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Грейна Коледната елха на Балчик!

Стана традиция, на 5
декември да се запалват светлините на Коледната елха в центъра
на град Балчик. И тази
година в 17.00 ч. Ма-

жоретният състав при
ОДК Балчик, с р-л Петър Златев, откри първото Коледно тържество в града ни с танца
„Хоп-Троп”.

Водещите Янка Георгиева и Маргарита
Марчева, детскиучителки, призоваха с усмивки и аплодисменти
да посрещнат Вокалната група при ОДК,
с р-л Мила Маврова,
които изпълниха песента „Коледен сняг”.
След това Шарлот
Ауси изпълни на английски език песента
„Заедно край Коледната елха”, а Теодора Тодорова – „Рождество”.
Много мили рецитатори бяха децата от ДГ
№ 1 „Здравец”: Цветина Бойкова изпълни
стихотворението
„Елхица” от Николай
Зидаров, а Пресияна
Петрова
–стихотворението на Йордан
Стубел „Рождествена
нощ”.
И Жулиана Михайлова
пя на английски език –
песента „Нека да вали
сняг”.Преслав Станчев
ни създаде „Зимна радост” с песента си.
Божидара Жекова ни
замисли дали да сечем
елха, нали е жива?!
Коледните
звънчета
чухме да звънят в пе-

сента на подготвителната група от ДГ № 2
„Знаме на мира” Балчик „Звънче звъни” и
„Коледна приказка”.
Карина Мицева и
Александър Кокаев от
ДГ № 3 „Чайка” Балчик рецитираха стихотворенията: „Да пребъдем” от Десислава
Церовска и „Коледна
украса” от Галина Златина.
Подготвителната група на същата детска
градина ни поздрави с
песента „Очакване”.
Подаръци заслужават
от Дядо Коледа: Мирослава Кирчева, която
изпя песента „Коледна
приказка”;
Паулина
Сивкова – „Коледна
елха”, Ралица Желязкова – стих.”Елхички
в гората” и Ивалена
Димова – стих.”Чудна
звезда”.
Накрая прозвуча „новият” глас на Мартин
Кръстев и децата от
Вокалната студия при
НЧ „Паисий Хилендарски 1870”Балчик с
р-л Валентина Георгиева, доктор по изкуствознание, която само

Кметът на Община Балчик г-н Николай Ангелов поздрави децата,
техните родители, баби и дядовци, пожела със здраве да посрещнат
Новата 2017 г. и запали светлините на Коледната елха.
Фото: Маруся КОСТОВА
преди дни донесе много награди от гр.Черна
вода, Румъния , връчени на Вокалната студия, буквално забила
гвоздея в програмата
на фестивала „Й. Д.
Чиреску”.
В студената нощ всич-

ки дочакаха търпеливо запалването на коледните светлини на
нашия град – кметът
г-н Н.Ангелов пожела
здраве на всички талантливи деца в Балчик, а те са толкова
много! Със светване-

то на елхата започна
и красива заря, което
предизвика естествения детски възторг. Какъв по-голям подарък
на Коледа от озарените
с усмивка детски лица!
Маруся КОСТОВА

Промоционални цени
на всички видове месо
Свинско трупно - 5.90 лв. /кг.

Посетете Оптиката в град Балчик
(до кафе “Акроза”)
къдетощенамеритебогаторазнообразиенадиопричнирамкиислънчевиочиланаатрактивни
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

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА
Web страница: www.nbu.bg –Учебни програми – Електронен каталог
Тел:
0579 6 20 23 – база Албена 052 607 946 – база Варна

Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма
„Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция, с които студентите
самофинансират образованието си.

На клиентите на
Магазин "Месомания” в ж.к.”Балик”
гр.Балчик - Честита Нова Година!
МБАЛ БАЛЧИК
СЪОБЩЕНИЕ
ДНИ НА ПРОФИЛАКТИКАТА ДО КРАЯ НА 2016 Г.
Клинична лаборатория
Предлага пълни лабораторни изследвания
САМО ЗА 5 ЛЕВА,
Без да е необходимо направление от личен лекар
ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН
От 13.00 до 16.00 ч. IV етаж на болницата
За справки: 088 448 2959

