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песни. 
Пременени, в краси-

ви празнични носии, 
момичетата с песен на 
уста, първо зарадваха 
своите приятели в дет-
ската градина.

Отново благодарим 
за поканата на госпожа 
Женя Митева от Апте-
ка „Фарма - Женя Ми-
тева“ , която за поредна 
година благословихме 
за здраве, плодородие 
и благополучие, а тя, 
както много пъти до-
сега, ни дари с много 
изненади!

Благодарим и на гос-
пожа Маринова, която 
ни покани да се вклю-
чим заедно с нейни-
те гласовити певици в 
XIV Общински Фести-
вал на любителските 

В духа на съхранява-
нето на християнските 
традиции и като част 
от събитията по про-
ект „Заедно можем“ на 
Оперативна програма 
„Наука и образование 
за интелигентен рас-
теж“ 2014-2020, и тази 
година в ДГ №2 „Знаме 
на Мира“ – град Бал-
чик, протече трескава 
подготовка за най – 
светлите и цветни про-
летни празници – Лаза-
ровден и Великден. 

Подготовката започ-
на отдалече, когато гос-
пожа Деспина Марино-
ва, председател на клуб 
„Света Марина“ събра 
бъдещите лазарки от 
групи „Дъга“ и „Бон-
бон“ да си припомнят 
и научат нови лазарски 

състави „Лазаровден“! 
Благодарим и на Чи-

талище „Васил Левски 
1959”и госпожа Галина 
Неделчева, началник 
отдел „Образование, 
хуманитарни, социални 
и стопански дейности“ 
към Община Балчик за 
заслужените награди, 
грамота и плакет!

На Велики четвър-
тък, както традиция-
та повелява, всички 
събрани от лазарките 
яйчица, грейнаха във 
веселата Великденска 
работилничка в нови 
премени, нашарени от 
сръчните ръце на деца-
та и допълниха чудни-
те красоти, сътворени 
от златните ръце на 
нашите родители! 

Благодарим и на 

Исторически Музей-
Балчик за поканата да 
се включим в тяхната 
прекрасна пъстра из-
ложба „Великден“  в 
Етнографската къща!

Благословени бъдете 
за подкрепата и споде-
лената радост, скъпи 
приятели!  Защото спо-
ред поверието - домът, 
в който са пели ла-
зарки, ще се радва на 
здраве и късмет през 
цялата следваща го-
дина.

Желаем  на всички 
Ви здраве, светли праз-
ници и успешни де-
лници!

Светлана Лазарова
Старши учител 

в ДГ №2 „Знаме на 
Мира” Балчик  

Арт изложение “Великденска 
сцена на изкуствата”

Балчик.
Всички жители и гос-

ти на Белокаменния град, 
както и посетителите на 
Архитектурно-парков ком-
плекс „Двореца“ ,  ще 
имат възможността да се 
потопят в неповторимия 
свят на ръчно изработени 
керамични,  кожени и дър-
вени творения.  Уникални 

На 28 април  на Открита 
сцена „Двореца „ ще стар-
тира  пилотното издание 
на арт-изложение  „Велик-
денска сцена на изкуства-
та“, което се реализира 
благодарение на доброто 
сътрудничество между До-
брички панаир и Държавен 
културен институт „Култу-
рен център“Двореца“  - гр. 

бижута от полимерна гли-
на и кукли от папие маше 
и студен порцелан ще оча-
роват всеки, който посети 
изложението.

Арт базарът ще продъл-
жи до 1 май.

Желаещи да се включат 
в първото издание, могат 
да се свържат на: culture@
dvoreca.com 

ПАРАДЪТ НА ЛАЛЕТАТА В БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - БАЛЧИК!  
БЪДЕТЕ В СЪРЦАТА С ЦВЕТЯТА!
ЧЕСТИТА ЦВЕТНИЦА И ВЕЛИКДЕН НА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ!
НА ПРИЯТЕЛИТЕ НА БЕЛИЯ ГРАД БАЛЧИК ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ!

Фото: Павлина ВАСИЛЕВА

Празнична Великденска въртележка в ДГ№2 
“Знаме на Мира”

Тази година разцъфнаха 
хиляди цветове

лилиецветни, божуро-
видни, ще красят алеи-
те в парка до началото 
на май.

За първи път към 
Парада на лалетата в 
градината се приобща-
ва сортът „Балерина“ 
с 3-4 едри цветове на 
едно стъбло, пояснява 
главният специалист 
в парка. Сред новите 
атракции е и сортът 
„Карнавалът на Ница“, 

Колекция от 130 сор-
та лалета разцъфтява в 
Университетската бота-
ническа градина в Бал-
чик. Пикът на багри и 
аромати ще бъде на Ве-
ликден, съобщи на БТА 
главният специалист 
„Градинско и парково 
изкуство“ в институ-
цията Ваня Радева. По 
думите й повече от 35 
000 стръка от различни 
видове - реснически, 

спечелил престижни 
отличия, между които 
и награда на Кралското 
градинарско общество 
през 1999 година. По 
време на цъфтежа чаш-
ката на лалето се про-
меня от овална, като 
листата придобиват ос-
три върхове, каза Ваня 
Радева. Черните лалета 
също ще бъдат част от 
пъстрата градина. Пър-
ви тази пролет е раз-

цъфтял сортът „Джу-
зепе Верди“, но заради 
дългата и студена зима 
почти всички лалетата 
са „закъснели“ за пара-
да с десетина дни.

За Великденските 
празници в парка ще 
се носи ароматът и на 
повече от 10 000 стръ-
ка нарциси, зюмбюли, 
кукувиче грозде и дру-
ги пролетни растения.

                              БТА

Колекция от 130 сорта лалета разцъфтява в Университетската 
ботаническа градина в Балчик

Шарене на яйца в ДГ „Знаме на мира”Балчик, с директор г-жа Красимира 
Тодорова.                                                                                    Фото: Св. ЛАЗАРОВА

С чудни детски гласчета започна ежегодният общински фестивал „Лазаров-
ден” на 8 април 2017 г.                                                          Фото: Св. ЛАЗАРОВА

Г-жа Женя Митева, собственик на аптека „Фарма” гр.Балчик, всяка година 
посреща лазарките на ДГ „Знаме на мира” и на всеки празник дарява децата 
с лакомства.                                                                           Фото: Св. ЛАЗАРОВА

Репетиция за Лазаровден и Великден. 
                                                                                                       Фото: Св.ЛАЗАРОВА


