будните българи, при нас
се завръщат невидимите духове на великите
ни учители и духовни
пастири.
Цял низ от светли
имена издигат българското самосъзнание и
превръщат България в
държава на духа.Затова
нека заедно прочетем
каменния надписот времето на Омуртаг
“Човек и добре да
живее, умира. И друг
се ражда. И нека родените по- късно помнят!”

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
№ 1 - Ново гробище - Площад Рибарски
07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45
Площад Рибарски - Ново гробище
07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10
№ 3 - Ново гробище - Площад Рибарски
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00*, 08.30, 09.00*, 09.30,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00*, 12.30, 13.00*, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00*, 16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30
Площад Рибарски - Ново гробище
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30*, 09.00, 09.30*, 10.00,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30*, 13.00, 13.30*, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 16.30*, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00
Балчик - Албена - 07.20, 08.15, 12.15, 17.15
Албена - Балчик - 09.00, 13.30, 16.30, 18.10
Балчик - Варна - 07.44, 07.45, 08.30, 09.30, 10.00,
11.04, 11.30, 12.30, 13.14, 13.30, 15.05, 15.30, 16.30,
17.20, 18.00, 18.10
Балчик - Добрич - 07.00, 08,00, 09.20, 10,30, 11.05,
11.40, 13.20, 14.00, 15.20, 16.30, 17.20, 18.30
Балчик - Стражица - Одърци - Добрич - 07.30, 17,10
Балчик - Каварна - Шабла - 08.30, 09.10, 09.50, 13.20,
16.00
Балчик - Каварна - 10.24, 14.25
Балчик - Тригорци - 07.30, 16.15
Балчик - Църква - 14.00
ЖП информация Варна - 052/630414
Бързи влакове Вн-Сф - 07.50 (експрес), 11.00, 12.50,
21.55, 22.20
Автобуси Балчик - София - 09:55, 22.19 (“Юнион
Ивкони” тел. 0879/356 232), 12.15, 21.15 (“Етап Адрес”
тел. : 0579/71221, 0894/344 049)
Шофьорски курсове П.Пенев тел.:088/8 99 3710

БЕНЗИНОСТАНЦИИ

Росица Шалтева. Фото: Маруся КОСТОВА

„Плътта на българската държава създаде
Аспарух, нейния дух Кирил и Методий, Черноризец Храбър, Йоан
Екзарх. И чуждите завоеватели не можеха да
поробят тази държава
на духа, защото в защита на българския народ
в плътен строй застанаха писмеността, езикът,
литературата...“/ акад.
Лихачов/ Времената се
променят, но духът на
предците остава, въплътен чрез езика и писмеността в литературата. Има много празници
на духа, но 1 ноември е
този, който е свързан с
почитта ни към хората,
допринесли най-много
за това, което сме ние
днес – народ с култура и традиции, оцелял
през времето и събитията. Тези хора, които
днес наричаме народни
будители, са си дали
сметка, че застоят по
време на робството
трябва да приключи.
Стремеж към нов, подобър живот, културно
и духовно развитие в това се е състояло
Възраждането ни. Но в
освободена от османско
владичество България
,както интелигенцията,
така и масовият човек
,съзнават подвига на
възрожденските писатели и революционери,
които създали атмосферата и довели българския дух до решимостта да поведе борба за
държавен суверенитет.
Много градове и села
искат да отдадат заслужената признателност
към народните будители не само като кръщават улици и читалища

с п р а в о ч н и к

Членове на Литературния клуб „Йордан Кръчмаров“, на Общинския
пенсионерски хор, на клуб „Здраве“, на клуб „Втора младост“, на клуб
„Здраве“ и клуб „Хинап“ бяха на посещение в Библиотеката на НЧ
„Паисий Хилендарски 1870“ Балчик, където участваха в организирания празник на народните будители - 1 ноември. Презентация бе подготвила Марияна Радева, доклад изнесе Росица Шалтева, поздравление
поднесоха Маруся Костова, Иванка Томова и Магдалена Върбанова.Във
връзка с будителството и идеята за българщината Стела Дакова прочете вълнуваща творба от добруджанската поетеса Петранка Божкова, Надя Митева разказа за интересната книга, написана за Хайдутина Вълчан, Иван Статев прочете две свои известни стихотворения,
Бистра Велчева призова към запазване на добрите семейни ценности,
които са важни за основата на цялостното възпитание на народа.
Фото: Маруся КОСТОВА

