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В навечерието сме на
24 май – най светлият ден
на образованието и кул-
турата. Приказно краси-
вият ни бял град е готов
да го посрещне с нови ас-
фалтирани улици, с ус-
михнати детски градини,
обновени в европейски
вид. В градина №2 се вло-
жиха много средства.
Сградата е вече свежа и
усмихната в новата си
премяна. Обстановката в
стаите създава усещане
за уют и домашна топли-
на. Паркът е прекрасен с
градинките и детските съ-
оръжения – пързалки, ка-
терушки, къщички. От
ранни зори там неумор-
но се трудят всички, зае-
ти с благородното дело –
директори, учителки, ле-
лички, мед. сестри, рабо-
тници. Необходимо е са-
мо да се назначи нощна

охрана, защото вечер
младежи започнаха да
чупят и унищожават. В
другите детски градини
също бе направен ре-
монт, макар и неосновен.

На 24 май празнуват
всички – ученици, учи-
тели, образователна ад-
министрация, бивши
випуски. Сградите, в ко-
ито учат днес децата, из-
глеждат добре и отгова-
рят на съвременните
изисквания. Дано и
обучението да е в евро-
пейски дух. Най-важно-
то е учениците да се чу-
встват свободни и ува-
жавани, да се възпитават
в креативност, предпри-
емачество, лидерство.
Да бъдат амбициозни и
със самочувствие. Само
така ще могат да пости-
гнат целите в живота си.

Дано в бъдеще да има
достатъчно средства в
училищата за по-висока
квалификация на учите-
лите и за създаване на
многофункционални
спортни зали за прове-
ждане на състезания по
волейбол, баскетбол,
футбол на малки врати,
тенис на маса, бойни
спортове. Дано има и

големи зали с по 200 ме-
ста, оборудвани с мул-
тимедии за презента-
ции, конференции, кон-
церти, представяне ра-
ботата на учителите.

Балчик е град – при-
казка,  според един
финландец, посетил
го тази пролет. Разби-
ра се, той визира най-
вече Двореца, но са-
мият град според не-
го ще се превърне в
бъдеще в туристичес-
ка дестинация за бога-
тите народи от Севе-
ра, в бъдеща Ница.

В навечерието на
празника градът се про-
меня в позитивна посо-
ка и грейва в бялата си
красота. Дано това се
случва и в душите на
балчиклии, които сякаш
не обръщат внимание
на природната красота,
сред която живеят и я
приемат за даденост. А
природата е създала
прекрасния ни град, за
да ни зарежда с позити-
визъм и доброта.

Пожелавам на всички
светъл и весел празник!
Промяната към по-добро
винаги започва от нас !

Ирена ИЛИЕВА
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Мамицата им мръс-
ници – псуваше Иван яд-
но крадците и копаеше
дупки за коловете на но-
вата ограда. Този път
смяташе да я направи
над два метра висока.

Бе куче ли не държа в
ограденото място, бе гъ-
ски ли не, да викат като
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видят нов човек – не би.
Крадяха и крадяха.

-Махни тези пусти за-
йци ! – кълнеше Кина

Недоволна, че видиш
ли едва един месец от
операцията му и
трябваше пак да  чисти,
мете…После като се
разболее, на нейните
ръце.

Този път крадците
прекалиха, откраднат бе
най-хубавият заек – ог-
ромен великан, Асен.
Всички имаха имена
или прякори и Иван до-
като чисти, дълго им го-
вореше. Животните ти-

хо преживяха и го гледа-
ха с кротките си очи.

На пазара баджанакът
му Гаврил видя велика-
на и го позна. Попита
малкото момче, което
го продаваше.

-Чий син си ти бре ?
-На Венци къдравия.

– отговори весело хла-
пето. Бяха съседи с Иван.

След три дни бе рож-
деният  му ден. Баджана-
кът купи заека, поставен
в картонен кашон с дуп-
ки и го занесе у дома.

Вечерта беше много
весело. Всеки пожелава-
ше още много години на

Рожденика и го прег-
ръщаше. Запиха се и
времето течеше неусе-
тно. Гаврил беше  шега-
джия,  нарочно го чака-
ше да направи главата и
тогава да му поднесе
подаръка.   Получавай-
ки кашона , Иван го ог-
леда озадачено, постави
го върху стола, и отва-
ряйки го някак странно
притихна. Очите му  се
напълниха с влага и той
тихо продума невярва-
що;

-Асене , ти ли си бе ?
Г. Йорданов- Гого
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Г. Йорданов- Гого

Скъпи дейци на славянската писменост и култура!  Вашият неуморен труд и себеотдаване
правят този празник всички ние да сме горди изричайки  „че и ний сме дали нещо на света”- букви ,
писменост и култура.

В този ден заедно плетем  венци от цветя за двамата братя   Кирил и Методи  и окрилени пеем химна
„Върви народе ,възродени”.

В нашия град  носещ миналото и бъдещето на много цивилизации вие поддържате  пламъка  на
Българския Дух, вие сте стълб на нашата просвета и духовност.

Признателността ни се отнася с особена сила  към всички донесли престижни награди за
Балчик от конкурси в България и извън нейните предели.   Радваме се, че въпреки трудните времена
пред всеки от нас, съхранявате и предавате хилядолетния огън на нашата култура и писменост в духа
и амбициите на стария град.

Още веднъж, пожелаваме на всички вас, посветили живота, таланта и развитието си на българското
образование, наука и култура много здраве, лични и творчески успехи.

Честит празник!                                                                                                          Общински съвет на БСП

                                                                                                                                                                    Балчик

Ирена Илиева




