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Ръководството на Клуба на учителите: Керанка Генчева, Пенка Войчева,
Иванка Иванова, Живка Нейчева, Иванка Атанасова и Росица Велянова.

                                                                                                Фото: М. КОСТОВА

/Продължава от стр.1/
Последва приветственото
слово на началната учител-
ка Иванка Атанасова, в ко-
ето с много вълнение тя за-
яви: "В първата година на
20 век, Панайот Пипков,
учител по пеене в Ловеш-
кото петокласно училище,
написва за не повече от 15
минути с тебешир върху
черната дъска песента
"Върви, народе, възроде-
ни". Една година по-късно,
химнът за Солунските два-
ма братя се пее във всички
български училища.

На 24 май, за пореден
път, ще се преклоним пред
делото на светите братя
Кирил и Методий. Един
народ заедно трябва да па-
зи и съхранява онова, кое-
то през годините го е нап-
равило по-силен. Нека вя-
рата ни пребъде! Дължим
това на поколенията след
нас, които ще продължават
да пишат "мама" и "Бълга-
рия" на родния език и вина-
ги на 24 май ще запяват
"Върви, народе, възродени".

Следващият поздрав
към всички присъстващи
отправи Иванка Иванова,
председател на Клуба на
учителите - пенсионери в
Общината, поела успешно
щафетата от дългогодиш-
ната водачка на балчишки-
те учители Керанка Генче-
ва. С кратко, стегнато сло-
во, тя изрази задоволство-

то си от начина, по който
учителското съсловие в
Балчик тачи своя празник
и отдава почит, както на съ-
здателите на славянското
четмо и писмо, така и на
тези, които са обучавали и
възпитавали поколения на-
ред в Балчик, с труд и вдъ-
хновение.

След Иванка Иванова,
думата бе дадена на кмета
на Общината Николай Ан-
гелов, който всякога ува-
жава този празник. Раз-
вълнуван,  той искрено
сподели, че изпитва благо-
родна завист към учители-
те заради най-чистата, най-
истинска детска любов и
преклонение пред тях:
"Бъдете здрави, усмихна-
ти и никога да не Ви забра-
вят Вашите възпитаници!"

С подобни пожелания
беше изпълнено и привет-
ственото слово на Ангел
Събев, председател на
ОбС на пенсионерите, кой-
то апелира учителите да
останат с лице към проб-
лемите на обучението и
възпитанието в нашата об-
щина. "Дълги години да
посрещате този хубав пра-
зник!"- беше неговото по-
слание.

Приветствия произне-
соха и гостите: Йорданка
Денева от Каварна - "Да
почитаме този ден!"; Ата-
наска Банчева , председа-
тел на клуб "Будител" от

Шабла, с нескривано въл-
нение изрази радостта си,
че учителското пенсионер-
ско съсловие почита подо-
баващо този самобитен
празник, на който се рад-
ваме само в България.
Пенка Димитрова поздра-
ви всички със своето сти-
хотворение "Призвание -
учител".

След тези тържествени
официални моменти, запо-
чнаха поздравителните
музикални изпълнения от
талантливите балчишки
деца. Първи пя Мартин
Кръстев Трифонов, уче-
ник от ОУ "Св.Св.Кирил
и Методий" Балчик, който
завладя публиката с две
популярни песни. След
него Мелиса Юмерова от
ОУ "Антим I"Балчик раз-
вълнува всички с "Учи-
телко любима, целувам Ви
ръка", песен, с която при-
ключваме и сега училищ-
ните тържества в края на
годината.

След толкова емоционал-
ни моменти празникът про-
дължи с наздравици, с бо-
гат обяд  в ресторант "Ло-
тос", с много музика и тан-
ци и с особено приятното съ-
беседване на кмета Николай
Ангелов и съпругата му д-
р Румяна Малчева, както и
на Виктор Лучиянов, пре-
дседател на ОбС,  с всички
балчишки учители.