ПРОДАВАМ ПЕЛЕТИ
от иглолистни дървета,
внос от Украйна.
Тел. 089 858 0430
гр.Балчик, ул.“Хр.Ботев“ № 37

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам
* Купувам земеделска земя
в общините: Балчик, Каварна,
Шабла, Г. Тошево и Варненска област. Подготовка на
документи. Тел. 0885838354
0579 77011
*Изк уп ув ам зем ед елс к а
земя, малки и големи пар
цели, във всички райони на
Доб р уд жа, Сев ер ои з т оч н а
България. Изгодни цени. Тел:
0887 240 569 От 9.00 до 18.00
часа.
/10-4/
*Купувам земеделск а зе
мя в общ ин а Балч ик, Ка
варна, Шабла, Ген.Тошево.
Съд ейс т вам за докум ент и.
Тел.0895 71 83 83; 09888 790
83
/10-4/
* Купувам малка къща в
град Балчик/без кв.“Левски“/.
Тел.0899079138 Недева
/2-1/

Продавам
* Продавам двустаен апартамент в ж.к.“Балик“ Балчик, спешно 50 000 лв. тел.
0887 983 113
* Продавам ап. в
ж.к.“Балик“ бл.34 вх.Б ет.5,
южен, панелен. Цена по
договаряне. Тел. 0888 26 33
08
/10-4/
• Продавам апартамент
обзаведен, двустаен, 76 кв. м,
тел. 0895 714394
/5-3/
• Продавам обзаведена
къща на два етажа, зад автогарата в Балчик, тел. 73 000

евро, 0898 309330
/5-3/
* Продавам къща в
с.Соколово, в центре. Тел.
088 591 6338
/5-5/
* Продавам метално бунгало , 700 кв.м.,
ток и вода, на главен път.
ул.1 № 57, над Помпена
станция, в.з.“Кулака“.
Тел.0888001106
/2-2/
* Продавам къща в
с.Кремена с 2.8 дка земя.
Изгодно. Тел. 0884474858
Лидия
*Прод ав ам: 1. В с. Со
колово къща, с прилежаща
площ 1718 кв. м. 2. Гра
динск а площ в с. Соколово,
без постройка, 1500 кв. м.
Двата парцела са съседни.
Цена по споразумение. Тел:
052/ 34 19 81; 0899 42 33
28
/7-7/
* Продавам изгодно пар
цел 640 кв.м в регулация, на
ул. “Ст. планина” до пожар
ната и летище Балчик с лице
на асфалтов път. Тел:0889/61
47 62
/10-10/
*Продавам тристаен
апартамент, тухлен, етаж
2, ул.”Дионисополис” №24
Тел. 0895554040
/10-10/
* Продавам двуст аен
апартамент в Балчик, на
ул.“Черно море“. Тел. 0896
692 699
/10-2/
* Продавам дворно място
в Промишлената зона на Балчик. 1000 кв. м. Тел: 0895/68
55 59
/10-10/

*Продавам дворно место
840 кв. м. в Оброчище, с
дървена барака и постройка
за отглеждане на гъби. Тел:
0898/56 45 02
/10-10/

Разни
* Обновеното Бист ро
Акапулко, търси да назначи
готвач/ка целогодишно. Тел.
0899836865
/10-2/
* Давам дългосрочно под
наем обзаведена квартира в
бл.35. Тел. 0888 70 28 05
/1-1/
* Давам помещение под
наем 20 кв.м., подходящо за
офис, адвокатска кантора,
счетоводна къща или друга
дейност. Помещението се
намира на ул”Приморска “,
срещу комплекс “Марина
Сити”.Цената е по
договаряне. Тел. за връзка
0899890050, 0893678607
* Д а ва м п од н а е м з а
офис или магазин кафесладкарница “Седете лули”.
/5-5/
* Превоз на багажи
от България за Европа и
обратно. Тел. 0899923907
/5-1/
* Продавам мотофреза
“Брикс” 6.8 к.с., НОВА;
фризер, тип “ракла” 160 l
тел.0887032351; 0885 824 82
1
/6-6/
* Давам на безвъзмедна
обработка (безплатна) два
парцела от 1718 кв. м. и
1500 кв. м в с. Соколово.
Тел:052/341981; 0899 42 33
28
/7-7/

