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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

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

строителствoремонтпроектиране
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Това е къщичката, прию-
тила шепа малчугани, лише-
ни от родителски грижи. Те
са я припознали за свой дом
и в нея се чувстват спокой-
ни и щастливи по детски.

По най-светлите праз-
ници на Рождество Хри-
стово деветте деца се въл-
нуваха и очакваха Дядо
Коледа да ги зарадва със
своите вълшебства.

Най-нетърпелив бе най-
малкият чаровник – Вен-
ци на 6 години. Той е заба-
вак и върне ли се у дома,
има толкова каки и един
голям батко, че няма мяс-
то за скука. Усмихнатият
„Чипоноско” му знае реда
в общото жилище и по не-
принуден начин го внуша-
ва на каките. Животът зае-
дно ги е научил да си по-
магат един на друг. Това
разбрахме ние, бабите от
клуб „Хинап”, дошли да ги
видим, да се запознаем с

 където ще намерите богато
разнообразие на диопрични 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

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â
ãðàä Áàë÷èê

 (äî êàôå “Àêðîçà”)

тях, да им гостуваме и да
ги поздравим за най-хуба-
вите празници – Коледа и
Новата 2016 година.

Изчакахме ги да се
приберат всички в къщи,
където ги посрещат тех-
ните възпитатели – ми-
ли и усмихнати към де-
цата и към нас, гостите.

А къщичката е едно
птиче гнездо – топло, све-
тло и уютно, само пилци
да има. Просторен хол, с
кът за отдих, отделен кът
за хранене и учене. Свет-
ло, бяло. От стените над-
нича украса, подходяща
за празника. Спалните чи-
сти, подредени – има въз-
дух за всяко дете.

А „Чипоноско” беше
нетърпелив и питаше го-
сподина къде са подаръ-
ците. Дадохме му право-
то като най-малък, да от-
вори красиво опакования
кашон с подаръци за все-

ки – комплект плетени
терлици, 2 чифта топли
чорапи, ръкавици. За
момчетата – пуловер с
фес. Завързахме им на
вратлетата топли меки
шалчета. Децата се радва-
ха от сърце, защото усе-
тиха топлината, която вся-
ка баба подарява на свое-
то внуче. Сега ние бяхме
техните баби. Лакомства-
та – портокали, райски
ябълки, хинап, ябълки,
шоколадово руло ги заин-
тригуваха и развеселиха.

Опознавахме се взаим-
но. Поздравихме ги с ко-
ледни стихове и пожела-
ния за здраве и много ше-
стици в училище. „Чипо-
носко” ни каза стихотворе-
нието, 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 ре-
пликата „Той знае кой е ба-
ща му, но аз не знам.” Тази
празнота в душата на десе-
токласника винаги ще му те-
жи. Майки, когато посаж-
дате младо дръвче, не го ос-
тавяйте без корен. На всич-
ки ни е трудно, но отговор-
ността пада изцяло върху
нас. Сега децата ви са на то-
пло у дома. Нищо, че нещо
им липсва.Честито Рожде-
ство Христово!

Клуб „Хинап”
град Балчик
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Почувствах, влизайки в
салона на балчишкото
читалище"Васил Левс-
ки" на 18.12.2015г., къде-
то по случай големия
християнски празник Ро-
ждество Христово се съ-
стоя спектакълът "Колед-
ни звънчета". Радостна
гълчава, майки и бащи,
зачервени от вълнение
баби и дядовци, по-раз-
вълнувани от самите из-
пълнители,топли усмив-
ки отвсякъде и си казах ти-
хо: "Това искам за нача-
ло." И красивото начало
не закъсня. То дойде с
предизвикателните тем-
пераментни танци на Ма-
жоретния състав на ОДК
Балчик, с ръководител
Петър Златев. Десет игри-
ви изпълнителки насити-
ха сцената с енергия и ве-
дрост, идваща и от "Раде-
цки марш","Веселото
Санче","Хоп троп"и"Еле-
ниното хоро".

От  Шарлот Ауси и Те-

одора Тодорова чухме
популярната песен
"Jingle bells", която те из-
пяха доста умело като ду-
ет. лектуална нагласа.
Шарлот Ауси в "Старата
кукла"ни  напомни за си-
лата на обичта,която за-
силва нежността,която
гори във всеки от нас с
упорит пламък. ТФ"Ри-
тъм" ,с хореограф Мария
Георгиева, ни показа ес-
тествената страна на ек-
стаза, хармонията на ду-
ха и тялото с тяхното"Ди-
ско","Еврейският танц"и
тази пуста"Калинка", ко-
ято изправи публиката
на крака, а танцьорите
създадоха емоционална
наситеност и изразител-
ност със своите изпълни-
телски похвати.

С проникновена дър-
зост , целеустремност  и
загадъчна бързина изля-
зоха изпълнителките
на"Хип хоп" от "NNS
crew" с ръководител Ми-

глена Евгениева. Смайва-
що бе тяхното изпълне-
ние, с висока скорост,с
абсолютна естественост,
както приляга на всяка
младост,разнасяйки све-
жия дъх на очарование-
то сред климата на избу-
хналата любов - това на-
вярно е "хип хоп." За да
поддържаме естетичес-
ките си възприятия буд-
ни, ни поведоха по лаби-
ринтите на песента соли-
стите: Паулина Сивкова
,Виктор Донев, Преслав
Станчев,Мирослава Кир-
чева,Мариела-Елена Ва-
силева,Мелиса Юсеин.

Неподправената исти-
на, привлекателност и не-
жност на песенното из-
куство ни поднесе Алек-
сандър Танев, избран за
„Общественик на година-
та” през 2014 г., звезда на
националния ефир. Петя
Аджопова и изпятата от
нея песен "Заедно с теб",
ни накара да мислим фи-

лософски за подхранва-
нето на мечтата да бъдеш
певец и да си винаги в
центъра на събитията.

  Ярък,емоционален и
ценен  принос за съучас-
тие при подобен тип об-
щуване дадоха водещите
Ваня Панайотова и Яни-
ца Въжарова, които уста-
новяваха бърз и ефектен
контакт с публиката и
предизвикваха нейната
симпатия. Именно те ни
отправиха посланието
следващата година да е
спорна, изпълнена с гри-
жовност и осъществени
мечти. Да не се разделя-
ме с красотата, с която та-
зи вечер участниците от
ОДК-Балчик ни зарадва-
ха и ни подариха, да из-
ползваме своята енергия
за създаване на чувство
за уют, а в делово отно-
шение да станем с по-
ефективни социални вза-
имоотношения.

Георги ЙОВЧЕВ

 Шарлот Ауси и Теодора Тодорова изпяха популярната песен “Jingle Bells”.         Фото: Георги ЙОВЧЕВ




