
ОБЩЕСТВЕНИК НА 2015 ГОДИНА                          3 - 9 март 2016 г. 2

Ñåìåéñòâî Äèàíà è
Èëèÿ Äèìèòðîâè

Диана Димитрова като
преподавател в СОУ „Хри-
сто Ботев”, където прекар-
ва целия си стаж. Първона-
чално е учителка по трудо-
во обучение и дългогоди-
шен кръжок ръководител в
Общинския детски комп-
лекс. По-късно преподава
музика и се пенсионира
след 37 години педагогиче-
ски труд. Помнят я стоти-
ци ученици, на които е пре-
дала всичките си знания и
добро отношение и като
класен ръководител. Два
мандата е съдебен заседател,
протоколчик на Учителс-
кия съвет в гимназията и
рекламен агент на вестник
„Балчишки телеграф”. От
1968 година до днес е акти-
вен деятел в НЧ „Паисий
Хилендарски” Балчик като
хористка в Смесен хор „Чер-
номорски звуци” – 38 го-
дини, като хористка в Със-
тава за популярни песни –
10 години и 15 години в
Общинския ритуален хор.

Илия Димитров има 31
години учителски стаж, от
които 18 години като дире-
ктор и помощник-директор
в Климатично училище, ОУ
„Антим I” и ОУ „Стефан
Караджа” с. Стражица. Ре-
дови учител  - 13 години в
Санаториалното училище
„Йордан Йовков”-Тузлата.

Хорист – самодеец от края
на 1957 година, 38 години
в хор „Черноморски зву-
ци” и 14 години в Състава
за популярни песни. Общо
52 години пее в балчишки-
те хорове. Двамата са гор-
ди с внучката си Деница
Димитрова, която продъл-
жава техния път като само-
деец в НЧ „П.Хилендарс-
ки” Балчик.  Като първок-
ласничка започва да пее в
Детския хор, а като гимна-
зистка и сега като студент-
ка продължава в Смесен
хор „Черноморски зву-
ци”Балчик.

Семейство Димитрови
имат дъщеря Камелия, до-
ктор – стоматолог в Со-
фия и син Георги – специ-
алист в Захарни заводи
Варна. Те са ги дарили с
трима внука – Цветан /
професионален музикант/
, Деница – студентка в Ме-
дицински универ ситет
София и Божидар /ученик
в 5 клас/. Всички те стана-
ха съпричастни ” чрез Ин-
тернет на празника на сво-
ите най-близки и мили хо-
ра – Диана и Илия Димит-
рови, които на 27 февру-
ари 2016 година бяха удо-
стоени със званието „Об-
щественици на годината”
чрез Интернет.
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ÊÎÑÒÀÄÈÍ ÄÀÑÊÀËÎÂ îò ñ.Ñåíîêîñ - íîìèíèðàí çà “Îáùåñòâåíèê íà ãîäèíàòà”
Костадин Даскалов с обич е

наричан от своите съселяни, ко-
леги и приятели Динко. Защо-
то винаги е бил дружелюбен в
отношенията си с хората. За-
щото е бил изпълнителен слу-
жител, за пример на всички.

Съвсем естествено е да из-
питваме уважение към този
90-годишен човек. Когато в
редакцията на вестник „Бал-
чишки телеграф” фоторепор-
терът Венцислав Димитров
съобщи, че в село Сенокос ще

има важно събитие, се запи-
тахме – какво ли ще е то. На
9 февруари господин Коста-
дин Даскалов навърши 90 го-
дини. 90 години ползотворен
живот са наистина събитие.
Самият юбиляр е доволен от
сравнително доброто си здра-
вословно състояние, от поз-
дравленията, получени на
уреденото за него тържест-
во. Най е зарадван от искре-
ните думи на господин Асен
Вълков, председател на БСП

Костадин Даскалов -
Динко от село Сенокос,
община Балчик бе
избран за общественик
на годината, по случай
90-годишния му юбилей.
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в с. Сенокос, от букета свежи
цветя и грамадната торта, с
надпис 90 години и името му.
Динко Даскалов обича Боте-
вата поезия и винаги цитира
Ботевите стихове. С Ботева-
та клетва и наздравици е из-
пълнена атмосферата на се-
нокоския клуб на пенсионе-
ра, където е нарочната сре-
ща с юбиляра, на чиито го-
дини, здравен статус и дух,
всички бихме завидели бла-
городно и бихме си пожела-

Ä-ð Ðóìÿíà Áîí÷åâà ñòàíà “Îáùåñòâåíèê íà
ãîäèíàòà” ïî ïðåäëîæåíèå íà õîð

“×åðíîìîðñêè çâóöè” Áàë÷èê
Когато споделих с д-р

Румяна Малчева, че има
предложение д-р Румяна
Бончева да бъде издигната
за “Общественик на 2015
година”, тя отзивчиво от-
върна:

 “Наистина, кандидату-
рата на д-р Бончева е под-
ходяща идея за  изтъкване
на лекарската професия ,
на лекар като д-р Бончева,
която спокойно и ненатра-
пчиво, но изключително
коректно и професионал-
но изпълнява своите задъл-
жения.”

