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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

“Ñòàðàòà êúùà” - ïðàçíè÷åí
ñïåêòàêúë â ñ. Ãóðêîâî

Народното изкуство и
свързаните с него празни-
ци и обреди са се предава-
ли от поколение на поко-
ление до днес. Разкриват
опита и мъдростта, при-
вързаността към родната
земя, връщат радостта и
вярата в утрешния ден. В
тях има много светлина,
красота и багри.

Верни на традицията в
читалище „Свобода-1897
г.” с. Гурково кипи трес-
кава подготовка за Колед-
ния и новогодишен кон-
церт, който ще се състои на
22 декември.

Тази година той ще е
под надслов „Старата къ-
ща”, защото тя носи ду-
хът на епохата. Започва се
с представянето на наро-
дния обичай Игнажден.
Отговор на въпроса „Ка-

кво носи народната музи-
ка?” ще даде с майсторс-
кото си изпълнение госту-
ващият хор „Добруджан-
ки” от НЧ „Васил Левс-
ки”, гр. Балчик. Богатата
българска душевност ще
разкрие Групата за автен-
тичен фолклор от с. Гур-
ково. Старите градски пе-
сни, които ще бъдат изпъл-
нени от гурковски само-
дейци, ще ни върнат към
спомените от младостта и
ще създадат приятно нас-
троение. Хор „Еделвайс”
към пенсионерския клуб
към селото ще поднесе
музикален поздрав към
хората от Третата въз-
разст. Ще последват из-
пълненията на Групата за
обработен фолклор, кои-
то доказват, че за народ-
ното изкуство старост ня-

ма. На празник не може
без съвременната забавна
и мелодична песен в из-
пълнение на Станислав
Николов.

Коледари и сурвакари
ще поднесат своите поже-
лания и наричания за здра-
ве, мир и берекет. Завър-
шекът на този спектакъл
ще бъда песента на Богда-
на Карадочева „Дано”  -
послание за доброта, чо-
вечност, любов.

Такъв е замисълът на
подготвения сценарий от
читалищния секретар Ал-
бена Войчева, а осъщест-
вяването ще бъде дело на
сърцатите самодейци. Не-
ка им пожелаем здраве и
творчески успех при но-
вите изяви през 2013 г.

Стела ДАКОВА
СТОЯНОВА

Групата за автентичен фолклор в с. Гурково                   Фото: М. Душков

Коледа пристига/Бъдни вечер, Рождество Христово./Нека всички бъдем заедно/със семействата
си,/в тази свята нощ./Да напълним чаши с руйно вино/да пием за добро, да се веселим./Да искри
светлината Божия/ в нашите очи./ И краваят коледен да е изпечен/и свещта на него да гори./И букет от
мушкато/и чимшир да го краси./И бъдникът в огнището нека да гори./И ангели да бдят над нас,/мир
да има по всички страни,/и коледари да запеят/пред нашите врати./Смях и радост те да донесат/в
нашите души./Да ни пеят те за здраве и берекет./Нека отключим душите си за добро/в тази свята нощ,/
и да дарим коледарите./Добра дара, вит-превит кравай./Пред Бога печен, за тях наречен./Колкото са
зрънцата в него/млени, премлени-вети, привети./Толкова здраве, чест и спор/нека бог ни дари !

Йорданка Симеонова
Читалищен секретер, с. Дропла

Êîëåäà

Äà ïîìîãíåì íà Ôèëèï äà ñå ñúáóäè
Една майка от Пловдив чака всеки ден ''заспалото'' й дете да отвори очи. Вирусна инфекция

преобръща живота на семейството на Светла Пенкова и Игнат Славков. Заболяването обрича сина
им - двегодишния Филип на кома в продължение на цяла година. За голямото изпитание разбрахме
от рехабилитатора на бебето Анна Арапчева. Тя прави всичко възможно молбата за помощ да
стигне до повече хора.

Филип Игнатов Славков

IBAN: BG40 UNCR 7000 1520 7863 99

BIC на УниКредит Булбанк: UNCRBGSF

На 5 декември пенсио-
нерският клуб на с.Бел-
гун гостува на балчишкия
пенсионерски клуб „Мла-
дост – 6” с председател Ге-
орги Андонов. Те са в
Балчик по специална по-
кана и по случай 10-годи-
шнинита на младите по дух
пенсионери, които посеща-
ват клуба до бившата ав-
томобилна школа.

Организираният банкет
бе предшестван от изпъл-
ненията на двата хора – за
народни песни и за стари

Ïåíñèîíåðñêè êëóá “Ìëàäîñò-6”
ïîñðåùà ãîñòè

градски, ръководени от Га-
ля Въжарова.  Пенсионе-
рите от с.Белгун бяха во-
дени от своя председател
Иринка Ив.Михайлова,
родом от с.Гурково, която
още милее за своето родно
село и за роднините и бли-
зките си там. Тя поздрави
всички участници в прог-
рамата, а балчишките пен-
сионери разчупиха бяла
вкусна погача за „Добре
дошли”.

Председателят на бал-
чиклии Георги Андонов,

който от три години ве-
че е поел ръководство-
то на клуба изнесе съ-
държателна реч – какво

са извършили като меро-
приятия  и екскурзии,
гостувания  на други
клубове и пр. Все пове-
че стават членовете, ко-
ито искат да пеят в две-
те  певчески групи, да
играят шах, табла или
карти. Макар и с разли-
чни професии преди
пенсионирането си, сега
всички членове имат ед-
накви интереси и с дос-
тойнство остаряват в
един добър колектив –
подчерта Георги Андо-
нов. Така да бъде!

Весели празници на вси-
чки и щастлива Новата
2013 г., пожелава специал-
но Ангел Събев - предсе-
дател на ОбС на пенсиони-
рите в гр. Балчик

Маруся КОСТОВА

Фирма “Сигма Турс”   град Варна
организира екскурзия

до Истамбул на 15 март 2013 г.
Цена: 190 лв.

Включва: транспорт, 2 нощувки, 2 закуски,
екскурзовод.

 Тръгване от Балчик.
Записване до 15 февруари 2013 г.

на тел.: 0579/ 7 28 62.
Антония Костова




