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101 пожелания
Денят преди Коледа е ден, в който цялата природа затаява 

дъх в очакване. Птиците спират да пеят, листата на дървета-
та престават да трептят, водите в реките престават да текат. 
Казват, че някога само кукувицата не спряла да кука, трепет-
ликата – да трепери, и реката Лъкатуща – да се движи.

Затова били наказани от Божията майка: кукувицата – да 
кука само три месеца в годината (от Благовец до Еньовден 
– от 25 март до 24 юни); трепетликата – все да трепери, лис-
тата й никога покой да не намерят; в криви  и тесни пътища 
да разлива водите си реката.

Бъдни вечер се нарича още Малка Коледа, Суха Коледа, 
Детешка Коледа, Мали Божич. 

Всички годишни времена 
имат своя чар и красота. По 
всяко време има празници и 
празнувания. Но като че ли най-
наситен е зимният сезон, осо-
бено декември и януари.

Известно е, че се започва 
с Никулден. Яде се пълнена ри-
ба с орехи. Следва Рождество 
Христово. За Коледа има по-го-
лямо раздвижване. Това е семе-
ен празник, събира цялото се-
мейство на трапезата, която 
е отрупана с постни ястия. Те 
по традиция трябва да са нече-
тен брой. Интересна е баница-
та с късметите. Забавно е да 
видиш какво ще ти се падне, па-
рата или някакъв късмет. Освен 
гозбите, баницата и плодовете 
на масата има и орехи. След ве-
черя всеки счупва по орех и как-

вато е ядката вътре, такъв е и 
късметът на човека.

Два дена след Коледа е Сте-
фановден, а четири дена пък 
след него настъпва Нова годи-
на... Този празник е върхът на 
вълненията. Подготвяне, пи-
ратки, фойерверки, ядене, пи-
ене и всичко останало. Който 
иска, празнува в заведение, кой-
то иска вкъщи. Винаги в полу-
нощ президентът поздравява 
и „обявява” настъпването на 
Новата година. Тогава започ-
ва страшно гърмене и игра на 
хора. И за децата е весело, на 
следващия ден – Васильовден, 
отиват да сурвакат близки и 
роднини и получават - я парица, 
я шоколадче.

След тези празници след-
ва почивка. Ама за кратко… Тя 

Чарът на тихите зимни празници
свършва с Йордановден - на то-
зи ден свещениците правят Ве-
лик водосвет и хвърлят кръс-
та в Дунава, голи смелчаци се 
хвърлят в ледените води и кой-
то хване кръста, получава на-
града. Зимните празници про-
дължават с Иванов, Антонов и 
Атанасовден. Поверието е, че 
след Атанасовден наближава 
края на зимата.

Всички изброени до тук праз-
ници, са съпроводени с полагане 
на тежък труд на…масата.

Велизар Ангелов

Брой 10 декември, 2008 година

Издава
клуб „Журналистика”
при Общински детски
център за култура и
изкуство - Русе
Вестникът се разпространява безплатно

Формацията за 
модерен балет 
„Мираж” навърши 
10 години. 
Честито!

> на стр.4

Тази година ритуалът по за-
палването на Русенската коледна 
елха предложи много изненади и 
емоции. Кметът на община Русе 
лично докара с мотора си Дядо 
Коледа, а рокери от клуб „Тън-
дърс” джуджетата на добрия ста-
рец, тъй като Снежанка ги беше 
изгубила някъде. В пъстрия праз-
ничен концерт се включиха със-
тави от ОбДЦКИ - „Русчуклийче”, 
„Слънце”,  „Фламинго”, „Мираж”, 
студио „Театър” и Детската теа-
трална работилничка. Г-н Божи-
дар Йотов поздрави русенци и 
техните деца и запали светлини-
те на елхата.



