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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

строите лствoремонтпроектиране
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Пилотът, докарал Дядо
Коледа и Снежанка на бал-
чишкото летище се казва
Емил Златев, бивш военен
пилот, сега пилот на само-
лета на Албена-четиримес-
тен витлов “Цирус”.

Дядо Коледа си беше ориги-
налният и истински /офицерс-
ки кандидат Красимир Петров/.

Подаръци бяха донесени
за около 40 деца. Идеята на
пилота Емил Златев намери
поддръжници сред служе-
щите в поделението на во-
енното летище в Балчик и
зарадва деца, родители...и
дядовци, и баби!!!

Текст и фото:
Йордан ИВАНОВ

Ðîæäåñòâî
Õðèñòîâî
В Назарет, малък град в

Галилея живеело младо и
скромно момиче на име Ма-
рия, което скоро щяло да се
омъжи за Йосиф  дърводе-
лец от същия град. Но Бог
избрал това обикновено мо-
миче, дарил я с благоволе-
ние да роди Спасителя. Из-
пратил и Ангел Гавраил с
послание да извести че тя
ще роди син. „ Здравей Бла-
годатна! Господ е с теб. Бла-
гословена си ти между же-
ните!” Мария се вълнувала,
че ще роди Спасителя, но
не разбирала как ще се сдо-
бие с дете след като не е
омъжена. „ Това дете ще се
роди чрез чудо. Бог ще ти
го даде. Това дете на което
ще бъдеш майка, ще бъде
свято и ще се нарече Божи-
ят Син”  казал Ангела. След
тази удивителна вест тя от-
говорила : „ Ето аз съм Гос-
подна слугиня, нека бъде ка-
кто ти каза”.

Когато наближило време
за раждане на Божия Син,
Римският император Август
наредил да се извърши преб-
рояване на населението. Все-
ки поданик бил длъжен да оти-
де там от където произхожда
родът му, за да бъде регист-
риран.

Праведния Йосиф й деви-

цата Мария били и двамата
от рода на Цар Давид от Из-
раел, затова поели по дъл-
гият път към Витлеем. От
големия прилив на идващи
хора в града било трудно да
се намери подслон за нощу-
ване. За да не нощуват под
открито небе те отишли в
обора на страноприемни-
цата, подът бил постлан със
слама, а в средата били яс-
лите където се хранел до-
битъка. През тази нощ се ро-

дил Божия син  Иисус Хри-
стос. Мария повила синът
си в топла пелена и го по-
ложила в ясла, която стана-
ла негова люлка.

На небето затрептяла яр-
ка звезда. Господ съобщил
на света за раждането на
своя син Спасител по един
прекрасен начин пратил ве-
стоносец от небето. Но не
до царе и императори, те
били богати и знатни хора,
които нямали нужда от спа-

Бъдни вечер  Рождество
Христово и Коледа са най-
радостните празници в хри-
стиянските семейства по
света. От дете и до днес де-
нят на Рождество Христово
е за мен и семейството ми
празник. Помня годините
когато братята ми бяха мом-
чета. Събираха се с техни
връстници, а мама ги учеше
на Коледни песни и коледу-
ване. Когато в празничната
вечер се събирахме в топла-
та стая около масата кучета-
та залайваха. Коледарите за-
пяваха : „ Стани Нине, отво-
ри ни…”. Весело настроение
изпълваше домът ни. Зими-
те тогава бяха люти. Мом-
четата влизаха, изтърсваха
навушта от снега, а лицата
им весели поруменели от
студа, радостно туптеше де-
тското ми сърце.

