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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

В
. “

Б
ал

ч
и

ш
ки

 т
ел

ег
ра

ф
”

п
ре

дл
аг

а
 б

ез
п

л
а

т
н

а
 р

ек
л

ам
а

 в
И

н
т

ер
н

ет
 н

а 
а

др
ес

:

w
w

w
.B

al
ch

ik
te

le
gr

ap
h

.c
om

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

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

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, ЩЕ ОСТАНЕТЕ ДОВОЛНИ!

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

На 1 ноември Бълга-
рия отбелязва един от
своите големи празни-
ци – Деня на народните
будители. Това са хора-
та, създавали и поддър-
жали националния дух
и ценности на българи-
те в продължение на
много векове: книжов-
ници, просветители и

Ïðî÷åòîõìå, íàó÷èõìå,
ïîêàçàõìå!

Ден на будителите в ІІІб клас на ОУ „Антим І”                                                                Фото:Личен архив

религиозни водачи през
Средновековието, бор-
ци за осъзнаването и
възраждането на бъл-
гарския народ по време
на петвековното осман-
ско владичество.

На тях – будителите,
посветихме част от часо-
вете за занимания по ин-
тереси през месец ок-

томври. Учениците тър-
сиха и представяха пред
съучениците си матери-
али за избран от тях бу-
дител.

Цикълът „Да проче-
тем и научим повече за
будителите” завърши
със състезание.

Участваха два отбора
с по четирима състеза-

тели. Първата част от
състезанието включва-
ше решаване на мате-
матическа верижка, от-
говорът на която беше
колко години е живял
Паисий. Втората част
„По-бързият печели”
съдържаше 10 въпроса,
свързани с живота на
народните будители.А
третата част се състое-
ше в това: да покажем,
че сме достойни после-
дователи на хората, ко-
ито издигнаха храма на
българщината в  чове-
шките души. Ученици-
те отговаряха на въпро-
си по всички учебни
предмети. Така с мно-
го радост и вълнение
отбелязахме  1 ноемв-
ри - Деня на народните
будители

Румяна ПЕТРОВА
Директор на ОУ

„Антим I”

И на този свят ден кам-
баните тържествено ще за-
звънят, ще има радост в
сърцата ни. Христовата
любов ще ни изпълни и ще
станем по-добри.

Нека се поздравим с то-
зи хубав празник и си
спомним за християнски-
те добродетели. Да запа-
лим свещица в храма за
здраве, благоденствие,
мир и любов помежду ни.

21 íîåìâðè - Äåí íà
ïðàâîñëàâíàòà õðèñòèÿíñêà

ìëàäåæ è ñåìåéñòâî
Нека за всички хора да
има семейно огнище, с въ-
глени живи и те да не гас-
нат до края, да ни сбират
край него щастливи, с
много обич и топлина в
сърцата, със светлина в
душата.

В  ми р  и  с говор д а
живеем дълго, в прек-
расн и  дн и ,  с  д об ри
приятели. Децата ни да
се завърнат в бащина-

та къща, да споделим
радост, благополучие,
т руд н о ст и  и  усп ехи ,
заедно да изживеем те-
зи мигове, да отворим
душите и сърцата си за
радостта от живота.

Честит празник и за
много години!

Тодорка
ХАРИЗАНОВА

Председател на клуб
„Здраве”

Театър “Българска армия” - София. 11 декември от 18:00 ч. Билети по
6 и 8 лв ще се продават от 1 декември
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