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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

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;

гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие

на диоптрични рамки
и слънчеви очила на аткрактивни цени.

В оптиката се извършват безплатни прегледи

от очен лекар – специалист /офталмолог/.

Тел. за контакти: 0878 568257

Íîâà îïòèêà â ãð.Áàë÷èê

Продажба и
сервиз на

КОМПЮТЪРНА
ТЕХНИКА

Ãð.Áàë÷èê, æ.ê. ÁÀËÈÊ Á.22

e-mail: LYBRASYSTEMS@MAIL.BG
Òåëåôîí: 0878 463 231

Êëóá “Õèíàï” òâîðè êðàñîòà

Жените, участнички в изложбата, открита в Художествената галерия

На 8 ноември в Ху-
дожествената галерия
се откри интересна из-
ложба. Членовете на
клуб „Хинап” от на-
шия град, хора със спе-
цифични нужди, с
дълготрайни здравос-
ловни проблеми, пока-
заха своите умения,
майсторлък, естетиче-
ски вкус, стремеж
към красота и изяще-
ство в бита.

„Творчество и кра-
сота” – такова би мог-
ло да бъде мотото на
изложбата, открита в
15.00 ч. тържествено
от Димка Малева, пре-
дседателка на клуб
„Хинап”, а гостите по-
срещнати с вкусна и
красива погача от До-
нка Димитрова.

В изложбата участ-
ват повече от 15 жени
и един мъж (Кольо
Монев с картина вър-
ху камък) с плетива на
една и две куки, раз-
лични видове броде-
рии, гоблени, оригами

и др. Не може да се из-
брои богатството от
идеи, реализирани в
плетивата – шапки,
шалове, блузи, ръка-
вици, цветя; в ушити-
те предмети за бита –
възглавници, постав-
ки, кухненски прина-
длежности; оригамите
в картички, букети,
стенни картини и др.
Грабват вниманието
двата гоблена – икони
от мъниста на Ирина
Георгиева, възхища-
ват детските дрешки
на Дора Трифонова и
Пенка Ангелова, кра-
сивите дамски пончо и
блузи, както и много-
бройните оригами на
Деспина Маринова,
шапките и чантичките

на Росанка Йорданова
и Добринка Кирчева,
прекрасните дамски
шапки и плетива на ед-
на кука на Нели Ара-
баджиева, многоброй-
ните красиви експона-
ти на Димка Малева и
Пенка Димитрова,
оригинално експони-
рани, артистично пре-
дставени, дори и само-
тната лилава кърпа за
стена на Рюгзан Сю-
лейманова те навежда
на мисълта за краси-
вото.

И колко още възхи-
тителни предмети на
много жени, участва-
ли в изложбата, пос-
ветена на Седмия кон-
грес на Съюза на инва-
лидите в България (СИБ),

който предстои.
Изложбата е едно

потвърждение, че с та-
лант, упоритост, трудо-
любие и воля може да
се направят ако не чу-
деса, то може да се съ-
здаде много.

Че човекът, който е
сътворен от Създателя
като хармония от тяло,
характер и дух, може
да победи несъвърше-
ната физика със сила-
та на другите две. Та-
кава душевност и дух
показват и членовете
на клуб „Хинап” от на-
шия град и изразяват
своята благодарност
към кметската управа
и лично към г-н Нико-
лай Ангелов затова, че
откликва на нуждите

им, а също че уважа-
ва празниците и търже-
ствата им.

Естествено, че хората
със специални нужди
очакват повече и от
другите институции. И е
добре да се знае, че по-
дстъпите с грапави пло-
чки са по-удобни и по-
сигурни, не само кога-
то се изкачваш нагоре
към входовете, но и ко-
гато слизаш надолу, за да
стигнеш правия и ши-
рок път, по който вървят
всички.

И умните, и не толко-
ва, и добрите, и те тол-
кова, и здравите, и не
толкова – човеците, хо-
рата, най-съвършените
Божии създания.

 Мария АНДРЕЕВА

IN MEMORIAM
Ñïîìåí çà Òàòÿíà

Ïåòêîâà
По повод 40 дни от нейната кончина

Небето, като че
зацапано със кал.
Сърдити пръски
блъскат по стъкла.
Листа отронват се,
потънали в печал.
Тополи зъзнат
в свойта голота.

Такъв беше денят, в който се простихме завинаги
с нашата колежка и приятелка Татяна Петкова. В
живота на всеки човек има по един учител, който
му е подал ръка по стръмния път на знанието, на
науката. Татяна Петкова остави следа в сърцата на
няколко поколения. Педагог, съветник, майка и
сестра бе за всяко дете, постъпили в детската
градина. Сега, от разстоянието на времето, можем
да преценим нейната всеотдайност, грижи,
стремления.

Няма думи, които за теб са достойни.
Нито песен – дори и на птиците пойни,
дето могат да сторят поклон до земята,
с любовта ни към теб,
с обичта на сърцата.
Само болката за теб остана!
Само споменът за твоята добра душа!

Иванка АТАНАСОВА, учител-пенсионер