Мария АНДРЕЕВА

Направление
"Изобразително

изкуство"
I кл. /7 год./
1. Мирослав Йорданов

- 7 год., ОДК - I място
2. Кристина Пламенова

- 7 год., ОДК - II място
4. Цветина Михайлова -

7 год., ОДК - III място
5. Ния Нейчева - 7 год.,

ОДК - III място
II кл./8год./
1. Елисавета Андонова -

8 год., ОДК - I място
2. Хелин Хакан - 8 год.,

ОУ "Антим I" - II място
3. Паолина Цонева - 8

год., ОДК - II място
4. Ралица Митева - 8

год., ОДК - III място
5. Зорница Веселинова -

8 год., ОДК - III място
III - IV кл./9-10 год./
1. Арзу Рами - 9 год.,

ОДК - I място
2. Анна Петрова - 10

год., ОДК - II място
3. Мария Феодотова - 9

год., ОДК - III място
4. Айберк Айредин - 9

год., ОДК, гр. Тервел - III
място

V - VII кл./11 - 13 год./
1. Инна Иванова - 11 год., ОДК

гр. Тервел - I място
2. Радостина Койчева - 12 год.,

ОДК гр. Балчик - II място
3. Ивана Иванова - 11 год.,

ОДК гр. Тервел - II място
4. Валентина Янкова - 11

год., ОДК гр. Тервел - III
място

5. Рианон Луис - 13 год.,
ОДК гр. Балчик - III място

6. Моника Кирилова -
12 год., ОДК гр. Балчик -
III място

VIII - X кл./14, 15, 16 год./
1. Йорданка Йорданова

- 14 год., ОДК - I място
2. Мария Рачева - 15

год., ОДК - II място
3. Христина Русева - 16

год., ПУИ "Акад. Тодор
Самодумов", с. Кранево -
II място

4. Стефан Мишев - 14
год., ПУИ "Акад. Тодор
Самодумов", с. Кранево -
III място

5. Галя Атанасова - 13
год., ПУИ "Акад. Тодор
Самодумов", с. Кранево -
III място  Керамика

1. Иван Георгиев - 14
год., ОДК - I място

2. Йоанна Антонова - 13
год., ОДК - II място

3. Мина Морянова - 12
год., ОДК - II място

4. Лора Хараламбиева -
11 год., ОДК - III място

5. Габриела Георгиева -
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11 год., ОДК - III място
Направление

"Приложно изкуство"
7 - 10 год.
1. Петя Митева - 9 год.,

СОУ "Хр. Ботев" - I място
2. Мария Митева - 9

год., СОУ "Хр. Ботев" - I
място

3. Паулина Сивкова - 9
год., ОУ "Св.св. Кирил и
Методий" - II място

4. Ева Петрова - 8 год.,
ОУ "Антим I" - III място

V - VIII кл./11 - 14 год./
1. Кателина Василева -

14 год., ОДК - I място
2. Мелиха Мехмед - 14

год., ОДК - I място
3. Даниела Иванова - 14

год., ОДК - II място
4. Мутлу Бахарова - 14

год., ОДК - III място
Колективни награди
1. Клуб "Приложно из-

куство", ОДК, II-ра възрас-
това група, Направление
"Приложно изкуство" - I-во
място

2. ПИГ - IV клас, СОУ
"Хр. Ботев", гр. Балчик На-
правление "Приложно из-
куство" - II-ро място

Направление
"Музикално изкуство"

Вокални групи
1. Вокална група "Звън-

че" - СОУ "Хр. Смирнен-
ски", с. Оброчище - I-во
място

2. Детска певческа шко-
ла - НЧ "В. Левски", гр.
Балчик - II-ро място

3.Вокална група "Гурко-
вски гласчета", НЧ "Свобо-
да", с. Гурково - II място

4.Арт-формация "Ми",
ОУ "Св.св. Кирил и Ме-
тодий", гр. Балчик - III-то
място

Дуети
1. Тихомира Атанасова

и Гергана Иванова, СОУ
"Хр. Смирненски",  с. Об-
рочище - II-ро място

2. Валентина Василева и
Никита Николова, СОУ
"Хр. Смирненски", с. Обро-
чище

- III-то място
3. Мелиса Назиф и Адри-

ян Антонов, ОУ "Антим I" -
III-то място

Индивидуални
изпълнители

Първа възрастова група
1. Теодора Михайлова - 5

год., ОДК гр.Балчик - II-ро
място Втора възрастова
група

1. Мартин Кръстев - Во-
кална формация "Леопар-
ди", НЧ "П. Хилендарски",
гр.Балчик - I-во място

