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В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 30 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

6 декември - 12 декември 2012 г.

Бензиностанции

ЛАФИ

жк. Балик
0895 65 30 12
Крайпътен
комплекс
0896 82 05 12
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Хотел-Ресторант-Спа Център Промишлена зона 0896 82 05 17
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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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По инициатива на Димка
Малева, председател на
Клуб „Хинап”-хора с увреждания,на 3 декември в ресторант „Лотос” се събраха
над 130 души, всички съпричастни към празника на
хората, които имат най-голяма нужда от социален живот и обществено внимание.
Специално бяха поканени кметският екип на
Общината, отдел „Социално подпомагане”, председателят на ОбС на пенсионерите Ангел Събев,
арх.Емилия Георгиева,
Иванка Романова, редакционните състави на
в.”Балчик” и „Балчишки
телеграф”. Поздравленията бяха много. Най-емоционално бе посрещнат
поп-рок изпълнителят
Сашко и неговият директор Станислав Николов.
Преди това подгряване на
настроението направи с
редица скечове добричката актриса Ема Георгиева. Този забележителен
форум на активни балчиклии удостои с внимание
рекламния трик на Николай Пармаксъзов, директор на хлебозавода, който представи за тестване
най-новия вид черен
хляб, с лечебни свойства.
Гостите отнесоха със себе си в къщи елхови клонки, украсени с бели, ръчно изплетени снежинки и
картички от Нели Арабаджиева, Деспина Маринова и Димка Малева.
На всички членове на
клуб „Хинап” и клуб „Здравец” беше подарен календар на Балчик с плакат на
10-годишния клуб „Здравец” и клуб „Хинап”. Календарът с плаката е изработен от в.”Балчишки телеграф” с финансовата подкрепа на Община Балчик.
Много танци, обилно
меню и настроение съпроводиха този така очакван
традиционен празник.
Пожелаваме на всички
здраве и щастливо посрещане на Новата 2013 г.
Маруся КОСТОВА

Над 130 души се събраха да честват 3 декември - Международен ден на
хората с увреждания.
Фото:М. КОСТОВА

Специално бяха поздравени юбилярите от клуб “Хинап” и клуб “Здравец”
На 05.12.2012г. от 16,00ч. в храм ,,Св.Николай Чудотворец”
кв.,,Гемиджи” ще се отслужат празнична Вечерня с Петохлебие.
На 06.12.2012г. от 08,00ч. Никулден в същия храм Негово
Преосвещенство Главиницки епископ Йоан със свещеници от
епархията ще отслужат празнични Утреня, Св.Литургия, Водосвет и
освещаване на рибен оброк.
От 12,00ч. на рибарското пристанище ще се отслужи молебен за здраве
и благоденствие на жителите на град Балчик.
Църковното настоятелство при храмове ,,Св.преп.Петка Търновска” и
,,Св.Николай Мирликийски Чудотворец” гр.Балчик поздравява всички с
празника Никулден и благопожелава Божието благословение за крепко
здраве, радости и благоденствие!
На 7.12 от 17ч. - Запалване светлините на коледната елха на пл. 21 септември.
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На 29 ноември 2012 г. в ресторант „Лотос” учителите –
пенсионери отбелязаха 80, 75
и 70 –годишнината на своите
колежки, дългогодишни членове на Клуба на учителите. Гост
на тържеството бе председателят на ОбС на пенсионерите
Ангел Събев, също юбиляр. От
името на най-стария клуб на
пенсионерите – Клуб № 1
Христина Сивкова поднесе поздравителен адрес.
Трогателна бе кратката
реч на Керанка Генчева, председател на учителския клуб.
Тя заяви, че всички учители
с вярата си, с труда си, с децата си са много по-богати
и от най-богатите банкери.
В края на миналия век един
журналист написа във
в.”Антени”: „Няма по-дълбока и трайна връзка от връзката ни с нашите учители. Те
знаят повече, отколкото ние
самите знаем за себе си, и
единствени имат правото да
ни задават въпросите, чиито
отговори търсим цял живот.”

Склад
Тел: 7 22 89
GSM: 0878 578 995

Човечеството, също като детето, има нужда от
учители, и те винаги са найдостойните, и най-добрите.
Техният висок пример ни
учи как да живеем.
Бяхме твърде млади, за да
разберем, че учебният ни
час, започнал с първото биене на звънеца, няма да
свърши никога. И ако животът не е чак толкова лош,
това се дължи на усилията
на скромния учител, на добротата и на заръките, с които той изпраща всяко следващо поколение.
Когато на 24 май зашуми
националното знаме, трябва да снемем шапки, да се
поклоним и да произнесем
„Добър ден, учителю!”
„А всеки помни по един
учител, / на стръмното ръката му подал.”
Нашата професия е оставила отпечатък върху целия
ни живот. Тези следи не са
отминали и нашите юбиляри, които честваме: Керанка

Генчева, Петя Петкова, Величка Цонева, Стефка Канаврова, Генка Стоянова /от с.Оброчище/ - които навършиха
80 години; Васка Цветкова –
75 години; Юлита Христова,
Пенка Ангелова, Мария Бялова, Жечка Пенева, Кера Маринова, Живка Иванова, Надка Туфанова – които навършиха 70 години.
Те с чест и гордост носят и днес името „Учител”,
защото:
„Ти ли си оставила следа/
да ме направлява, да ме води?/Ти ли си далечната звезда, /към която мисълта ми
броди?/ Може би си шепа
светлина,/ досега от други
невидяна,/ или просто малко топлина,/ чакана, промислена, желана.”
Нека никога не угасва вашата учителска вяра и надежда! Бъдете живи и здрави – за радост на Вашите семейства и деца!
Иванка АТАНАСОВА
Учител-пенсионер

Магазин
Тел: 7 22 88
GSM: 0878 408 005

Ние сме в крак с всички новости и последни тенденции, можем да
намерим решение за всеки проблем и имаме
избор за всеки вкус.
Посетете нашия магазин и склад, за да се уверите в любезното и бързо
обслужване, разнообразния асортимент и ниски цени на строителни
продукти и дървен материал.
ПАЗАРУВАНЕТО ПРИ НАС Е ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ
ЗАПОВЯДАЙТЕ, ЩЕОСТАНЕТЕДОВОЛНИ!

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

