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Семейство Диана и Илия Димитрови са известни
като дъ лгог одишни учители и самодейци.
Фото: Деница ДИМИТРОВА
Диана Димитрова като
преподавател в СОУ „Христо Ботев”, където прекарва целия си стаж. Първоначално е учителка по трудово обучение и дългогодишен кръжок ръководител в
Общинския детски комплекс. По-късно преподава
музика и се пенсионира
след 37 години педагогически труд. Помнят я стотици ученици, на които е предала всичките си знания и
добро отношение и като
класен ръководител. Два
мандата е съдебен заседател,
протоколчик на Учителския съвет в гимназията и
рекламен агент на вестник
„Балчишки телеграф”. От
1968 година до днес е активен деятел в НЧ „Паисий
Хилендарски” Балчик като
хористка в Смесен хор „Черноморски звуци” – 38 години, като хористка в Състава за популярни песни –
10 години и 15 години в
Общинския ритуален хор.
Илия Димитров има 31
години учителски стаж, от
които 18 години като директор и помощник-директор
в Климатично училище, ОУ
„Антим I” и ОУ „Стефан
Караджа” с. Стражица. Редови учител - 13 години в
Санаториалното училище
„Йордан Йовков”-Тузлата.

Хорист – самодеец от края
на 1957 година, 38 години
в хор „Черноморски звуци” и 14 години в Състава
за популярни песни. Общо
52 години пее в балчишките хорове. Двамата са горди с внучката си Деница
Димитрова, която продължава техния път като самодеец в НЧ „П.Хилендарски” Балчик. Като първокласничка започва да пее в
Детския хор, а като гимназистка и сега като студентка продължава в Смесен
хор „Черноморски звуци”Балчик.
Семейство Димитрови
имат дъщеря Камелия, доктор – стоматолог в София и син Георги – специалист в Захарни заводи
Варна. Те са ги дарили с
трима внука – Цветан /
професионален музикант/
, Деница – студентка в Медицински универ ситет
София и Божидар /ученик
в 5 клас/. Всички те станаха съпричастни ” чрез Интернет на празника на своите най-близки и мили хора – Диана и Илия Димитрови, които на 27 февруари 2016 година бяха удостоени със званието „Общественици на годината”
чрез Интернет.
Мар уся КОСТ ОВА

Когато споделих с д-р
Румяна Малчева, че има
предложение д-р Румяна
Бончева да бъде издигната
за “Общественик на 2015
година”, тя отзивчиво отвърна:
“Наистина, кандидатурата на д-р Бончева е подходяща идея за изтъкване
на лекарската професия ,
на лекар като д-р Бончева,
която спокойно и ненатрапчиво, но изключително
коректно и професионално изпълнява своите задължения.”
Колко е хубаво добронамереното отношение на
колегите – лекари, на лаборантите, фелдшерите,
сестрите и санитарите, с които д-р Бончева работи в
МБАЛ Балчик, още след
разпределението си през
1970 г.
Балчик става нейна съдба., а и по времето на следването се запознава и омъжва за д-р Желязко Бончев, който става емблематично известен хирург в
Белия град.
Д-р Бончева се радва на
всички новости в рентгенологията, на която посвещава трудовия си път. Помни първия нов рентгенов
апарат през 1974 г., после

20 години по-късно германския рентген, който
продължава да се използва вече четвърт век.
Гордост за целия лекарски персонал на МБАЛ
Балчик е внесената по европейски проекти цяла система от апарати: скенер,
мамограф, рентгенов ехограф и др., по Програмата
за регионално развитие, в
която Община Балчик бе
успешно включена и резултатите от изпълнението
на проектите е налице.
Могат и се обслужват в
сектора по „Образна диагностика” по 20-25 души на
ден. Изследват се вътрешните органи, повърхностните структури, млечните
жлези, костните стави, панорамна 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 лаборанти и 1 санитар.
За съжаление, както навсякъде, но в медицината
най-се чувства, липсата на
млади специалисти, на млади хора, готови да се научат да практикуват. Отношенията със Здравната каса също не са изрядни. До-