2. Паулина Сивкова - ОДК
гр. Балчик - II-ро място

3. Михаела Михайлова -
НЧ "Свобода", с. Гурково -
II-ро място

4. Валентина Василева -
СОУ "Хр. Смирнененски",
с. Оброчище - II-ро място

5. Елена Милева - СОУ
"Хр. Смирненски", с. Обро-
чище -III-ро място

6. Мария Феодотова - Во-
кална формация "Baby
voices", НЧ "П. Хилендарс-
ки", гр. Балчик - III-то място

Трета възрастова група
1. Кателина Георгиева -

ОДК гр. Балчик - I-во място
2. Мелиса Назиф - ОУ

"Антим I",гр. Балчик - I-
во място

3. Мирослава Кирчева
- ОДК гр. Балчик - II-ро
място 4. Виктор Донев -
ОДК гр. Балчик - III-то
място

5. Moхамед Мюрсел -
ОУ "Антим I",гр. Балчик -
III-то място

6. Габриела Пламенова
- ОДК гр. Балчик - III-то
място

Инструментални
изпълнители

1. Ясен Великов - НЧ "П.
Хилендарски" - I-во място

2. Ива Кръстева - НЧ "П.
Хилендарски" - III-то място

3. Паулина Сивкова - НЧ
"П. Хилендарски" - III-то
място

4. Никол Иванова - НЧ
"П. Хилендарски" - III-то
място

Направление
"Танцово изкуство"

Детски и забавни
танци

1. Балет "Каприз" - ОДК
"Малки ят п ринц ", гр.
Тервел - I-во място

2. ТФ "Ритъм" - ОДК ,гр.
Балчик - II-ро място

Мажоретни танци
1. Мажоретен състав

при ОДК гр. Балчик - I-во
място

2. Мажоретен състав
при СОУ "Хр. Смирненс-
ки", с. Оброчище - II-ро
място

Фолклорни танци
1. Детска танцова школа

при НЧ "В. Левски", гр.
Балчик - I-во място

2. Танцов състав при
ОУ "Г.С. Раковски", с. Се-
нокос - поощрителна наг-
рада

Улични танци
1. Хип-хоп формация

при ЦРД,гр. Ген. Тошево -
I-во място

Малки формации

1. Трио - балет "Каприз"
- ОДК "Малкият принц",
гр. Тервел - II-ро място

2. Квартет - Мажоретен
състав при ОДК, гр. Бал-
чик - II-ро място

Индивидуални
изпълнители

1. Ивета Красимирова -
8 год., ОДК "Малкият
принц", гр. Тервел - I-во
място

2. Андрея Милкова - 13
год., ОДК "Малкият
принц", гр. Тервел - I-во
място

3. Габриела Росенова - 18
год., ОДК "Малкият
принц", гр. Тервел - I-во
място 4. Мартин Пламе-
нов - 9 год., ОДК "Малки-
ят принц", гр. Тервел - II-
rо място

Направление
"Литературно творчест-

во"
1. Елизабет Хофман - 10

г., ОУ "Св.св. Кирил и Ме-
тодий", гр. Балчик - I-во
място

2. Николета Николаева -
9 год., ОУ "Антим I", гр.
Балчик - II-ро място

3. Павлин Михайлов -
ОУ "Антим I", 9 год., гр.
Балчик - III-то място

4. Лора Хараламбиева -
11 год., ОУ "Антим I", гр.
Балчик - I място

5. Ваня Панайотова - 15
год., ОУ "Антим I", гр.
Балчик - III-то място

Направление
"Мултимедия"

