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На 18 декември 2010
г. в залата на НЧ „П.Хи-
лендарски” Балчик се
проведе двучасов Коле-
ден концерт на ОУ
„Св.Св.Кирил и Мето-
дий” в гр. Балчик. Зала-
та беше препълнена.
Изпълненията на деца-
та – вълнуващи и арти-
стични взривиха с пози-
тивно настроение пра-
зничната атмосфера.
Екипът, който се гриже-
ше за това, добре си
свърши работата. Про-
грамата беше разнооб-
разна – скечове, сурва-
кари, певци, танцьори.
Атракция бе присъст-
вието на звездата от
„Трамвай №5” Джина
Иванова. Тя и съпругът
и, един от основателите
на група „Кукери”, бя-
ха подготвили любими
песни – хитове – бъл-
гарски, руски, английс-
ки. В шоуто се включи-
ха участници и публи-
ка. Мултимедийното
представяне оформи на
високо ниво формата
на шоуто „Коледа и
приятели”.

Êîëåäíèÿò êîíöåðò íà ÎÓ “Ñâ.Ñâ.Êèðèë è Ìåòîäèé” Áàë÷èê

Екипът, който посто-
янно работи празнични-
те програми на учили-
щето, с ръководител Ев-
гений Георгиев, се спра-
ви чудесно. Ние, учите-
лите, освен преподава-
тели и възпитатели, сме
често сценаристи, режи-
сьори, актьори. Нека
всички колеги с артисти-
чни наклонности да се
включват активно в тези
тържества, за да радват
душите на децата, роди-
телите, обществеността.

Вълнуващо и емо-

ционално беше пре-
дставянето на дире-
ктора Станислав Ни-
колов, който пя със
солис тка та  Д жи на
Иванова. Това пов-
д и г н а  г р а д ус а  н а
празничното настро-
ение в залата.

По света, отдавна, по-
пулярни личности се
изявяват като артисти и
в това няма нищо чуд-
но. Ред е вече и на бъл-
гарина да загърби кон-
сервативното си и пат-
риархално мислене.

Пожелавам на всички
усмихната Нова година!
В тези празнични дни
нека надникваме по-че-
сто в душите си! Сигур-
на съм, че там ще отк-
рием доброта, красота,
благородство! Ще се на-
учим да прощаваме и да
бъдем благодарни за
всичко, което имаме, за
да докажем и на себе си
и на света, че България
не е най-тъжното място
на планетата.

Ирена ИЛИЕВА
фото:Илина ИЛИЕВА

И донеси ми, Коледо бяла,
Китка от здравец и малко пари,

Че да живея, Коледо щедра,
С твойте елени и мойте мечти.

Пенка Димитрова

×åñòèòî Ðîæäåñòâî! Çà ìíîãî ãîäèíè!

Коледо, Коледо! Бяла и тиха,
Както душите на хора добри,

С нежност обвита, с мечти и надежди –
Всеки те чака,
Коледо, спри!

С това стихотворение завърши прекрасният концерт на хор “Черноморски звуци” с диригент
В.Георгиева и хоровата школа на Музикалното училище във Варна.

Всички бяха почерпени с чаша вино, коледна погача и сладкиши.

Íàïðàâåòå ìÿñòî íà ï÷åëàðèòå.

Òå ãî çàñëóæàâàò!

На 10 декември балчи-
шките най-видни пчела-
ри празнуваха успешна-
та пчеларска 2010 година.
Успешна, защото всички
са живи и здрави и са ре-
ализирали 90 % от своята
продукция, получена,
благодарение на подвиж-
ното пчеларство, дало им
по-големи добиви.

Сега 95 % от пчелните
кошери са заземени. То-
ва е гаранция, че медът
през следващата година
ще бъде по-качествен,
произведените майки –
също. Добрите резулта-
ти са следствие и от доб-
рата кореспонденция ,
която имаме с коопера-
циите, в чиито пояси и
ниви сме поставили пче-
лините си – споделя пре-
дседателят на Пчеларско-
то дружество Славчо Ко-
лев Иванов. Той е особе-

но горд с младежкия съ-
став на Дружеството.
Благодарение на млади-
те се извършиха залеси-
телни мероприятия и
има младежки ентусиа-
зъм за по-високи пости-
жения. От Горското и от
Общината пчеларите ис-
кат да им се предостави
място, където да прода-
ват своята продукция, за-
щото балчиклии вече
знаят да консумират мед
и да го ценят – продъл-
жава Славчо Колев.Над
70 млади пчелари са убе-
дени, че инжекцията дей-
ства моментално, но ме-
дът действа феноменал-
но и комплексно, както
ги учи техният учител.
Бъдещето е на младите.
Хляб в пчеларството има
за всички, които желаят
да практикуват този стар
български занаят.

Има още какво да се
желае през Новата 2011
г. Да се работи за здра-
вословни кошери, за по-
стоянен ветеринарен
контрол, за колективни-
те почини за купуване
на лекарства, за науча-
ване на все по-нови и
нови неща, както това
правят в Каварна, къде-
то пчеларите са по-обе-
динени и повече под-
държани от Общината.

Сега пчеларското дру-
жество се готви за учас-
тие в „Пчеломания” през
м.февруари в Плевен.Да
им пожелаем успехи
през Новата година и да
заемат своето достойно
място в балчишкото об-
щество като производи-
тели на безценен продукт
и като носители на ино-
вации в тази професия.

Маруся КОСТОВАЮбиляри от клуб №1 с председател Хр. Сивкова празнуваха рождените си дни




