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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.

Освен достойнството на
Светлите празници, балчи-
шките “Черноморски зву-
ци” ни напомни, че това е
свойството на някои тела да
изпускат светлина. На това
явление станахме свидете-
ли ние, зрителите, които бя-
хме заели местата си на 16
декември 2012 г. в Камен-
ната зала на Балчишкия
дворец, в който се състоя
Коледният концерт „На ча-
ша вино с Коледни песни”.

Залата затихваше, кога-
то чувахме изпълнения на
„Леопарди”, на пеещите и
свирещи деца”Бейби
войс”, заедно със смесения
хор „Черноморски звуци.
Изпълнителите с необик-
новено, човешко, задуше-
вно проникновение ни по-

Ôëóîðeñöåíöèÿòà íà ïðàçíèêà

ведоха в  лабиринтите на
възхищението и неизживя-
ното. Те приемаха възтор-
жените аплодисменти на
благодарната публика, а
Каменната зала ликуваше.
Пред нас се беше изправи-
ла тя, диригентът Валенти-
на Георгиева, като жрица,
защитаваща своята религия,
своето изкуство.

Прозвучаха песните
„Коледен звън”, „Една чу-
дна песен”, „Златното де-
те”, Д-р Мечо”, „Синг а
сонг”, „Замъчи се Божа
майка” и др. Всички изпъл-
нения бяха старателно по-
днесени на публиката, до-
стойна за уважение.

Е, нямаше нужда да бъ-
деш на първия ред, за  да
видиш пламнал блясък в

детските очички. Колко-
то д о големи те „Черно-
морски  зв уци ” може би
те отново изпитаха бла-
женото чувство на прое-
кция сред Природата, ко-
ято ни заобикаля. А заед-
но с тях и нежната Йоа-
н а Ти холов а /ки та ра / и
ч аровн ата  Ев а /уд а рн и
ин струменти /.

Дойде ред и на малките
пианисти, които доказаха,
че не са само извор на та-
ланти, но са и старателни
и послушни ученици, кои-
то ежедневно получават
съветите на своята учител-
ка М.Тихолова. От крат-
ките думи, които размених
с нея, разбрах, че часове-
те от денонощието никога
не и достигат. От класиче-

ска музика до съвременния
шлагер на различни компо-
зитори, ние станахме сви-
детели на сътворени и съ-
кровени мигове, излезли
изпод малките пръстчета и
разтупани сърца на:Нико-
лай Колев, Радостина Геор-
гиева, Христо Галинов,
Мария Димитрова, Петя
Кирилова, Никол Станко-
ва, Мария-Магдалена Ни-
колова, Албена Стелияно-
ва, Ясен Великов.Над час
слушахме седнали, прити-
хнали и прехласнати. Вси-
чко беше подчинено на по-
дходяща  хореография и
назряващ артистизъм.

На края на концерта Ва-
ля ме попита: Добре ли бе-
ше? Отговорих и, че всич-
ко беше като в приказка и
че за хубавите неща тряб-
ва време, а за прекрасните
- само миг.Всъщност, как-
то и го направиха всички
твои изпълнители.

Коледният концерт за-
върши с оптимизма на ди-
ригента Валентина Георги-
ева, която ни съобщи, че
празникът продължава, въ-
преки мрачните прогнози
от календара на маите, че
краят на света е на
21.12.2012 г. но аз мога да
Ви кажа точно сега, че след
такива музикални изяви на
изкуството краят на света
се отлага.

Георги ЙОВЧЕВ

Христо Георгиев от Детската музикална школа, с преподавател М. Тихолова         Фото: Г. ЙОВЧЕВ

Отново с трепет очаква-
ме настъпването на тайнст-
вената и свята нощ, когато
ще чуем ангелския позд-
рав: ,,И рече им ангелът:
Ето благовестя ви голяма
радост, която ще бъде за
всички човеци; защото
днес ви се роди в града Да-
видов Спасител, Който е
Христос Господ” /Лука 2:
10-12/. Божият Син дошъл
в света, така, както бил
предсказан от старозавет-
ните пророци-в бедна обс-
тановка, пълно смирение-
в пещера, роден в ясли-и
всичко това, за да ни даде
пример на смирение  и
служение един на друг.Чу-
дно е явяването Му в све-
та-с Витлеемската звезда,
с ангелското благовестие,
известил на пастирите ра-
ждането на Спасителя, по-
клонението на мъдреците
от изток. Но Рождество
Христово не е само праз-
ник. То е събитие, което се
осъществява в личния жи-
вот на вярващите и в исто-
рията на цялото човечест-
во. Защото Христос се ра-
жда в душите на милиони
хора и ги просвещава с

Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
Евангелското Си слово,
ражда се в съвестта им ка-
то ги пробужда от грехов-
ния сън и ги води към спа-
сение.

С настъпването на този
наистина красив и светъл
празник известни публич-
ни лица и политици орга-
низират благотворителни
Коледни кампании за детс-
ки домове, за болни деца и
сираци. Ще си правят ре-
клама като подаряват по-
даръци, купени с народни
пари. Но всъщност това ли
искат страдащите и изос-
тавени деца?

Поучителна за всички
ни  е следната история: в
един детски дом дошли съ-
стоятелни хора. Те поже-
лали да осиновят дете  и да
го възпитават. Спряли се
на едно момче и му каза-
ли: ,,Ще дойдеш в нашия
прекрасен дом, в който ще
намериш всички удобства
и забавления. Щи ти ку-
пим много  играчки и ще
имаш храна в изобилие. Де-
тето попитало: ,,А само  то-
ва ли? Ако е само това, пре-
дпочитам да си остана в до-
ма, където нямам играчки

и храна в изобилие, но
имам приятели.” ,,А какво
искаш още?” –попитали
възрастните. ,,Някой да ме
обича”- отвърнало детето.
Това иска преди всичко де-
тската душа, това желае
всеки човек. Защото пода-
ръците са следствие на лю-
бовта към някого.Тази ис-
тория ни кара да се замис-
лим от какво се нуждаят
най-вече  децата.

Настъпва Бъдни вечер,
когато всички християни
трябва да благодарим на
Спасителя, че дойде в све-
та като човек да ни покаже
пътя към Царството Бо-
жие. Да Му благодарим и
за изтеклата година, като
Го помолим да ни благос-
лови и през настъпващата
година- нас, домовете ни,
страната ни и целия свят,
за да има мир, здраве, бла-
годенствие и радост. И та-
ка молитвите в дома, и
празничните Богослуже-
ния в храма да ни помог-
нат да изживеем истински
радостта от Раждането на
Спасителя на света. Амин!

Протойерей Георги
Петков