брите намерения, добрата
апаратура, добрите специалисти могат да постигнат
максималния ефект от изследване и лечение на различните болести – смята др Бончева, която макар че
е в пенсионна възраст, продължава да работи и се надява, че нейният труд ще
бъде ползотворно продължен, сега от д-р Валентин
Вълков от Варна, а по-късно, може би и от балчишки
лекари.
Самата тя се радва на семействата на своите деца –
дъщеря и син, на своите
внуци, които живеят в Германия и в Русе, далеч, но с
новите средства за комуникация – твърде близо.
Диригентът д-р Валентина Георгиева, колегите и
колежките на д-р Румяна
Бончева от Смесен хор
„Черноморски звуци” Балчик, в който тя пее повече
от 20 години, познавайки
нейния отзивчив характер,
висок професионализъм,
дългогодишна работа в политическа партия, много
години в хора и 70-годишния и юбилей, издигнаха
кандидатурата и за „Общественик на 2015 година”.
Кметът г-н Николай Ангелов и връчи сребърна

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
купа „Общественик на годината”, председателят на
ОбС Балчик г-н Атанас
Жечев я удостои със специална грамота и кален-

дар на Общината, а от редакцията на вестник „Балчишки телеграф” - подаръци.
Маруся КОСТОВА

ÊÎÑÒÀÄÈÍ ÄÀÑÊÀËÎÂ îò ñ.Ñåíîêîñ - íîìèíèðàí çà “Îáùåñòâåíèê íà ãîäèíàòà”
Костадин Даскалов с обич е
наричан от своите съселяни, колеги и приятели Динко. Защото винаги е бил дружелюбен в
отношенията си с хората. Защото е бил изпълнителен служител, за пример на всички.
Съвсем естествено е да изпитваме уважение към този
90-годишен човек. Когато в
редакцията на вестник „Балчишки телеграф” фоторепортерът Венцислав Димитров
съобщи, че в село Сенокос ще

има важно събитие, се запитахме – какво ли ще е то. На
9 февруари господин Костадин Даскалов навърши 90 години. 90 години ползотворен
живот са наистина събитие.
Самият юбиляр е доволен от
сравнително доброто си здравословно състояние, от поздравленията, получени на
уреденото за него тържество. Най е зарадван от искрените думи на господин Асен
Вълков, председател на БСП

в с. Сенокос, от букета свежи
цветя и грамадната торта, с
надпис 90 години и името му.
Динко Даскалов обича Ботевата поезия и винаги цитира
Ботевите стихове. С Ботевата клетва и наздравици е изпълнена атмосферата на сенокоския клуб на пенсионера, където е нарочната среща с юбиляра, на чиито години, здравен статус и дух,
всички бихме завидели благородно и бихме си пожела-

Ä-ð Õðèñòî Èãíàòîâ - ñòîìàòîëîã, ïðåäñåäàòåë íà
Ðàäèîêëóá LZ2KSB Áàë÷èê , íîìèíèðàí çà
“Îáùåñòâåíèê íà 2015 ãîäèíà”

Д-р Игнатов е софиянец,
който още в началото на
1997 г. се вкоренява в Белия
град, който му става като
роден. Бързо става популярен зъболекар, известен със
способностите си и коректното отношение към пациентите, които никога не връща и веднага се заема с лечението им. Същевременно
се опитва да въведе ред и
разбиране, че спешното състояние е различно от това,
което може да се следи и контролира. Макар че пациентите винаги бързат, искат веднага да бъдат излекувани и
имат сериозни пропуски в
здравното си образование.
Д-р Игнатов работи със зъботехници от Добрич и София, търсейки съвършенството на денталното обслужване.
Д-р Игнатов и съпругата
му много ценят образованието и държат единствената им
дъщеричка, която е на 10 години, да се учи редовно и досега не са получавали укор от
преподавателите
в
ОУ
„Св.Св.Кирил и Методий” Балчик.
Най-голяма радост балчиклии отбелязаха на последното национално първенство по
Д-р Христо Игнатов - стоматолог, председател на радиотелеграфия, което се
Радиоклуб LZ2KSB Балчик бе избран за “Общественик проведе през лятото на 2015
на 2015 година”.
Фото: М. КОСТОВА г. в нашия град. Участваха

