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Клубът на учителите- 
пенсионери празнува

1 ноември

Факти, неподлежащи на 
съмнение, показват уси-
лията на ръководството 
на Клуба на учителите 
пенсионери, в лицето 
на председателя Иванка 
Иванова и културномасо-
вика Иванка Атанасова да 
разнообразяват живота на 
клубните членове. Срещи 
с общественици от гра-
да, с хора на изкуството, 
празнуване на юбилеи, 
рождени и именни дни, 
обсъждане на нови кни-
ги, филми, концерти – с 
кафето или чая, винаги е 
интересно. А желанието 
да се пътува и интересът 
към природни и културни 
обекти не секва, въпреки 
възрастта и неизбежните 
болежки. Всяка есен клу-
бът организира пътуване 
с подкрепата на Община 
Балчик, за което всички 
са много благодарни.
И тази година красивата 
есен привлече клуба да 
посети интересни мес-
та, свързани с историята, 
литературата, изкуството. 
Екскурзия, в която участ-
ваха 33 –ма членове.
Първият и много интере-
сен обект беше „Изворът 
на Белоногата” до град 
Харманли. Тук, до чеш-
мата и пред скулптурата 
на Гергана и до паметната 
плоча- откъс от Славей-
ковата творба беше ре-
цитирана от Иванка Ата-
насова, Иванка Иванова 
и Мария Николова. Беше 
много вълнуващо!
Пътуването с хубавото 
настроение продължи до 
Свиленград – настаняване 
в хотел „Свилена” и сво-
бодно време за разходка 
в града. Маруся Костова 
отдели специално внима-

ние в едночасов разговор 
на отец Димитър, който 
служи и поддържа църк-
ва, чиято камбанария се 
нуждае от спешен ремонт, 
а самата църква е най-ста-
рата в града. 
Вечерята беше предвиде-
на в интересно заведение, 
до което се отива през 
голям мост, строен през 
турско време с оригинал-
на архитектура и арабски 
надпис. Незабравимо впе-
чатление оставят и краси-
во оцветените и осветени 
фонтани в река Марица.
Вторият ден от пътува-
нето беше очакван с го-
лям интерес, тъй като 
предстоеше да посетим 
Одрин. Древният Едрене 
ни посрещна малко нам-
ръщено, но побърза да се 
усмихне още при първите 
ни посещения – това бяха 
българските църкви „Св.
Св.Константин и Елена” 
и „Св. Георги”. Чисти, 
свежо изографисани, с 
поддържани дворове и 
българи, които служат в 
тези църкви и разказват с 
удоволствие.
Разгледахме огромната 
Селим джамия, влезли с 
покрити глави и без обув-
ки. Обядвахме с прочутия 
„тава джигер” и започнах-
ме хубава разходка в цен-
търа на града – интересни 
чешми с много фигури. 
Един фонтан е украсен с 
четири фигури – мъж и 
жена се държат за ръце, 
друга двойка държат зеле-
на клонка. Музейни къщи 
и отново фонтани и фигу-
ри – най-различни!
В третия ден пътувахме 
към Ивайловград, къде-
то близо да село Мезек 
е прочутата тракийска 

гробница. Там чакахме 
повече от час, докато ста-
на ясно, че няма да дойде 
човек, който да ни въве-
де в гробницата. Прави 
впечатление колко добре 
е подържан пътят към 
този исторически обект. 
В платна, разположени по 
алеята са изобразени ис-
торически факти за онова, 
което се намира в тракий-
ската куполна гробница. 
От там се разбира, че това 
е гробницата на Мезек, 
обожествен владетел, в 
чиято памет са извършва-
ни ритуали. Вероятно тук 
са били погребани тлен-
ните останки на някол-
ко поколения тракийски 
династии. Гробницата, 
открита от Богдан Филов 
през 1931 г., е дълга 29 м. 
и висока 2.60 м. Съжаля-
ваме, че не можахме да 
разгледаме този толкова 
забележителен историче-
ски обект. А от изложе-
ните табла разбрахме, че 
Кибела е „богиня на пла-
нината, дивата природа, 
плодородието, на градо-
вете и градските стени”. 
Изобразена на трон, зао-
биколена от лъвове или 
теглена от колесница с лъ-
вове. Заболя ме за нашата 
Кибела, а също и за нашия 
Дионис.
По пътя към тракийската 
гробница има нарисувани 
тракийци в древни облек-
ла. Това е така нареченото 
стрийт изкуство /улично 
изкуство, подобно на гра-
фитите/.
Следващият ден бе пос-
ветен на град Хасково. В 
града има обекти, заслу-
жаващи внимание: па-
метник на Завистта - един 
Икар с криле, чийто полет 