101 гадания

16 август 2008 година. 
Градския стадион в Русе. Ду-
нав току що е победил с 4:2 от-
бора на Миньор Раднево, и то 
с доста красива игра. Публи-
ката аплодира играчите и се 
радва. След този мач отборът 
ще бъде първенец във времен-
ното класиране. Вижда се лъч 
в края на тунела…

29 ноември, същата годи-
на. Празен стадион. Само око-
ло 100-тина мазохисти са гле-
дали адски скучния мач. Гру-
пичка от около 20-тина фе-
нове скандира „Оставки!” и 
„Кольо в Бяла!”.  Дунав току 
що е загубил с гол в 90-тата 
минута от световно неизвест-
ния отбор на Любимец, от ед-
ноименното хасковско село…

Какво се случи през тези 
два месеца и половина? Защо 
нещата се преобърнаха на 180 
градуса и защо публиката от-
ново ще трябва да чака поне 
година така жадуваното за-
връщане в елита? 

Прекрасно начало на сезо-
на, предвид и тежката про-
грама. В Русе за пореден път 
се заговори за завръщане в 
„А” група и всеки фен таеше 
надежди това да не е поред-
ната година с отлично есенно 
начало и пролетно фиаско. Е, 
и тази година тези надежди 
останаха безпочвени. Започ-
наха равните мачове, след тях 
дойдоха и загубите. Дунав за-
губи точки в четири от дома-

кинските си 
мачове, като 
дори в два 
от тях загуби 
срещата. За 
сравнение: 
В последни-
те два сезона 

Дунав имаше само две пора-
жения на собствен терен, и то 
от доста класни по това вре-
ме тимове. С всеки изминал 
мач публиката намаляваше, 
за да се стигне до това горес-
поменато домакинство пред 
100-тина зрители. Феновете 
имаха нужда от виновник и 
го намериха в лицето на Ни-
кола Христов.

Дали са прави, или не – по 
този въпрос дълго може да се 
спори. Човекът си работеше 
и като учител в СОУ „Васил 
Левски”, и като старши тре-
ньор на професионален фут-
болен клуб. Разместваше тре-
нировките на отбора заради 
часовете си в училище, когато 
въобще ходеше на трениров-
ки, де. Играчите пък, с мал-
ки изключения, показаха без-
душна и безидейна игра, но в 
Петък и Събота така се рази-
граваха в Клуб Опиум… Не-
рядко съм засичал в Еврофут-
бол-а до нас трима-четирима 
от тях, 30-тина минути след 
края на мач. Разбира се, няма 
нищо лошо когато се веселиш 
вечер и играеш спортно тото 
(по този въпрос може да се по-

спори – все пак са футболи-
сти), но часове след поредна-
та срамна загуба да нямаш 
капка срам и да мяташ гюбе-
ци по масите, все едно нищо 
не е станало… 

Кметът, който играе роля-
та на президент, наистина за-
служава похвала за това, че не 
остави отбора и той все още 
съществува, но никак няма-
ше да навреди, ако беше из-
лязъл с предложение пред об-
щинския съвет за по-големи 
суми от бюджета за спорт-
на дейност (не само за фут-
бол), вместо да слага цимент 
на детска площадка с люлки 
и катерушки, та ако децата 
паднат, да се натрошат довол-
но. (Пресен случай – катеруш-
ките до Пантеона и безумната 
идея да бъде циментирана по-
ляната под тях). 

И така, в крайна сметка 
всяко звено в отбора има вина 
за това, отбор с толкова тра-
диции за 19-та поредна годи-
на да не може да се докосне 
до професионалния футбол. 
Лошото в случая е, че на този 
етап няма друга алтернатива 
– няма (или поне кметът не е 
казвал да има) кандидати за 
закупуване на тима. Да се на-
дяваме, все пак, че с новия 
треньор Мирослав Миронов 
Дунав ще запише добри игри 
през пролетта и ще си върне 
позабравеното име.

Александър Димитров

Изборът
на 
ДалмИ

Защо пресъхва „Дунав”-ът…

Средновековна приказка в 21 век101 гадания
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Преди много, много време 
в една стара земя съществу-
вала една крепост – крепост-
та на Познанието. Начело бил 
лорд Доцейър. Крепостта била 
стара и устояла на много бит-
ки, защото имала добро управ-
ление и верни поданици. Благо-
дорниците били доволни, при-
дворните си гледали ежедне-
вието и никой не се оплаквал.

Но в един студен ден на Пор-
тата на знанието почукали хо-
рата на местния управник – 
Ревизорите. Била им поставена 
задача да инспектират крепос-
тта. Седели те цели две седми-
ци, усърдно пишели в тефтери-
те си, а накрая изготвили Мра-
чен протокол. Лордът събрал 
благородниците в балната за-
ла и прочел протокола. Стана-
ло ясно, че ще има нова битка 
– местният управник не харе-
сал лорд Доцейър и наредил да 
го уволнят.