Колко е хубаво добро-
намереното отношение на
колегите – лекари, на ла-
борантите, фелдшерите,
сестрите и санитарите, с ко-
ито д-р Бончева работи в
МБАЛ Балчик, още след
разпределението си през
1970 г.

Балчик става нейна съд-
ба., а и по времето на след-
ването се запознава и омъ-
жва за д-р Желязко Бон-
чев, който става емблема-
тично известен хирург в
Белия град.

Д-р Бончева се радва на
всички новости в рентге-
нологията, на която посве-
щава трудовия си път. По-
мни първия нов рентгенов
апарат през 1974 г., после

20 години по-късно гер-
манския рентген, който
продължава да се използ-
ва вече четвърт век.

Гордост за целия лекар-
ски персонал на МБАЛ
Балчик е внесената по ев-
ропейски проекти цяла си-
стема от апарати: скенер,
мамограф, рентгенов ехо-
граф и др., по Програмата
за регионално развитие, в
която Община Балчик бе
успешно включена и ре-
зултатите от изпълнението
на проектите е налице.

Могат и се обслужват в
сектора по „Образна диаг-
ностика” по 20-25 души на
ден. Изследват се вътреш-
ните органи, повърхностни-
те структури, млечните
жлези, костните стави, па-
норамна снимка на зъби.
Правят се мамографски и
компютърно томографски
изследвания по 24 часа на
денонощие. В отделението,
което д-р Бончева завежда,
работят 2 лекари, 3 лабо-
ранти и 1 санитар.

За съжаление, както нав-
сякъде, но в медицината
най-се чувства, липсата на
млади специалисти, на мла-
ди хора, готови да се нау-
чат да практикуват.  Отно-
шенията със Здравната ка-
са също не са изрядни. До-

брите намерения, добрата
апаратура, добрите специ-
алисти могат да постигнат
максималния ефект от изс-
ледване и лечение на раз-
личните болести – смята д-
р Бончева, която макар че
е в пенсионна възраст, про-
дължава да работи и се на-
дява, че нейният труд ще
бъде ползотворно продъл-
жен, сега от д-р Валентин
Вълков от Варна, а по-къс-
но, може би и от балчишки
лекари.

Самата тя се радва на се-
мействата на своите деца –
дъщеря и син, на своите
внуци, които живеят в Гер-
мания и в Русе, далеч, но с
новите средства за кому-
никация – твърде близо.

Диригентът д-р Вален-
тина Георгиева, колегите и
колежките на д-р Румяна
Бончева от Смесен хор
„Черноморски звуци” Бал-
чик, в който тя пее повече
от 20 години, познавайки
нейния отзивчив характер,
висок професионализъм,
дългогодишна работа в по-
литическа партия, много
години в хора и 70-годиш-
ния и юбилей, издигнаха
кандидатурата и за „Обще-
ственик на 2015 година”.

Кметът г-н Николай Ан-
гелов и връчи сребърна

купа „Общественик на го-
дината”, председателят на
ОбС Балчик г-н Атанас
Жечев я удостои със спе-
циална грамота и кален-

Кметът на Община Балчик г-н Николай Ангелов
връчва купа “Общественик на годината” на д-р
Румяна Бончева, дългогодишен рентгенолог и
завеждащ отделение по образна диагностика в
МБАЛ - Балчик . Специална грамота й връчи
председателят на Общински съвет - Балчик - г-н
Атанас Жечев. Тя получи календар и подаръци и
от редакцията на вестник “Балчишки телеграф”.

                                Фото: Венцислав ДИМИТРОВ

дар на Общината, а от ре-
дакцията на вестник „Бал-
чишки телеграф” - пода-
ръци.
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Ä-ð Õðèñòî Èãíàòîâ - ñòîìàòîëîã, ïðåäñåäàòåë íà
Ðàäèîêëóá  LZ2KSB Áàë÷èê , íîìèíèðàí çà

“Îáùåñòâåíèê íà 2015 ãîäèíà”

Семейство Диана и Илия Димитрови са  известни
като дългогодишни учители и самодейци.

Фото: Деница ДИМИТРОВА

Д-р Христо Игнатов - стоматолог, председател на
Радиоклуб  LZ2KSB Балчик бе избран за “Общественик
на 2015 година”.                             Фото: М. КОСТОВА

Д-р Игнатов е софиянец,
който още  в началото  на
1997 г. се вкоренява в Белия
град, който му става като
роден. Бързо става популя-
рен зъболекар, известен със
способностите си и корект-
ното отношение към паци-
ентите, които никога не връ-
ща и веднага се заема с ле-
чението им. Същевременно
се опитва да въведе ред и
разбиране, че спешното съ-
стояние е различно от това,
което може да се следи и кон-
тролира. Макар че пациен-
тите винаги бързат, искат ве-
днага да бъдат излекувани и
имат сериозни пропуски в
здравното си образование.
 Д-р Игнатов работи със зъ-
ботехници от Добрич и Со-
фия, търсейки съвършенст-
вото на денталното обслу-
жване.

