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Танцови формации от града поздравиха учениците от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” Балчик, по
случай патронния им празник. Най емоционални бяха народните танци.

Îôèöèàëåí äåáàò ñ îôèöèàëíèòå ëèöà

ри.Чрез тази изложба
ботаниците запознават
многобройните посети-
тели на градината с жи-
вота и делото на Гене-
рала, с подвига на бъл-

На официалния празник на училището - 11 май,
се проведе публичен дебат между ученици от ОУ
“Св.Св.Кирил и Методий” Балчик и Виктор
Лучиянов, председател на ОбС Балчик, директора
на училището Станислав Николов, кмета на
Общината Николай Ангелови членове на
училищното настоятелство.

Дебатът стана пламенен и резултатен. Официал-
ните лица обещаха пълно саниране на училището,
смяна на дограмата и други новости, с които ще
започне Новата учебна 2012/2013 г.

По време на кръглата маса “Минало, настояще,
бъдеще” бяха показани две презентации за историята
и днешната визия на училището. В специален
видеоклип бе излъчена анкетата с учениците как си
представят своето бъдещо училище.                  /Б.Т/
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Работниците и служителите на УБГ присъстват на откриване на изложбата

гарската конница в бое-
вете за Добруджа през
Първата световна вой-
на, с традициите ни в от-
глеждането и селекция-
та на конете. Изложбата
е подготвена със съдей-
ствието на Академиче-
ския жокей клуб на УБГ
Варна и Музей на коня
“Кабиюк”- гр. Шумен ,
като са използвани и ма-
териали от двутомния
сборник на издателство
“ Анико” , съставен и ре-
дактиран от  Ц.Билярс-
ки „Генерал-лейтенант
Иван Колев - Добру-
джанския герой”.

Тази изложба е в рам-
ките на Климентовите
майски дни на култура-
та и е първата от запла-

нуваните няколко изло-
жби с различни акцен-
ти, чрез които Универ-
ситетските ботанически

градини изпълняват
своята образователна и
културна мисия.

                               /Б.Т/

На 28 май 2012 г. в Из-
ложбената зала на Уни-
верситетската ботани-
ческа градина в Балчик
беше открита постерна
изложба на тема “ Ген.
Иван Колев, българска-
та конница и конете”.
Изложбата е фокусира-
на  върху един велик
българин  ген Иван Ко-
лев, наречен от своите
съвременници Добру-
джанския герой, на ко-
гото Вазов посвещава
стихотворението си  “
Конницата на генерал
Колев”. Свързал любов-
та си към конете с войн-
ския си и патриотичен
дълг, ген Колев е име, ко-
ето в днешните време-
на на нихилизъм ни да-
ва основание да се гор-
деем, че сме бълга-

Скъпи ученици,учители и служители !
Драги родители и съграждани !

Нашето училище е един от най-светлите символи на традицията,векове
наред знанието е значима ценност за българския народ и затова е така силна
почитта към всички,които творят науката и духовността.

  Поколения ученици,  родолюбиви съграждани и радетели на
образованието всяка година отбелязваме Патронния празник на
ОУ”Св.св.Кирил и Методий”гр.Балчик и така вече 152 години..През годините
са изживяни добри и трудни периоди,но едно е останало вечно-

вярата в образованието като висша ценност.Носейки в себе си духа и
мисията на нашите патрони Кирил и Методий”,ние достойно защитаваме
авторитета на училището.

   Далечната 1860 година ни връща към корените и искрата на Възраждането
в България и тук в Балчик.Свободолюбиви българи,заселили се в района,
повеждат борба за своя църква и училище и усилията им се уванечават с
успех.Появява се църквата „Св.Никола” и училище”Кирил и Методий”.Пръв
сред тях историята помни нашият съгражданин Кольо Райчев,който
десетилетия наред стои начело на църковните и просветни борби в
града,подарил земя 350 аршина за да основе първото училище от две класни
стаи.Така до Освобождението училището в Балчик се утвърждава като един
от главните фактори за национално пробуждане на българския дух в града.

   Около 1860 г. се строи първото училище в града ни,известно и посещавано
до днес като Взаимното училище,намиращо се в съседство до нашата сграда
в двора на църквата”Св.Николай Чудотворец”.

   През 1909/10 г. с доброволните дарения на хората от квартала се появвява
действащата и до днес стара сграда с четири класни стаи.Героически се
устоява българското съзнание през годините на румънската
окупация.Единадесети май се превръща в символ на българската традиция в
образованието и духовността с общоградски чествания в местността
„Кулака.През 1960 г. е построена и най-новата сграда на училището,първона-
чално за гимназия.

  Днес ние,последователите на това свято дело,с гордост носим името на
първоучителите Кирил и Методий”,съхраняваме ,развиваме и умножаваме
създаденото и уверено вървим в бъдещето.

Честит празник!