Дни по-късно новината се 
разнесла чак до четирите кули 
на външната стена. Придвор-
ните били потресени. Техният 
лорд им беше помагал много. 

Беше изградил зала за физичес-
ко укрепване на тялото, беше 
ремонтирал и някои важни час-
ти от крепостта. Освен това 
беше довел немски придворни, 
за обмяна на опит и развлече-
ния. По негово управление за-
лите с модерни машини бяха 
станали три, а прозорците бя-
ха подменени. Е, вярно, от кал-
пави майстори, но за това не 

беше виновен лордът. Едно от 
най-важните неща беше и сдру-
жаването с лорда от Другия 
бряг на реката. Това сдружа-
ване осигуряваше както значи-
телен обмен на придворни, та-
ка също и споделяне на знания и 
опит от различни сфери.

От това обаче местният 
управник не се интересуваше. 
Лорд Доцейър беше нарушил по-
не 30 правила, за които трябва-
ше да бъде наказан.

Разбира се, благородници-

те и придворните 
уважаваха много 
своя благочес-
тив лорд и ня-
маше да го да-
дат без бой. За-
това започна-
ха Подписка на 
спасението, 
с която се 
надяваха да 
умилости-
вят стро-
гия местен 
управник. 
Д о к а т о 
п р а в е х а 
това, пристигна Нежеланата 
заповед и принуден, лордът ос-
тави меча и щита на Познани-
ето – символите на крепост-
та. След това излезе и от са-
мата крепост.

Всички зад стените на ве-
ковната сграда се надяваха 
той да знае, че те ще го чакат 
да се върне, че битката едва бе 
започнала... Както и много дру-
ги преди нея, тя обаче приклю-
чи бързо-бързо.

Иван Радославов

С бързо наближаващата Нова го-
дина е любопитно да се знае как ще се 
развият нещата за всеки един от нас 
- в кариерата, финансите, любовта и 
семейния живот. Тук всеки може да раз-
бере всичко за предстоящата 2009 г., за 
всичките 12 зодиакални знаци.

Хората в този знак са поз-
нати с кардиналност. Тяхна 
отличителна черта е, че от-

стояват правата си, те са импулсивни и 
енергични.



Хората в този знак са поз-
нати със стабилност. Те са 
съобразителни, грижливи, 

предани, търпеливи и отстъпчиви.



Хората в този знак са поз-
нати с непостоянство. Те са 
логически, любознателни и 

бързи личности.



Хората в този знак са поз-
нати с кардиналност. Те са 
предпазливи, чувствител-

ни и прилепващи.



Хората в този знак са поз-
нати с устойчивост. Те са 
щедри, горди и показни.

Хората в този знак са из-
вестни с непостоянство. Те 
са практични, изпълнител-

ни и критични.



Хората в този знак са поз-
нати с тяхната кардинал-
ност. Те са справедливи и 

мързеливи.



Хората в този знак са поз-
нати с устойчивост. Те са 
страстни, чувствителни и 

загрижени.



Хората в този знак са из-
вестни с променливост. Те 
са свободни, откровени и 

внимателни.



Хората в този знак са поз-
нати с кардиналност. Те са 
благоразумни, предпазли-

ви и недоверчиви.



Хората в този знак са поз-
нати с устойчивост. Те са де-
мократични, оригинални и 

независими.



Хората в този знак са из-
вестни с променливост. Те 
са фантастични, чувстви-

телни и объркани.
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Стрелец

Козирог

Водолей

Риби



До 101 и обратно…

Недосъбудена 
мечта

101 усмивки

Николета Атанасова*

Ти знаеш ли 
какво е любовта?
Обичал ли си,
както аз обичам?
Очаквал ли си 
в  утрото
да видиш 
като във огледало
моето лице?
Усещал ли си  бурята,
която аз усещам – 
да ме помита –
с дъжд от спомени,
с вихрушки от любов...
Защо ме пусна
 да си тръгна
ей така,
че чак сега разбирам 
какво съм аз за теб,
какво си ти за мен!
Защо остана пусто
 огледалото,
замрежено със капчици
 от дъжд?

