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Това е къщичката, приютила шепамалчугани, лишени от родителски грижи. Те
са я припознализа свой дом
и в нея се чувстват спокойни ищастливи по детски.
По най-светлите празници на Рождество Христово деветте деца се вълнуваха и очакваха Дядо
Коледа да ги зарадва със
своите вълшебства.
Най-нетърпелив бе наймалкият чаровник – Венци на 6 години. Той е забавак и върне ли се у дома,
има толкова каки и един
голям батко, че няма място за скука. Усмихнатият
„Чипоноско” музнае реда
в общото жилище и по непринуден начин го внушава на каките. Животът заедно ги е научил да си помагат един на друг. Това
разбрахме ние, бабите от
клуб „Хинап”,дошли да ги
видим, да се запознаем с

тях, да им гостуваме и да
ги поздравим за най-хубавите празници – Коледа и
Новата 2016 година.
Изчакахме ги да се
приберат всички в къщи,
където ги посрещат техните възпитатели – мили и усмихнати към децата и към нас, гостите.
А къщичката е едно
птиче гнездо– топло, светло и уютно, само пилци
да има. Просторен хол, с
кът за отдих, отделен кът
за хранене и учене. Светло, бяло. От стените наднича украса, подходяща
за празника. Спалните чисти, подредени – има въздух за всяко дете.
А „Чипоноско” беше
нетърпелив и питаше господина къде са подаръците. Дадохме му правото като най-малък, да отвори красиво опакования
кашон с подаръци за все-
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където ще намерите богато
разнообразие надиопрични рамки и
слънчеви очила на атрактивни цени.
Всеки вторник се извършват
безплатни прегледи от очен лекар
специалист - офталмолог. Всеки
клиент получава талон за 10%
отстъпка при втора поръчка или
покупка.
Тел: 0878 568 257

ки – комплект плетени
терлици, 2 чифта топли
чорапи, ръкавици. За
момчетата – пуловер с
фес. Завързахме им на
вратлетата топли меки
шалчета. Децата се радваха от сърце, защото усетиха топлината, която всяка баба подарява на своето внуче. Сега ние бяхме
техните баби. Лакомствата – портокали, райски
ябълки, хинап, ябълки,
шоколадово руло ги заинтригуваха и развеселиха.
Опознавахме се взаимно. Поздравихме ги с коледни стихове и пожелания за здраве и много шестици в училище. „Чипоноско” ни каза стихотворението, научено в детската
градина. Изпратиха ни с
пожелание да отидем пак.
Мислим си, колко малко
трябва, за да стоплиш едно
човешко сърце,и най-вече
детско. Случайно дочух репликата „Той знае кой е баща му, но аз не знам.” Тази
празнота в душата на десетокласника винагищемутежи. Майки, когато посаждате младо дръвче,не го оставяйте без корен. На всички ни е трудно, но отговорността пада изцяло върху
нас. Сега децатави са на топло удома. Нищо, че нещо
им липсва.Честито Рождество Христово!
Клуб „Хинап”
град Балчик
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Шарлот Ауси и Теодора Тодорова изпяха популярната песен “Jingle Bells”.
Почувствах, влизайки в одора Тодорова чухме глена Евгениева. Смайвасалона на балчишкото популярната
песен що бе тяхното изпълнечиталище"Васил Левс- "Jingle bells", която те из- ние, с висока скорост,с
ки" на 18.12.2015г., къде- пяха доста умело като ду- абсолютна естественост,
то по случай големия ет. лектуална нагласа. както приляга на всяка
християнски празник Ро- Шарлот Ауси в "Старата младост,разнасяйки свеждество Христово се съ- кукла"ни напомни за си- жия дъх на очарованиестоя спектакълът "Колед- лата на обичта,която за- то сред климата на избуни звънчета". Радостна силва нежността,която хналата любов - това нагълчава, майки и бащи, гори във всеки от нас с вярно е "хип хоп." За да
зачервени от вълнение упорит пламък. ТФ"Ри- поддържаме естетичесбаби и дядовци, по-раз- тъм" ,с хореограф Мария ките си възприятия будвълнувани от самите из- Георгиева, ни показа ес- ни, ни поведоха по лабипълнители,топли усмив- тествената страна на ек- ринтите на песента солики отвсякъде и си казах ти- стаза, хармонията на ду- стите: Паулина Сивкова
хо: "Това искам за нача- ха и тялото с тяхното"Ди- ,Виктор Донев, Преслав
ло." И красивото начало ско","Еврейският танц"и Станчев,Мирослава Кирне закъсня. То дойде с тази пуста"Калинка", ко- чева,Мариела-Елена Вапредизвикателните тем- ято изправи публиката силева,Мелиса Юсеин.
пераментни танци на Ма- на крака, а танцьорите
Неподправената истижоретния състав на ОДК създадоха емоционална на, привлекателност и неБалчик, с ръководител наситеност и изразител- жност на песенното изПетър Златев. Десет игри- ност със своите изпълни- куство ни поднесе Алекви изпълнителки насити- телски похвати.
сандър Танев, избран за
ха сцената с енергия и веС проникновена дър- „Общественик на годинадрост, идваща и от "Раде- зост , целеустремност и та” през 2014 г., звезда на
цки марш","Веселото загадъчна бързина изля- националния ефир. Петя
Санче","Хоп троп"и"Еле- зоха изпълнителките Аджопова и изпятата от
ниното хоро".
на"Хип хоп" от "NNS нея песен "Заедно с теб",
От Шарлот Ауси и Те- crew" с ръководител Ми- ни накара да мислим фи-

Фото: Георги ЙОВЧЕВ
лософски за подхранването на мечтата да бъдеш
певец и да си винаги в
центъра на събитията.
Ярък,емоционален и
ценен принос за съучастие при подобен тип общуване дадоха водещите
Ваня Панайотова и Яница Въжарова, които установяваха бърз и ефектен
контакт с публиката и
предизвикваха нейната
симпатия. Именно те ни
отправиха посланието
следващата година да е
спорна, изпълнена с грижовност и осъществени
мечти. Да не се разделяме с красотата, с която тази вечер участниците от
ОДК-Балчик ни зарадваха и ни подариха, да използваме своята енергия
за създаване на чувство
за уют, а в делово отношение да станем с поефективни социални взаимоотношения.
Георги ЙОВЧЕВ