 Д-р Игнатов и съпругата
му много ценят образование-
то и държат единствената им
дъщеричка, която е на 10 го-
дини, да се учи редовно и до-
сега не са получавали укор от
преподавателите в ОУ
„Св.Св.Кирил и Методий” Бал-
чик.

Най-голяма радост балчи-
клии отбелязаха на последно-
то национално първенство по
радиотелеграфия, което се
проведе през лятото на 2015
г. в нашия град. Участваха

малки състезатели, още уче-
ници в средния курс – Тодор
Тодоров , Владимир Постни-
ков , Метин Хамдиев и Тимур
Фехми.  Добре се представи-
ха възрастните – самият д-р
Игнатов и Дарин Илиев.

Д-р Игнатов е в светов-
ния елит от състезатели по
радиотелеграфия, който въ-
преки големия си опит, про-
дължава да се образова и да
държи на редовната си само-
подготовка, както и на пос-
тоянството на своите млади
състезатели, които обучава.
Той влага големи надежди в
Тошко и Тимур, които ще се
явят и на националното със-
тезание в Габрово през тази
година, което ще бъде голя-
ма чест за тях, тъй като мно-
го рядко определят от отбор
по двама участници.

Радиотелеграфията е не-
надмината все още от съвре-
менните мобилни връзки.
Освен това тя поражда неза-
бравими чувства при връзка
с различномислещи хора, ко-
ито имат еднакво сериозно
отношение към царицата на
съобщенията – телеграфия-
та. Макар и малко да са деца-
та, които се интересуват от
морзовата азбука, то тези,
които са вече в Балчишкия
клуб са изградени състезате-
ли, с дух и познания. Те имат
много добри перспективи за

успехи, защото започват от-
рано да навлизат в теорията
и практиката.

 Д-р Игнатов смята себе
си за самоук, запален по ра-
диотелеграфа още от 8 клас.
Три пъти е участвал в Олим-
пийски игри – в Бразилия,
Москва, Бостън. Предстои
участието му през 2018 г. в
Берлин. Той се надява, че
там ще бъде и балчиклията
Любо Славов, който живее в
Белгия, но ще бъде под бъл-
гарското знаме.

Малкият, но задружен бал-
чишки Радиоклуб е доволен
от опеката на Община Бал-
чик, която им е осигурила по-
мещение и финансова подк-
репа, заложена в бюджета.
Това е забелязано от Нацио-
налната федерация и през ми-
налата година в Балчик се съ-
стезаваха 33 души, а от Бал-
чик – 7. Децата разбират, че
Интернет и Радиотелеграфи-
ята се допълват и обогатя-
ват взаимно и затова всеки
вторник от 16 ч. са в Радио-
клуба. Да се учат.

 В крайна сметка – това е
целта. Спортът да има хуба-
во продължение. Щерката на
д-р Игнатов също знае вече
Морзовата азбука и има сво-
ята добра самоподготовка за
възрастта си. Със самочувс-
твието, че сам караш кораба
– казва д-р Игнатов, изпъква

ли да стигнем в добра конди-
ция неговите години.

Кметът на Общината госпо-
дин Николай Ангелов, предсе-
дателят на Общинския съвет го-

сподин Атанас Жечев и главни-
ят редактор на вестник „Балчи-
шки телеграф” госпожа Мару-
ся Костова връчиха на госпо-
дин Костадин Даскалов купа,
„Общественик на годината”,
грамота и календар.       /Б.Т./

пред теб дълъг път на учене,
който те увлича и завладява.
Емоцията е неповторима.
Да пожелаем на малките ра-
дисти от Балчик, ученици на
д-р Игнатов, да се множат,
за да поддържат славата на
нашия град като град на на-
предничави хора. В това от-
ношение д-р Игнатов следва
опита на Бай Любен Пенков,
Бедри Кемалов, Зафирка и
Коста Козареви, записали
гордо имената си в история-
та на Балчишкия Радиоклуб.
Кметът на Общината госпо-

дин Николай Ангелов, пред-
седателят на Общинския съ-
вет господин Атанас Жечев
и главният редактор на вест-
ник „Балчишки телеграф”
госпожа Маруся Костова
връчиха на д-р Христо Иг-
натов купа, „Общественик
на годината”, грамота и ка-
лендар. Д-р Игнатов развъл-
нувано благодари и обяви,
че всички успехи на Радио-
клуб „Балчик” се посвеща-
ват на предстоящата 60-го-
дишнина на клуба.

Маруся КОСТОВА