* Клуб „Слово” при ОбДЦКИ

Знаеш ли...
�декември �008 черно & бяло

С добрите приятели
радостта е двойна

П и т а т е 
ме, кое е най-
ценното за 
мен. Как да 
ви отговоря?

Д а л и  д а 
кажете, че 
съм някакво 
добро и по-
слушно мом-
че, или съм искрено и почтено 
момче. Е, предпочитам второ-
то. Затова заявявам, че най-
ценното за мен е приятелство-
то.

Приятел е този, който би се 
застъпил за теб в труден мо-
мент, приятел е този, на когото 
можете да гласувате доверие и 
да си кажеш всичко с него. Не 
случайно се казва, че приятел 
в нужда се познава. И още „С 
добър приятел мъката е напо-
ловина, а радостта е двойна”. 
Хубаво е да знам, че не съм сам 
в игрите, в успехите и неспо-
луките, че мога да споделям и 
мога да наблюдавам света с 

четири очи. Който няма при-
ятели, е достоен за съжаление 
бедняк. И не разбирам тези, 
които твърдят, че най-добър 
приятел им е компютърът...

Вярвам, че всеки ще обясни 
по различен начин, кое е най-
ценното за него. Сигурно и аз 
с времето мога да сменя мне-
нието си. Но и сега знам, че за 
болните най-ценно е здравето, 
възрастните ценят най-много 
живота, а затворените в себе 
си богаташи предпочитат па-
рите. Добрите и състрадател-
ни хора поставят на първо 
място щедростта, съчувстви-
ето и добротата. Заробените 
жадуват за свобода, за нея ня-
кога, пък и сега, хората жерт-
ват живота си.

Най-ценното за всеки е раз-
лично. Казах ви искрено, кое е 
то за мен. Дали обаче казаното 
важи само за сега, или ще ус-
тои във времето – самото Вре-
ме ще покаже.

Иван Вълков

Мики Маус стана на 80

Д ъждовна сутрин по-
среща приятната ми 

меланхолия. Чаша аромат-
но кафе ме напада преди да 
се разсъня, но този път е раз-
лична. Отпивам и в погле-
да ми изгрява отражение на 
сърце, оформено от по-тъм-
ните ресни в кайма-
ка на кафето. 

 - И аз те обичам! 
- прошепвам първо-
сигнално. Понечвам 
да целуна тази така 
мила ободряваща напитка. 
Съвсем нежно докосвам с 
устни повърхността на теч-
ността, но ароматът й е по-
вече от привлекателен и по-
емам глътка, очарователно 
горчива и гореща...

Следва стон на разочаро-

Подаръкът трябва да е от сърце 
Наближава Коледа. Всички 

деца мечтаят за коледни по-
даръци. Как ли нетърпеливо ще 
се събудят на 25 декември и ще 
изтичат любопитно, за да ви-
дят подаръците си под елхата! 
За които си мислят, че са пос-
тавени от добрия старец... 

За съжаление той не съще-
ствува. Макар че на мен наис-
тина ми се иска да има Дядо Ко-
леда и той да е не само във фан-
тазиите на малките дечица, но 
и в реалността. С наближава-
нето на Коледните празници 
наближава и моят рожден ден!

По повод подаръците имам 
един случай, който никога няма 

да забравя...
На един седми януари (моя 

рожден ден) се събудих много 
радостна и щастлива. Извед-
нъж вратата на стаята ми се 
отвори и в нея влезе усмихна-
та мама, с много красив и го-
лям букет, който никога досега 
не бях виждала. След нея влязо-
ха брат ми, баща ми, баба ми и 
дядо ми. Всички те ми пожела-
ха да съм добра, умна, весела, 
щастлива и отлична ученичка, 
след което получих куп подаръ-
ци. След това излязох с баща ми. 
Купих-ме много хубава торта, 
сладки и соленки, много питие-
та. Когато се върнахме, започ-

нах да почиствам вкъщи и да по-
магам на мама за сандвичите. 
Неусетно времето измина. Гос-
тите започнаха да идват един 
след друг. Най-накрая пристиг-
на един човек без подарък. Той 
беше забравил подаръка си за 
мен и почти се разплака. Аз го 
успокоих. Той извади от джоба 
си един бонбон и ми го даде. Аз 
го прегърнах и го поканих да вле-
зе. Изкарахме страхотно.