малки състезатели, още ученици в средния курс – Тодор
Тодоров , Владимир Постников , Метин Хамдиев и Тимур
Фехми. Добре се представиха възрастните – самият д-р
Игнатов и Дарин Илиев.
Д-р Игнатов е в световния елит от състезатели по
радиотелеграфия, който въпреки големия си опит, продължава да се образова и да
държи на редовната си самоподготовка, както и на постоянството на своите млади
състезатели, които обучава.
Той влага големи надежди в
Тошко и Тимур, които ще се
явят и на националното състезание в Габрово през тази
година, което ще бъде голяма чест за тях, тъй като много рядко определят от отбор
по двама участници.
Радиотелеграфията е ненадмината все още от съвременните мобилни връзки.
Освен това тя поражда незабравими чувства при връзка
с различномислещи хора, които имат еднакво сериозно
отношение към царицата на
съобщенията – телеграфията. Макар и малко да са децата, които се интересуват от
морзовата азбука, то тези,
които са вече в Балчишкия
клуб са изградени състезатели, с дух и познания. Те имат
много добри перспективи за

успехи, защото започват отрано да навлизат в теорията
и практиката.
Д-р Игнатов смята себе
си за самоук, запален по радиотелеграфа още от 8 клас.
Три пъти е участвал в Олимпийски 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 българското знаме.
Малкият, но задружен балчишки Радиоклуб е доволен
от опеката на Община Балчик, която им е осигурила помещение и финансова подкрепа, заложена в бюджета.
Това е забелязано от Националната федерация и през миналата година в Балчик се състезаваха 33 души, а от Балчик – 7. Децата разбират, че
Интернет и Радиотелеграфията се допълват и обогатяват взаимно и затова всеки
вторник от 16 ч. са в Радиоклуба. Да се учат.
В крайна сметка – това е
целта. Спортът да има хубаво продължение. Щерката на
д-р Игнатов също знае вече
Морзовата азбука и има своята добра самоподготовка за
възрастта си. Със самочувствието, че сам караш кораба
– казва д-р Игнатов, изпъква

Костадин Даскалов Динко от село Сенокос,
об щина Балчик бе
избран за общественик
на годината, по случай
90-годишния муюбилей.
Фото : Венци слав
Д И М И Т Р О В

ли да стигнем в добра кондиция неговите години.
Кметът на Общината господин Николай Ангелов, председателят на Общинския съвет го-

сподин Атанас Жечев и главният редактор на вестник „Балчишки телеграф” госпожа Маруся Костова връчиха на господин 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 радисти от Балчик, ученици на
д-р Игнатов, да се множат,
за да поддържат славата на
нашия град като град на напредничави хора. В това отношение д-р Игнатов следва
опита на Бай Любен Пенков,
Бедри Кемалов, Зафирка и
Коста Козареви, записали
гордо имената си в историята на Балчишкия Радиоклуб.
Кметът на Общината госпо-

дин Николай Ангелов, председателят на Общинския съвет господин Атанас Жечев
и главният редактор на вестник „Балчишки телеграф”
госпожа Маруся Костова
връчиха на д-р Христо Игнатов купа, „Общественик
на годината”, грамота и календар. Д-р Игнатов развълнувано благодари и обяви,
че всички успехи на Радиоклуб „Балчик” се посвещават на предстоящата 60-годишнина на клуба.
Маруся
КОСТОВА