Клубът на учителите пен-
сионери в нашия град 
поддържа хубавата тради-
ция да празнува подоба-
ващо 1 ноември – Денят 
на народните Будители. 
И тази година отдадохме 
уважението си към този 
ден с празничен обяд и 
честване на учителите – 
юбиляри.
Тържеството бе открито 
от председателя на клуба 
Иванка Иванова, която бе 
подготвила слово, започ-
ващо с текста на химна на 
Добри Христов.
1 ноември – денят на Све-
теца Иван Рилски, един 
добре познат празник, с 
решение на 19-то народно 
събрание през 1922 г.по 
времето на Ал. Стамбо-
лийски се превръща в нов 
празник – Денят на народ-
ния будител. 
В полумрака на нашето 
минало се откриват голе-
мите фигури на редица 
велики българи, служили 
на своя народ. От Паис-
ий до наши дни се редят 
светлите и лъчезарни об-
рази на големи културно-
обществени дейци, чиито 
имена не бива забравяме: 
Паисий Хилендарски, 
Софроний Врачански, 
Васил Априлов, Петър 
Берон, Неофит Рилски, 
Добри Чинтулов, Добри 
Войников, Любен Караве-
лов, Христо Ботев, Васил 
Левски.
На този ден нашият народ 
отдава почит и уваже-
ние към своите учители, 
просветители, дейци в чи-
талища и библиотеките. 
Съвременните учители 
са наследници на нашите 
будители от времето на 
Паисий. Те допринасят да 

се съхрани българският 
корен на духовността.
 1 ноември  - Ден на на-
родните Будители! Какъв 
по-хубав ден бихме могли 
да изберем, за да честваме 
юбилея на нашите колеж-
ки. Те са: Иванка Атана-
сова, Павлина Мицева, 
Жечка Събева, Янка Ге-
оргиева, Керанка Грозева, 
Митка Гинкова, Цветанка 
Карова, Веска Пенева, Ро-
сица Велянова, Стаматка 
Кирилова и Маруся Ко-
стова.
„Колко вълнуващо!
Гледам ви –
всички сте по 35 по две,
та дори и отгоре,
със  сребро в косите,
но с плам в душите
и греят Ви очите!”
Най-младата пенсионер-
ка от тази група, която се 
включи в нашите редове 
още с прекратяване на 
трудовия си стаж в учи-
лище е дейната Маруся 
Костова.
Човечеството, също като 
детето, има нужда от учи-
тели, от народни будите-
ли, а те винаги са били 
най-достойните, най-до-
брите, най-известните. 
Държава, която не цени 
своите учители и народни 
будители, обрича децата 
си. 
Годините се нижат като 
броеница и ние с тях вър-
вим напред. Летят години-
те, летим и ние с тях, ос-
тават хубавите спомени за 
отминалите дни и години. 
„Поклон ти правя до зе-
мята
за обичта ти тъй голяма,
за грижите, за добротата,
каквато има само мама.”
Юбилярите са добър по-
вод да се съберат най-

близките хора, да се на-
прави равносметка на 
отминалото време, да си 
спомним младите години, 
вълненията и трепетите…
„Кога ли ще престана да 
сънувам
училище, уроци и деца!
Навярно туй е мойта ори-
сия – 
Учителка, дорде очи скло-
пя!”
Как бързо отминава вре-
мето на младостта и зре-
лостта, за да стигнем до 
този час, когато очите 
вече недовиждат, сили-
те не достигат. Но много 
хора Ви помнят, уважа-
ват и обичат. Ненапразно 
на Паметника на Св.Св.
Кирил и Методий в цен-
търа на града ни, четем с 
гордост думите на поета 
Харалампи Харалампиев: 
„И всеки помни по един 
учител
на стръмното ръката му 
подал…”
Поздравявам Ви с праз-
ника на Народните буди-
тели!
Честит юбилей, мили ко-
лежки! Бъдете живи и 
здрави, за радост на ваши-
те семейства, деца, внуци 
и правнуци!
Иванка ИВАНОВА
Ръководството на клуба 
поднесе цветя и подаръци 
на всички юбиляри, които 
да им напомнят за този 
тържествен ден.  
Получиха се поздравле-
ния от Национално сдру-
жение на учителите – пен-
сионери в България, на 
което нашият клуб е член.
Поздравления получихме 
и от Клуба на учителите- 
ветерани „Климент Ох-
ридски” от Ст. Загора
            Мария АНДРЕЕВА

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Екскурзия

е спиран от две завист-
ливи ръце; паметник на 
голяма Богородица – ог-
ромна статуя с църква под 
нея.
Последният ден от това 
интересно пътуване ни 
заведе в Ст.Загора. Там 
ни очакваха учители, 
които помогнаха да посе-
тим забележителностите 
на града – внушителната 
градска библиотека, пар-
ка „Аязмото”, форумът 
на античния град Августа 
Траяна, мястото където са 
се провеждали гладиатор-
ските борби.
Интересно преживяване 
предизвика посещението 
на метоха, в който е живял 
Левски с вуйчо си, както 
и реставрираната църква 
„Св. Димитър”, където е 
пял Дяконът. Тук предиз-
викват внимание двата ог-
ромни стенописа – едини-
ят, изобразяващ Левски, а 
другият – посрещането на 
руските освободители от 
П.Р.Славейков.
Известна е изразената по-
етично истина, че човекът 
е човек, когато е на път. 
Тя е толкова актуална и 
за възрастните хора, като 
тези от клуба на учителите 
пенсионери в нашия град. 
Те обичат да пътуват, да 
се възхищават на краси-
вата ни природа, на забе-
лежителните исторически 
места. А това прави съ-
ществуването им не само 
по-смислено, но помага и 
за преодоляването на въз-
растовите трудности, за 
откъсване от ежедневието 
и пренасянето им в друга 
реалност – по-интересна, 
по – впечатляваща.

Мария АНДРЕЕВА

Halloween - тържество в Училището за чуждестранни езици Биг Бен в град 
Балчик. Получи се весел и поучителен урок чрез игра, музика и много бомбони.  