Не знам за вас, но аз разбрах 
едно. Не трябва непременно да 
получим голям подарък за праз-
ника си. Той може и какъвто и да 
е, но трябва да е от сърце.

Ивелина Заркова

вание – явно каймакът вече не 
ме обича. Сърцето го няма.

 - И ти горчиш!- казвам му 
и тръшвам чашата в миялна-
та машина.

Денят ми минава под знака 
на романса, който преживях, 
а може би просто си изфанта-

зирах, между седем и седем и 
пет сутринта. Вкусът в уста-
та ми остава толкова приятно 
несладък, че цял ден нищо не 
хапвам. 

Влажната вечер ме изпра-
ща до дома ми. Не я каня да 
влезе, защото очаквам друг 

гост. Него…
Него?
Ароматът отново небреж-

но погалва сетивата ми. От-
пивам, но отражението в ча-
шата остава безразлично...

Явно е било само фанта-
зия...

Нощта премина в 
будуване заради без-
смислената целув-
ка с вечерното кафе, 
което не ме обича.

И ти си ми безраз-
личен ! - мисля си, докато се 
въртя в леглото. Та какво по-
вече можеш да ми предло-
жиш от една недосъбудена 
мечта? Тъжна, къса фанта-
зия с плътен каймак и без 
захар!

Кристина Никова

Две домашни котки си говорели:
- Ти какво искаш за Коледа?
- Две малки сладки котенца. Ами 

ти?
- Четири малки сладки котенца.
Чул ги един уличен котарак и изви-

кал:
- Дядо Коледа идва!

- Госпожице, позволява ли вашето 
куче да го доближи човек?

- Разбира се, иначе как ще го уха-
пе! 

Седи си на пътя котенце. Минава 
крава и му казва:

- Я, какво си мъничко, пък вече с 
мустаци.

Котенцето отговорило:
- А ти каква си голяма, пък си без 

сутиен.

Мишките рядко са любимци на 
хората, но има една, която покоря-
ва сърцата на малко и голямо ве-
че... 80 години - Мики Маус. Най-из-
вестната мишка на света ги навър-
ши на 18 ноември, денят, в който 
1928 г. в Ню Йорк излиза първата 
анимация за Мики, пише сп.„Тайм”.

Според компанията „Дисни” Ми-
ки е познат на 98 % от децата по све-
та на възраст между 3 и 11 години. 
Той е цяла мания в целия свят – на 
него са посветени или носят обра-
за му цяла серия с продукти, има 
увеселителни паркове, списание 
с комикси, детски фенклуб, хито-
ви телевизионни предавания, ви-
сокорейтингови сериали, появя-
ва се и в PlayStation2 видео играта 
Kingdom Hearts.

В основата на историята на Ми-
ки е... заек. През 1927 г. Уолт Дисни 
създава за „Юнивърсъл Пикчърс” 
образ, наречен Осуалд Щастливи-
ят заек, който веднага се превръща 
в хит. След някои перипетии Дисни 
се захваща да преработи Осуалд и 
заедно със своя аниматор посте-
пенно превръщат заека в мишка. 
Кръщават новия герой Мортимър, 
но много скоро той се превръща в 
мишката Мики или Мики Маус.

През 1935 г. Мики става цветен, а 
през 2006 г. и триизмерен.



101 аплодисмента
На 4 декември в пленарна зала се 

състоя благотворителният концерт „За 
жълти стотинки”, чиято цел бе събира-
не на средства за Второ детско отделе-
ние на МБАЛ-Русе. Най-малките учас-
тници от „Слънце”, „Маги” и „Мираж” 
изненадаха публиката и предизвика-
ха бурни аплодисменти. В благотвори-
телната кауза се включиха още „Рус-
чуклийче”, „Фламинго” и „Дунавски 
вълни”. 

На 17 декември в спортна зала „Ду-
нав” ще се проведе традиционното Ко-
ледно надиграване, което се организи-
ра от отдел „Култура” на Община Русе. В 
него ще участват танцовите ансамбли 
„Зорница”, „Здравец” и „Русчуклийче”, 
както и Школата за народно пеене.