Категория "Видеок-
лип"

1. Жоро Иванов - 17
год., СОУ "Хр. Ботев", гр.
Балчик - I-во място

2. Диляна Димитрова -
17 год., СОУ "Хр. Ботев",
гр. Балчик- I-во място

3. Ивайло Димитров -
17 год., СОУ "Хр. Ботев",
гр. Балчик - II-ро място

Категория
"Презентация"

До 12 год.
1. Едже Мюнюр - 9

год., ОУ "Св.св. Кирил и
Методий"- I-во място

2. Ива Банкова - 12 год.,
ОУ "Св.св. Кирил и Мето-
дий"- II-ро място

13 - 15 год.
1. Ангел Димитров - 14

год., ОУ "Св.св. Кирил и
Методий"- I-во място

2. Иван Иванов - 14 год.,
ОУ "Св.св. Кирил и Мето-
дий"- I-во място

3. Иван Желязков - 13
год., ОУ "Св.св. Кирил и
Методий"- III-то място

Ïîêàíà çà ñúáðàíèå
На основание чл.16, ал.3, т.2 от Закона за кооперациите

УС на кооперация „Черно море  Балчик”
свиква извънредно Общо събрание

на 17 май 2014 г. (събота)от 8:00 часа
в залата на

Народно читалище „Васил Левски  1959”
град Балчик

при следния дневен ред:
1. Избор на член на Контролен съвет на

кооперацията.
Съгласно Закона за кооперациите (член 17, ал. 2), ако не
се явят необходимият брой членове, събранието ще се
проведе в същия ден (17 май 2014 г.), на същото място

(Залата на НЧ „В. Левски  1959”) от 9:00 часа, при същия
дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

На 11 май 2014 год. в
гр. Добрич се проведе
турнир по ускорен шах
(16 мин. на човек).

Шахматен клуб "Бал-
чик" беше представен
от четири човека - на-
ционалния майстор
Найден Добрев, Пла-
мен Петров, Стелиян
Мичев и  Красимир
Кирчев.

Турнирът се проведе
по Швейцарката систе-
ма в 7 кръга. Участва-
ха 26 състезатели. Отли-
чно представяне на на-

ØÀÕÌÀÒÅÍ ÒÓÐÍÈÐ
Ми хаела Филев а,

VenZy, Били Хлапето,
Lexus и Дивна ще участ-
ват в празничния спекта-
къл "Лицата на Балчик" в
Деня на град Балчик - 24
май. Атрактивните изпъл-
нители ще бъдат на сцена-
та в продължение на два
часа заедно с водещите
Драгомир Симеонов и Ге-
ри Турийска. През целия
ден на уникалната за гра-
да сцена ще има изяви на
местни състави и индиви-
дуални изпълнители. За
празника се очаква да при-
стигнат гости от Полша,
Румъния, Словакия и Ру-

Èçíåíàäè çà 24 ìàé
сия. Дневният концерт,
който ще започне от 11.00
ч., ще бъде предхождан от
традиционното ученичес-
ко шествие за Деня на сла-
вянската писменост и бъл-
гарската култура. От 20.00
ч. за трета поредна година
кметът Николай Ангелов
ще връчи грамоти на Ли-
цата на Балчик. Станалият
традиция за града спекта-
къл представя жители на
Белия град, които с ежед-
невната си отдаденост на
хората и трудолюбието си
правят живота ни по-до-
бър и по-човечен.

Сава ТИХОЛОВ

шия клуб. В крайното
класиране шампион е
националния майстор
Найден Добрев. Чет-
върти се класира Кра-
си Кирчев, а седмото и
единадесето място са
съответно за  Стелиян
Мичев и Пламен Пет-
ров.

Шампионът получи
купа, а подгласниците
му медали.

Следващата изява на
ШК "Балик" е на 17 май
на турнир в гр. Варна.

    Елица КРЪСТЕВА