“Лафи” - тел. 7-65-70
“Калипсо” - тел. 7 30 67; офис 7 24 86
“Попов - Комерс” - ДАП Тел: 7 39 37
ПЪТНА ПОМОЩ
Денонощно - тел. 7-46-00, жк.”Балик”, бл.34,вх.А
0888/65 49 19
АПТЕКИ
Аптека”Панацеа” - тел. 7-59-38 всеки ден от 8-20ч.,
събота от 9.00 - 20.00 ч., неделя - почивен ден
Аптека “Фарм а” - ж.к. “Бал ик” тел. 7-29-31
9.00 - 13.00 ч., 15.00-19.00 ч. събота и неделя - поч. дни
ДРОГЕРИЯ “АНИ”, В ХОТЕЛ ‘МАРИНА СИТИ’.
ТЕЛ; 0888 151 320
ПОЛИКЛИНИКА
Регистратура 7 -28-66;
Национален спешен телефон - 112
Спешен кабинет - тел. 7-24-42 /денонощно/
ЧАСТ
 НИ ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ
Д-р Дякова - стоматолог, бл.24 тел: 75883;0887/238294
Д-р Йотова - стоматолог каб.113 /МБАЛ/ GSM 0888/81-43-10

Д-р Д. Малчева - педиатър бл. 6 вх. Б. тел.: 0888/635599
Д-р Димов - хирургичен к-т, бл. 6 вх. Б, 17-18:30ч.
Д-р Ю. Димитров - хирургичен к-т, МЦ I GSM:0888 007
829. Сряда и четвъртък от 15 - 17 ч.
Д-р Бекиров - интернист и GP. Ул. “Плиска” №1 /срещу
Полицията/; тел.: 0899/177 330
Доц.Желязков - ортопед-травматолог
Д-р Калинова - вътр. болести, GSM 0888/30 70 23
Д-р В.Вълев - операции в ХО Балчик, прегледи на ул.Ч.Море
27 от 10:00 до 12:00 ч. Тел:0887 40 99 56
Акупунктура - Д-р Христо Генов Тел:0886 199 790
Д-р Христо Игнатов - стоматолог, МБАЛ тел. 0888/752 383
Д-р Р. Малчева Ангелова - пулмолог, тел. 0888/654 253/МБАЛ/
СКК “Тузлата” - Тел: 0579/7-23-48; 0882 528 320
НОТАРИУСИ
Светлин Илчев-ул.”Черно море” 28,тел.7-30-12 от 08.00
до 17.00 ч.,дом.тел.7-35-36; GSM:0888/86 14 57
Обретен Обретенов - ул. “Черно море”, тел. : 7 6446, 0888/637 860
ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА тел. 7-55-27
8:00-12:00; 12:30-16:30
Погребално обслужване “НИССИ” 0897 885 042
ул. “Черно море” №35 тел: 7 66 46 урежда всичко за
погребения - денонощно; изработва и монтира паметници,
снимки.
Отец Стратия - тел. 7 51 36
Свещеник Тодор - тел. 7 24 41
БИБЛИОТ
 ЕКИ
при ч-ще”П.Хилендарски”тел.7-26-11, 8.30 - 17.00; събота и
неделя - поч.дни
при ч-ще “В.Левски” тел. 7-20-86 с Интернет център
ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ГИМ тел.7-21-77; 9.00 - 17.00;
Е Т Н О Г Р А Ф С К А
К Ъ Щ А
9.00-17.00;
ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС - 9:00 - 17:00
ХУД. ГАЛЕРИЯ тел.7-41-30 9.30-12.00ч.; 12:30-18:00ч.
ПОЛИЦИЯ тел. 166; 7-24-31; 7-24-32
ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА тел.160
ПОЩА И ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКА СЛУЖБА
Паричен салон 7.30 - 12.00; 13.00 - 17.30;
събота:8.00 - 12.00; неделя - почивен ден; тел. 0579/7 20 40
ВиК - дежурен телефон - 7 21 65
ХОТЕЛ РЕСТОРАНТ “БАЛЧИК”
работи целогодишно. тел: 7-28-09
ИНТЕРНЕТ - Balchik.Net - тел. 7 50 34