На 20 декември от 11.00 часа в До-
ходното здание русенските деца ще се 
радват на коледния спектакъл, подгот-
вен от ОбДЦКИ. Постановката се нари-
ча „В очакване на Дядо Коледа” и в нея 
участват всички формации на центъра, 
артисти от драматичния театър, а спе-
циални гости ще бъдат  Мими Иванова 
и Развигор  Попов.

101 приказки
През ноември в клуб „Приятели на книгата” с 

ръководител Ваня Спасова бе обявен конкурс за 
най-добра драматизация на българска народна 
приказка. Малките ученици се представиха много 
добре и творчески пресъздадоха известни приказ-
ки. В навечерието на Коледа и Нова година по тра-
диция участниците в литературния клуб пресъзда-
ват тези хубави празници - пред родители, гости и 
свои съученици.

Младите приятели на книгата издадоха сбор-
ник „Поетични трепети”, в който са публикувани 
близо 30 техни стихотворения и приказки под мо-
тото „На словото – с любов”

101 таланта
На 19 декември от 17.00 ч. за поред-

на година в Европейския информацио-
нен център ще бъде открита коледна 
изложба на детски рисунки. Заедно с 
творбите на деца от Школата по изоб-
разителни изкуства към ОбДЦКИ мо-
гат да бъдат видяни и произведения 
на деца от Школа по изкуствата в град 
Сибиу, Школа по изкуствата в гр. Клуж – 
НАПОКА, Румъния, и от основно учили-
ще в град Халбертщат, Германия. Всич-
ки желаещи могат да посетят и разгле-
дат изложбата до 9 януари 2009 г.

Росица, Тереза, Петя и Айрин развяват гордо родния трибагреник в Дания.

� декември �008101 заложби
Една страница за изявите на младите творци от Общински детски център за култура и изкуство-Русе

Информация,
записвания и справки:

Общински детски център за култура и изкуство - Русе, ж.к. „Здравец”, ул. „Околчица” 9 /до бл.83/ 
телефони: 082/845 734 и 845 471; e-mail - obdcki@abv.bg

Октомври 1998. Наталия То-
мова създава балет „Мираж”- 
една от най-известните фор-
мации за модерни танци в град 
Русе. Много деца изявяват же-
лание да се занимават с този 
вид дейност, което позволява на 
състава да се похвали с многоб-
ройните си танцьори. Възрас-
тови ограничения няма! При-
емат се таланти от 5 до 105 
години и както ни разясни ръко-
водителката на балета, в кон-
курсите в Западна Европа дори 
има и категория за хора над 60 
години /т.нар. адълт ниво 2/.

В „Мираж” танцьорите мо-
гат да избират между различ-
ни стилове на танци: хип-хоп, 
диско денс, джазбалет - ръково-
дени от Наталия Томова; брейк 
с водещ Николай Алексиев; или 
мажоретния състав на Росица 
Терзийска. 

Уникалната хореография на 
„Мираж” винаги е съответст-
вана с нивото на балета, из-
готвена е от основателката 
му, носител на много национал-
ни и международни награди, и 
помощник-хореографя Росица 
Терзийска – дългогодишен въз-
питаник  на формацията. Музи-
ката, която успява да привлече 
в ритъма на танца дори и публи-
ката по концертите, представ-
лява специално направени мик-
сове с комбинации от възмож-
но най-ритмичните, динамични 
и приятни песни от необятния 
музикален свят.

В „Мираж” всички момичета 
са тренирали, тренират и ще 
тренират винаги усърдно, за-
щото са изпълнени с желание. 
Направиха ми впечатление ши-
роките усмивки на балерините, 
дори след дълги часове упражне-
ния, въпреки физическата умо-
ра все още се виждаше ентуси-
азмът в очите им и се усеща-
ше удовлетворението от сър-
цата им.

В репетиционните зали деца-
та се учат не само на изкуство-
то на танца, но и на дисципли-
на, на отношения. Г-жа Томова с 
усмивка ни каза как нетърпели-
вите девойки идвали за трени-
ровка вече дори час преди уго-
ворения, изпълнени с желание, и 
започвали от вратата да тан-
цуват.

