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Бог е сътворил света за
7 дни  небето, земята, во-
дата. Сътворил светлина-
та, слънцето, звездите, лу-
ната, а след това дървета,
цветя и всички живи съще-
ства.

Най-великото творе-
ние на Бог е човекът. Ис-
тин ско чудо!  Човекът
може да мисли,  изразя-
ва с думи своите мисли
и избира между добро-
то и злото.

Всеки човек идва на зе-
мята със свое предназна-
чение - да посади дърво,
да създаде дом и деца.

С труда си да твори и
върши чудеса. Да остави
след себе си следа. Защото
човек се ражда, живее и си
отива от тоя свят, за да са
пренесе във вечния живот.

Животът е едно колело,
което се върти около оста
си. Стигаш  до най-високо-
то ниво, после бавно се
движиш надолу.

Животът-това са чети-

рите годишни времена.
Всеки човек има своята
пролет, лято, есен и зима,
но не всеки може да ги из-
живее.

Аз имах своята пролет.
Когато се родих, баща

ни почина. Пораснах ме-
жду двама братя и две се-
стри. Майка ни сама ни
порасти. Заобиколена бях
от много обич и топлина.
Радвах се на малките не-
ща и бях благодарна за
това.

Мина моето лято. Дойде
и есента. През есента се бе-
рат плодовете на създаде-
ното с много труд, воля и
постоянство.

Как  неусетно отлетяха
70 години, тъй и не разб-
рах. Колелото на живота се
завъртя, стигна до послед-
ния сезон - зимата. И в нея
има красота, но е студена.
Понякога има и слънце, но
зимното слънце не топли.
Нужно е огнище със запа-
лен огън. Да протегна към
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На 17 март 2016 г. в Литературния клуб на Балчик приятели и роднини на писателката Цонка Сивкова
отпразнуваха с нея 70-годишния и юбилей. Поздравиха я с много цветя и подаръци. С много приветствени
думи и пожелания, които, дай, Боже, да се сбъднат, защото Доброто винаги взема връх в живота.
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него ръце и се сгрея.
Децата ми са огънят в

огнището: дъщеря ми Ев-
докия, внучката ми Цве-
та, правнучката ми Доро-
тея и баща й Стелиян.

Те са светлината и топ-
лината в моя живот.

Благодаря, на Бога и мо-
ля той да ни закриля.

Приемете, моя поздрав
за Вас  сътворен през моя-
та есен :

 На инат
Виждала съм лястовица

бяла.
Имала съм и любов

голяма.
С обич люлка съм

люляла.
Песен майчина съм

пяла-
по ръка на пропаст съм

вървяла .
На инат, живот, съм те

живяла.
Благодаря  и на всички

Вас, които  споделяте моя
празник.

Цонка СИВКОВА

Експонати от изложбата на преподавателите от НУИ “Д. Христов” - Варна. Фото: Евгений  Георгиев

На 15 март 2016 г. членовете на пенсионерски
клуб “Младост” Балчик проведоха годишно
отчетно събрание.

В работата на събранието участие взе Ангел
Събев, председател на ОбС на пенсионерите в
Община Балчик.

В доклада на председателя на клуба - Георги
Андонов, бяха засегнати въпросите от цялостната
дейност на Клуба през изминалата 2015 г. Похвални
слова бяха отправени към групите за автентичен
фолклор и за стари градски песни, с пожелания за
нови изяви и успехи през настоящата година.

Основен акцент в разискванията беше План-
програмата за дейността на клуба през 2016 г.

Анастасия ДИМОВА

На 30 март 2016 г. председателят на Пенсионерски клуб
“Младост” Балчик - Георги Андонов, има рожден ден.

Семейството му честити празничния ден и му
пожелава крепко здраве и радости в клуба сред
приятелите.

Îò÷åòíî ñúáðàíèå íà
Ïåíñèîíåðñêè êëóá
“Ìëàäîñò” - Áàë÷èê

Държавна опера-Бургас гостува на балчишка
сцена на 30 март от 18:30 ч.

Солисти на избраните фрагменти от
„Уестсайдска история“ на Ленард Бърнстейн и

други популярни мюзикъли са: Еделина Кънева,
Орлин Горанов и Орлин Павлов.

В спектакъла участват оркестърът и хорът на
Държавна опера-Бургас. Диригент е Йордан

Дафов, диригент на хора – Невена Михайлова, а
концертмайстор – Ваня Златева.

Ïîçäðàâ çà Ã. Àíäîíîâ

Óåñòñàéäñêà èñòîðèÿ
â Áàë÷èê




