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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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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране
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Ó÷èòåëèòå îòáåëÿçàõà ñâîÿ ïðàçíèê
По вече утвърдена

тради ция,  Клуб ът на
учителите – пенсионери
в нашия град организи-
ра специален празничен
обяд в ресторант „Ло-
тос” на 11 май – Денят,
отреден от православ-
ната ни църква на сла-
вянските братя Кирил и
Методий, създатели на
славянската азбука и
писменост, първоучите-
ли и съпокровители на
Европа.

Тази година /по обяс-
ними причини/, среща-
та на учителите – пен-
сионери от града и об-
щината, както и на гос-
ти от Шабла и Каварна,
се състоя на 10 май от
12 часа. Присъстващи-
те, повече от 150 чове-

ка, изпълниха въодуше-
вено химна на Кирил и
Метод ий,  който  запя
един от най-красивите
гласове на Балчик – то-
зи на талантливата учи-
телка, народна певица и
диригентка Стаматка
Кирилова.  Поетично
слово „Поклон, учите-
лю” произнесе Иванка
Атанасова. След нея Ке-
ранка Генчева, предсе-
дател на клуба на учи-
телите – пенсионери в
Балчик, говори за безс-
мъртното дело на два-
мата солунски братя ,
създали азбуката, пре-
вели книгите, отдали си-
лите си за духовния на-
предък на славянските
народи.

С огромен букет от

червени рози за Керанка
Генчева и с трогателно,
кратко и много съдържа-
телно приветствие към
присъстващите се обърна
и кметът на града – Ни-
колай Ангелов, който ви-
наги е уважавал с присъ-
ствие тържествата на
учителите. Той пожела
здраве, усмивки, настро-
ение и „винаги, когато
срещате вашите ученици,
да четете в очите им тях-
ната голяма благодар-
ност”. Учителите – пен-
сионери бяха поздраве-
ни и от Ангел Събев,
председател на ОбС на
пенсионерите, който за-
яви, че се надява „пламъ-
кът, който учителите но-
сят в сърцата си, винаги
да гори и в поколения-

та”. Гостите от Шабла
внесоха бодро настрое-
ние и хумор с „весели на-
ставления” към колеги.

И както се очаква в по-
добни случаи, хубавият
обяд, музиката, хората и
танците завладяха всич-
ки и празничното наст-
роение изпълни залите
на ресторанта. Тези, ко-
ито сме свикнали да ви-
ждаме организирани,
строги и взискателни,
могат в подходящи мо-
менти и да се веселят ка-
то всички останали хора.
Особено когато знаят, че
са изпълнили задачите си
към обществото – да бъ-
дат просветители, въз-
питатели и приятели на
подрастващите.

Мария АНДРЕЕВА

IN MEMORIAM

На 21 май 2013 г. се навър-
шват 40 дни от смъртта

на Иванка Симеонова
Дамянова /24.01.1946 –

12.04.2013 г./, председател
на клуб „Здравец”.

Поклон пред светлата и памет !