Естествено усилията им би-
ват възнаградени. Балет „Ми-
раж” може да се похвали с не ед-
на награда от европейски и све-
товни конкурси: първо място в 
Румъния, първо място и Голя-
мата награда в гр.Конин, Пол-
ша… Взе участие и на светов-
но първенство по диско денс в 
гр.Жилина, Словакия, където се 
представят 7 солистки и 2 дуе-
та - единствените българи, ко-
ито се борят на дансинга срещу 
2500 други участници от 3 кон-
тинента. След последното си 

участие на европейското пър-
венство в Дания младите солис-
тки състав се завърнаха не са-
мо с топ места в редица кате-
гории, но и с безброй нови впе-
чатления и приятни спомени. 
Както писа в.„Екип 101”, Тереза 
Кръстева, Петя Владимирова, 
Айрин Сюлейман - в по-малки-
те категории, Росица Терзийс-

ка – при най-големите, донесо-
ха призови места.

На поредната изява на ба-
лета ще можем да се насладим 
непосредствено преди идващи-
те Коледни празници, когато ще 
се състоят двата концерта на 
„Мираж” по случай 10-годишни-
ната на формацията. На 20 и 21 
декември в Доходното здание 
русенци ще имат възможност-
та да изживеят заедно с танць-
орите уникалните представле-
ния, които те са подготвили.

Вълнението по предстоящи-

те концерти се усеща още от-
сега. Всички трескаво тренират 
упражняват и повтарят най-ху-
бавите танци, представяни до-
сега пред публика. Истинска фе-
ерия от цветове и ритъм. По-
вярвайте, станете част от та-
зи красива магия, която създа-
ват чаровните феи със своите 
луди танци и интересни костю-
ми. Елате на празничните кон-
церти на балет „Мираж”, споде-
лете празника с тях!

Вероника Атанасова

*На 20 и 21 декември формацията отбелязва своята 10-годишнина
Балет „Мираж” – феерия от цветове и ритъм
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Общински детски център

за култура и изкуство - Русе

„Обръщам се към всички млади 

хора и към родителите на по-мал-

ките: Елате в голямото и задруж-

но семейство на Общинския  дет-

ски център за к ултура и изк уство 

в Русе! Тук Ви очакват прекрасни 

специалисти, а заниманията са 

безплатни, за което се погрижиха 

Общинският съвет и Община Русе. 

Бъдете здрави през новата 2009 

година! На добър час през юбилей-

ния творчески сезон. Сезон, в който 

се навършват 60 години от създава-

нето на центъра.”
Юлия Енчева,

директор на ОбДЦКИ

Фестивали и конкурси, 
организирани от ОбДЦКИ 
всяка година:

Международен турнир по спортни танци

Национален конкурс за деца и младежи 
- изпълнители на народна музика
Национален ученически конкурс за литера-
турно творчество и журналистика 
„Стоян Михайловски”
Национален ученически театрален фести-
вал „Климент Михайлов“



Януари
п в с ч п с н

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Февруари
п в с ч п с н

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

Март
п в с ч п с н

30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Април
п в с ч п с н

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Май
п в с ч п с н

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Юни
п в с ч п с н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Юли
п в с ч п с н

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Август
п в с ч п с н
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Септември
п в с ч п с н

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Октомври
п в с ч п с н

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Ноември
п в с ч п с н

30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

2009

години

Декември
п в с ч п с н

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

http://ekip101.com
гр. Русе, ул. „Мария Луиза“ 19

всяка събота от 10.30 часа

Вестник „Екип 101“Общински детски център 
за култура и изкуство - Русе
жк „Здравец“, ул. „Околчица“ 9
тел.: 082/ 845 471 и 845 734
e-mail: obdcki@abv.bg

1 януари - Нова година
3 март -  Освобождението на 
България 
19, 20 април - Възкресение 
Христово
1 май - Ден на труда
6 май - Ден на храбростта и 
Българската армия
24 май - Ден на Българската 
просвета и култура и на сла-

вянската писменост
6 септември - Ден на Съедине-
нието
22 септември - Ден на Незави-
симостта на България
1 ноември - Ден на народните 
будители
24 декември - Бъдни вечер
25, 26 декември - Рождество 
Христово (Коледа)

Официални празници


