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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

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

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

Ìàãàçèí
“Ìåñîìàíèÿ”

Тел: 0888 31 32 93 0887 58 96 48

в кв.”Балик” поздравява своите клиенти за

празниците.

Уведомява ги, че предлага свинско трупно

месо по 6.20 лв. /кг.

На 12 януари 2013 г.
на балчишка сцена в ч-
ще „П.Хилендарски”
децата от ТФ „Данс” с
ръководител Евгения
Кирилова, представиха
впечатляващ спектакъл
– дисертация на своята
хореографка. На това
събитие се насладихме
малко по-късно, защо-
то на 20 декември 2012
г., когато беше предви-
дено, метеорологично-
то време беше лошо.

Красивите концертни
мигове бяха сътворени
с неизмерима сила, зна-
чимост и магнетична
експлозивност. Голяма-
та зала беше препълне-

Ãàðàíöèÿ çà ñëåäâàùè óñïåõè

на от рано, без места, да-
же за правостоящи. Пър-
вите два реда бяха оку-
пирани от млади баби и
възторжени нетърпеливи
майки, въоръжени с ог-
ромни букети с цветя.
Бях щастлив, че се наме-
ри между тях  и едно мя-
сто за мен.

Тържествеността се
почувства още в нача-
лото , когато се появиха
малките певци от група
„Леопарди” и „Бейби
войсес”. Те изпълниха
ентусиазирано песни за
позитивната сила на жи-
вота. Отстрани край ку-
лисите забелязах и тях-
ната ръководителка Ва-

лентина Георгиева, до-
кторант и диригент на
хор „Черноморски зву-
ци”. Прозвуча запленя-
ващо песента на Алек-
сандър Танев, който е
отдавна любимец, не
само на балчишката пу-
блика.

Чудесата в този събо-
тен ден продължиха като
на Коледа – с вихрено
темпо се появиха на сце-
ната танцьорите от
„Данс”, заедно със своя-
та хореографка Евгения
Кирилова, която припо-
мни с танцуването си, че
тя също е започнала сво-
ята творческа дейност
като изпълнителка. Ней-

ният костюм беше мно-
го оригинален. Всичко,
което видяхме на сцена-
та, съпреживяването на
ролите, идеите, сцена-
рия, са дело на Женя, с
право заложени в нейна-
та дисертационен труд.
Особено сполучливо е
открита подходяща музи-
ка от американския ком-
позитор Алън Силвес-
тър, която звуча като от-
кровение и вдъхновение.
Декорите, аксесоарите,
сценичните костюми, ос-
ветлението, постановъч-
ната техника – всичко е
подбрано лично от хоре-
ографката.

/Продължава на стр. 2/

Äåòåëèí Êîëåâ,
òðåíüîð ïî ïëóâàíå,

организира часове по водна гимнастика за жени,
всяка събота от 11.30 ч. в хотел „Реджина Мария”.

Занятията започват от месец февруари.
Входът е 5 лв.

За справки тел. 0888 49 78 48
/2-1/

Когато се заговори
за поета – революцио-
нер Христо Ботев, не
мога да остана безраз-
лична, защото от най-
ранна младежка въз-
раст, а после и като
учител по български
език и литература, съм
изпитвала особено
вълнение, запознавай-
ки се с живота и твор-
чеството му.

Така се чувствах и
като участник в лите-
ратурната вечер, пос-
ветена на 165-годиш-
нината от неговото ро-
ждение, проведена на
6 януари в с.Гурково,
подготвена много до-
бре от читалищното ръ-
ководство.

Отново се докоснах
и съпреживявах си-
лата и красотата на

Ботевата поезия. Усе-
тих гордия му свобо-
долюбив дух, непри-
миримост към робс-
твото, силния му гняв
към нерешителните и
страхливите, любов-
та към свободата,
вярата му, че разумът
ще надделее над глу-
постта, лицемерието,
бездушието и осъз-
натата истина, че „пъ-
тят е страшен, но сла-
вен”.

Историята си е исто-
рия. А времето е най-
добрият съдник на
епохата и личностите.
Толкова години са из-
минали, но споменът
за неговото дело ще
живее вечно. Всяко
Ботево стихотворение
е послание към потом-
ците.

Мисля, че в днеш-
но време ни е нужна
неговата решител-
ност, увереност и не-
поколебима вяра, че
народът сам кове съ-
дбините си, силната
му любов към роди-
ната и патриотизма.

Това  усетиха  и
всички присъстващи
на вечерта „165 го-
дини Ботев”. Кметът
на с.Гурково Тодор
Георгиев с въодуше-
вление сподели,  че
тази проява е първа
за новата година и тя
слага началото на
поредица от чества-
ния на бележити бъл-
гари, за да се възро-
ди отново българс-
кият дух.

Стела ДАКОВА
СТОЯНОВА

Ëèòåðàòóðíà âå÷åð,
ïîñâåòåíà íà 165 ã. îò

ðîæäåíèåòî íà Õð.Áîòåâ




