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

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg
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Месец май. Време за
зареждане на душата с
много гориво – да трае
цяло лято, че чак дого-
дина. Концерти, изло-
жби, танци, рецитали.
Срещи човешки, с хо-
ра на културата. Кол-
кото по-човешки, тол-
кова по-истински, по-
земни. А да усетиш, че
нещо се случва с теб,

след една такава сре-
ща, е много. Ти про-
меняш себе си. Про-
меняш отношението
си към живота, който
ти принадлежи, макар
и Божи дар.

И сега, в ерата на Во-
долея, наистина, с нас
ще се случват изнена-
ди, преди всичко към
добро. Докато не раз-

берем, че до нас живе-
ят хора, като нас и с тях
трябва да се разбираме
по човешки, животът
ни няма да се промени.
Затова всеки да се ог-
леда отвътре навън и да
си помогнем. Това го
можем всички заедно.
Месец май ни го пред-
лага като месец на но-
вото начало.

Започваме от първия
ден. Кой друг ще пока-
же на децата си любов
към труда, ако не роди-
телите. Благодарение на
него сме станали хомо-
сапиенс. Научили сме
се да говорим, да се тру-
дим, да се грижим за се-
бе си и за близките си.
Отиваме в шестия ден.
Зелената люлка за здра-

ве – символът на живота
край нас си остава зеле-
ният цвят. Да не го уни-
щожаваме, да го пазим,
в него е скрит кодът на
хармонията в природата.
Но хората са не само фи-
зика, а и дух. Единството
между двата компонен-
та го правят истински
човек. За да се утвърди
като такъв през различ-

ните епохи, на него са му
давани много примери
от силни и духовно из-
висени люде. Така със
своята саможертва и до-
брота, те са получили
общочовешко призна-
ние и са признати за све-
тци. Такива са и двамата
солунски братя – Свети-
те Кирил и Методий. Из-
вършили колосално де-

ло – да дадеш букви в ръ-
цете на милиони хора по
света. Да отвориш очи-
те на слепите за четмо и
писмо. Имената им ви-
наги ще красят венеца на
човешкото познание.
Ние, българите, само
можем да се гордеем, че
сме съпричастни към
тяхното велико дело!
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