
БАЛЧИК, ГОДИНА XXVII, БРОЙ бр.46 (1073) ЦЕНА 50 стотинки 16 - 31 декември 2021 г.

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК,    пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49  E-mail:vestnikat@abv.bg   

В.
 “

Ба
л ч

и ш
 ки

 т
е л

е г
 ра

ф
” 

пр
ед

ла
га

 б
ез

пл
ат

на
 р

ек
ла

м
а 

в 
И

нт
ер

не
т

 н
а 

ад
ре

с:
 

w
w

w.
B

al
ch

ik
te

le
gr

ap
h.

co
m

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

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*

 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

Посетете Оптика „Ювелир“ в град 
Балчик, кв.“Левски“ 
 (до магазин SHEF)

Мартин Кръстев от Балчик бе пианист, диригент и хорист от школата на г-жа Елвира 
Пастармаджиева.                                                                                        Фото: Светлана Попова

Коледен концерт на хор 
„Добруджански звуци“

Празникът 
на вълшебствата...

Бляскава звучност из-
пълни огледална зала 
„Нели Божкова“ на 11 де-
кември, когато хор „Доб-

руджански звуци“ град 
Добрич отбеляза Све-
товния ден на хоровото 
изкуство с предиобедно 

Коледно тържество, в 
стила на Коледните ма-
тинета.
В програмата бяха 

включени популярни 
български песни от ми-
налото, евъргрийни на 
„Бийтълс“, „Куин“, Том 
Джонс, Андреа Бочели, 
Сара Брайтмани др. 
С обръщение към пуб-
ликата, Елвира Пастар-
маджиева – диригент на 
хора, внесе празнично 
настроение и прикани 
всички да пеят заедно с 
участниците.
Възхитителните гласове 
на солистите Галина Ве-
ликова, Мартин Кръстев, 
Валерия Димитрова, 
Миглена Нейчева, Ве-
селин Нейчев, Атанас 
Атанасов, Миглена Пе-
нева, Мадлена Щерева, 
Пламен Петров и Алек-
сандър Иванов завладяха 
залата. Слушателският 
възторг нямаше граници. 
Концертът се проведе 
със специалното участие 
на Стела Стойкова, Ни-
колай Петров и Максим 
Панайотов, под клавир-
ния съпровод на Радо-
стина Гроздева-Кръсте-
ва.

Геновева 
ПОЛИМЕНОВА 

Един от неизменните 
символи на Коледа, не-
зависимо че живеем във 
век на нови технологии и 
свръхбързи комуникации, 
остава коледната кар-
тичка. Нищо не може да 
замени топлината и емо-
циите, които пристигат 
заедно с нея.
Първите коледни кар-
тички в света датират от 
далечната 1843 година. 
Тогава британският биз-
несмен и основател на из-
вестния музей “Виктория 
енд Албърт” в Лондон, 
Хенри Коул поръчал на 
художника Джон Хорсли 
да му нарисува честит-
ка послучай Рождество 
Христово. Пощенска-
та картичка била отпе-
чатана в хиляда броя с 
надпис:”Желая ти Весела 
Коледа и Щастлива Нова 
година!” и струвала един 
шилинг. Творението на 
Хърсли изобразявало до-

бра постъпка-даване на 
храна и дрехи на бедни-
те и семейно тържество, 
на което родители и деца 
вдигали наздравица. 
Първата Коледна картич-
ка в България била изпра-
тена през 1885 година, 
отпечатана в Германия, 
а първатановогодишна, 
през 1882.
И днес истинските колед-
ни картички - символ на 
добрина, любов и благо-
дарност носят послания-
та на щедростта, довери-
ето, обичта и се изпращат 
с чувство. Коледните изо-
бражения по тях с вечни-
те символи са неотменна 
част от духа на големия 
празник. Те са отонези-
неща, които заемат неза-
бравимо място в детските 
спомени. Слушали сме 
многобройни истории и 
всеки път разказът за тех-
ния смисъл ни носи емо-
ции и прави очакването 

на празника по-приятно.
Коледната  елха – символ 
на отрупаното с плодове 
Райско дърво се свързва 
с редица древни обичаи. 
А може би най-вълшеб-
ното в коледното дърво 
са неговият цвят и форма. 
Зеленото контрастира на 
сивотата, мрака и студа 
през зимата и носи на-
дежда, а елховата форма 
на пирамида има  възви-
шено значение. Звезда-
та на елховия връх носи 
символиката на звездата, 
изгряла над Витлеем и 
предсказала раждането на 
Месията, като смисъл на 
пътеводна светлина през 
идната година.
Колко послания, в една 
Коледна картичка! – Ча-
родейната магия и роман-
тиката на Големия праз-
ник.

Геновева 
ПОЛИМЕНОВА

/по данни на Уикипедия/


