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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26
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ÑÎÓ “Õðèñòî Áîòåâ”
Þáèëåéíè âèïóñêèÞáèëåéíè âèïóñêè

60 ã. Âèïóñê 1951ã. 55 ã. Âèïóñê 1956

Изминаха 60 години от за-
вършването на средното ни
образование. Отдавна би за
нас последният школски звъ-
нец. Разпръснахме се като пти-
ци по всички краища на наша-
та родина. Всеки от нас наме-
ри своето достойно място в
живота. Бяхме съвсем млади.
Станахме родители. Много от
нас се радват на внуци, а ня-
кои дори и на правнуци. Сега
сме в третата възраст, но спо-
мените от училищната скамей-
ка ни остават най-мили. Те са
свързани с най-хубавата въз-
раст – младостта, която за съ-
жаление не се повтаря.

Â Ãèì í àçèÿòà ï î ñòúï èõì å
ï ðåç 1947 ãî äèí à ñëåä âî åí åí
ï åðèî ä. Ì àãàçèí èòå áÿõà ï ðà-
çí è, êóï î í í àòà ñèñòåì à äåéñò-
âàøå, í î  í èå áÿõì å ñêðî ì í è â
æåëàí èÿòà ñè. Òî âà ñå îòí àñÿ-
øå ñ ï úëí à ñèëà è çà ñúó÷åí è-

ците ни от селата. Тогава към
училищата нямаше ученичес-
ки столове или трапезарии,
трудностите бяха на лице, но
никога училището за нас не бе-
ше бреме. Имахме желание да
учим и всеки според силите си
завърши успешно.

Много от нас, за съжаление,
вече не са между живите. Раз-
листвайки албума с тъга си
спомняме техни думи и много
спомени, свързани с тях.

Випускът ни не беше от най-
силните, но всички гледахме от-
говорно на преподавания мате-
риал. Учителите често се сме-
няха, а това не се отразяваше
добре на образователния про-
цес. Имахме преподаватели, ко-
ито оставиха трайна следа в на-
шия живот – Стойка Стефано-
ва, Радка Нефтянова, Христо
Сомов, Йовчева, Пончева, За-
хари Попов, Мелников.

За първи път в гимназия
„Христо Ботев” град Балчик, се
организираха отбори по баске-
тбол и волейбол под ръководс-
твото на Захари Попов. Участ-
вахме в състезания с гимназия-
та на Каварна. Много се дър-
жеше на земна гимнастика, ус-
поредка и пирамиди.

От нашия випуск излязоха
много специалисти: Владислав
Бошнаков, капитан далечно
плаване, в последствие препо-
давател във ВМУ „Никола Ва-
пцаров” Варна; Петър Дончев,
капитан далечно плаване и фар-
мацевт; Доктор Георги Карая-
шев, специалист кожни болес-
ти; Инж. Стефан Димов, главен
специалист по АТЦ, Петър До-
брев, журналист, Михаил Чер-
номорски, поет, Йордан Чоба-
нов, Атанас Василев,учител и
много други.

Ганка БАЕВА

Годините неусетно минават и заедно
с тях ние натрупваме нови знания, опит
и нови и нови години. Така неусетно
отлетяха и тези – най-хубавите, жизне-
ни и весели, когато бяхме в училище, а
по-късно – в живота. През тези години
всеки от нас е изживял хубави и неже-
лани понякога тъжни и лоши моменти
и случки от своя живот…

Участвали сме в различни общест-
вени, семейни и лични празници и сме
давали своя принос за развитие на ико-
номическия, културния и обществен
живот на нашия град и община.

За нас от Випуск 1956 г. един от
най-хубавите и светли празници, който
очакваме всяка година с нетърпение е
24 май. Денят на българската писме-
ност и култура. Денят на братята Ки-
рил и Методий. На този ден – децата,
учениците и всички българи от страна-
та отдаваме заслужена почит и уваже-
ние към първоучителите на българска-
та просвета и култура, на българската
наука. На този ден се прави равносме-
тка на постигнатото и си спомняме за
преживяното с голяма обич и любов.
Никой все още не е забравил трепета и
прекрасното настроение, с които сме
посрещали и отпразнували този най-
български празник.

Това, което е останало в съзнание-
то и спомените ни са обичта, която
съществуваше между нас, другарст-
вото, уважението и взаимопомощта.
Празникът 24 май беше кулминация-
та на нашата обич и отговорност към
нашите учители и родители.

Много цветя, песни и музика имаше
на самия ден. Подготовката за празника
започваше седмица преди това. Освобо-
ждаваха ни един ден от учебни занятия
и събирахме цветя и червен божур от
гората в „Кулака”. Правехме букети и
венци. Украсявахме цялото училище.
Под звуците на духовата и фанфарна му-
зика провеждахме тържествена марши-
ровка. Самата манифестация преминава-
ше стегнато и подредено, освежена с мно-
го физкултурни изяви.

Забележителен момент от живота на
випуска беше организирането и прове-
ждането на абитуриентския бал. В го-
дината, в която завършихме, не всич-
ки имахме възможност да бъдем с лу-
ксозни костюми и бални рокли, но же-
ланието и радостта ни бяха неописуе-
ми. Подготовката и провеждането на
бала се състоя в самото училище. В
горния коридор на училището /сега
Картинна галерия/ подредихме маси,
чинове и столове и до късно през нощ-

та се забавлявахме, играхме и веселих-
ме. Без алкохолни напитки, със сладки
и лимонада и много музика от учили-
щния оркестър. Присъстваха почти
всички учители. Беше незабравимо.
Випуск 1956 беше единен и спло-
тен.Между съучениците ни имаше от-
личници и много добри. Голяма част
от тях продължиха образованието си:
лекари – д-р Желязко Бончев, д-р Рад-
ка Христова, д-р Веска Анещева; ма-
тематици – Илия Баджаков; учители-
Ж.Славов, Маша Господинова; воен-
ни – Алекси Петров, Слави Илиев;
инженери – Симеон Андриков, Иван
Гачев; кап. дал. плаване Ат.Николов;
журналист – Зия Исмаилов; химик –
Рахми Мехмедов, Н.Зарънова и.т.н.

За добрата ни подготовка заслуга имат
учителите ни – Бъчварова, Аргирова, Герло-
вски, Чернева, Стефанова, Димитрова, Мел-
ников, Мисирков, Радев, Чешмеджиев и др.

Жалко, че част от съучениците ни вече
не са сред нас: Върбан Борисов, д-р Ж.Бон-
чев, Н.Костова, Ал.Петров, Илия Баджа-
ков, К.Костадинов, Христо, В.Дикова и
др. Спомените за тях са винаги у нас.

Честит празник на всички випуск-
ници от Випуск 1956 г. и на всички
учители от Община Балчик!

Атанас МИЦЕВ