Празнувахме всяка Коледа,
събирахме се всички порас-
нали деца, с деца и внуци по
традиция при мама. Помня ед-
на от коледните вечери  къ-
щата ни беше препълнена от
многолюдното    ни семейст-
во. Дойдоха Коледари млади
момчета от читалището. Бе-
ше ни весело и радостно на
всички. Мама пееше с Коле-
дарите „ Сокол гони  яреби-
ца… „  напяваха се това беше
последната ни Коледа заедно…

След мама, ние, възраст-

Коледари от ч-ще “В. Левски” - Балчик пеят и нареждат автентични
български коледни песни и послания.                               Фото: Евдокия ВЕЛИКОВА

сение. Пратил Ангел Госпо-
ден при  бедните, но вярва-
щи овчари, които се мисле-
ли за грешници. В същата
нощ, не далеч от Витлеем
пастири разговаряли около
запален огън, наглеждали в
тъмата своите стада, пазели
ги от диви зверове. Небето
просветляло и от него сля-
зъл Ангел Господен  весто-
носец. „ Не се боите  казал
той. Благо вестявам Ви го-
ляма радост. Днес ви се ро-

ди в града на Давид спаси-
тел, които е Христос Гос-
под. Ще намерите дете по-
вито и лежащо в ясла  това
ще Ви бъде знакът”.

Внезапно в нощта засия-
ла светлина. Небето се от-
ворило. Явили  се Ангели и
запели в хор: „ Слава на Бо-
га във висините и мир на
земята, между човеците
благоволение”. Всички се
радвала на Божията Слава.
Овчарите искали да остане
така красиво за винаги, да
бъдат близо до небето и Ан-
гелите. Празненството
свършило. С песни Ангели-
те се възнесли на високо, на
високо, до като престанали
да се виждат и чуват.

Пастирите оставили ста-
дата си да лежат около огъ-
ня и тръгнали за Витлеем да
търсят Бога спасител. На-
мерили обора както им дал
знак Ангела. Първи видели
Младенеца в яслата. Свели
глави пред него и се покло-
нили през Господ Исус
Христос и Божията майка
Мария.

На връщане те разказва-
ли на всички „ Роди се спа-
сителят, Ангелът ни  го ка-
за. Той лежи сега в яслите.
Идете и ще го видите”.

От рождения ден на Богу
младенецът Господ Иисус
Христос (25.12  07.01 ) Ко-
леда започва началото на на-
шето летоброене.      /Б.Т/

ните продължихме традици-
ята бяхме със семействата
си в тая свята нощ .

Днес отново е бъдни вечер-
Рождество Христово. Четвърт
век измина от последната ни
Коледа с мама. Дойдоха същи-
те Коледари от читалището с
акордеон и гайда. Тогава бяха
млади момчета, а сега улегна-
ли мъже с младо попълнение в
дружината. Едри снажни бъл-
гари със сияещи лица с ямур-
луци на рамене и геги в ръце.
Добри станиника на дружи-
ната водеше с бъклица. И за-
пяха, мощните им гласове до-
коснаха не едно сърце  децата
ми, сестра ми с нейните деца и
съседите от целия вход. Сър-
цето ми лудо туптеше тъй как-
то в детските ми години. Те
внесоха много радост и свет-
лина в нашия дом  тая нощ ко-
гато Бог се е родил!

Замислям се сега, когато
двамата ми братя и едната
ми сестра са в отвъдното, де-
цата ни ще запазят ли тради-
циите на тези светли праз-
ници и след нас. Да се съби-
рат и празнуват заедно, да
кадят с тамян топли погачи,
да подържат жив огъня в се-
мейното огнище. Някои ден
да предадат заветите и на те-
хните деца и така докато свят
светува Рождество Христо-
во ще се празнува.

Цонка СИВКОВА
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Някога разговора на
всички започваше със
сричката “ще”... Сега
започва с думата “бяхме”.
Някога с тези ръце
държаха..., сега държат
бастуните и “украсяват”
пейките в центъра на град
Балчик. Жалко, но това е
животът!

Въпреки всичко, нека си
пожелаем здраве и весели
празници, пък и защо не и
нещо интересно в нашето
пенсионерско ежедневие.

Димитър МИТЕВ
(бивш учител по Физика)

На раздумка за проблемите на Балчик, с чашка домашно винце, пенсионерите: Мирко Мирков,
Димитър Инчовски, Тодор Димов и Димитър Митев.                                                Фото: Маруся КОСТОВА
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