
ПОЗИЦИИ  26 юли - 1 август 2012 г. 5

II Âèïóñê íà Áàë÷èøêàòà ãèìíàçèÿ
Âèïóñê 1947 ã.

Äà ñå ñúõðàíèì äóõîâíî
Âèïóñê 1952 ã.

Завършихме гимназия „Хрис-
то Ботев” Балчик преди 65 годи-
ни. Напуснахме училището с ви-
сок дух и с мечти за бъдещето.

Всеки по своему е запомнил
ученическия живот и е запазил то-
пли спомени за съучениците си и
учителите.

След дипломирането, всеки от
нас намери своето достойно мя-
сто в живота. С честен труд до-
казахме себе си и се утвърдихме

като добри граждани. Отгледа-
хме добри деца, внуци и прав-
нуци.

Мнозина завършиха висше об-
разование: от 37 младежи и де-
войки имаме 2 инженери, 10 ико-
номисти, 2 агрономи, 1 юрист, 2
певци в изтъкнати ансамбли, 3 те-
хници, 1 военнослужещ, 1 учи-
тел и няколко служещи.

С особен авторитет и ува-
жение искам да посоча нашите

преподаватели: Христо Со-
мов, Радка Нифтянова, Зоя
Русева, Владислав Джоков,
Димитър Попдимитров, Фина
Ковачева.

За съжаление, нашите реди-
ци съвсем оредяха. Много вече
са покойници.

На всички свои живи съуче-
ници пожелавам здраве, дълго-
летие и спокойни старини.

Мария БЛИЗНАКОВА

Завършихме гимназията
преди 60 години. Бяхме само
един клас, над 30 ученици –
щастливи, наивни и радост-
ни пред живота, който ни
предстоеше.

Абитуриентският ни бал се
проведе в коридора на сегаш-
ната Картинна галерия, където
се помещаваше тогава гимнази-
ята. Учителите ни бяха: Ниф-

тянова, която преподаваше
много образно; Овчарова, коя-
то беше много красива, елеган-
тна и културна; Чешмеджиев,
който се отличаваше със своя
стил и артистичност; Мелников,
Ангелов и др.

Помним учебната 1949/1950
г., когато класът ни не допусна
нито една двойка.

От нашия випуск има

инженери, лекари, учители,
архитект, агроном…Събрахме
се преди 5 години със добрите
спомени един за друг.

За съжаление много от
нашите съученици не са живи.
На живите пожелавам да бъдем
здрави и да съхраним бодро
чувството си за духовна
красота.

Димка ДЖИЛЯНОВА

Ãîëÿì âèïóñê - ãîëåìè ðåçóëòàòè
Âèïóñê 1957 ã.

Ñ âíóöè ïî ñâåòà
Âèïóñê 1962 ã.

Випускът ни беше много го-
лям – 38 ученика, от които 17
отличници. Ние бяхме задружен
клас, помагахме си в трудни мо-
менти – учихме се много. Нас
главно ни учиха приходящи
учители, защото Балчик е малък
град и по онова време нямаше
много учителски кадри. Наши-
те учители бяха взискателни, ис-
каха ние, младите, бъдещите
строители на българското обще-
ство, да знаем много и за това ни
натоварваха с всякакви полез-
ни за нас уроци, които ние въз-
приемахме и учихме. Спомняме
си учителите не много добре, за-
щото с времето паметта изблед-
нява. По история ни предаваше
г-н Боян Георгиев, който бе мно-
го възрастен и ни преподаваше
много добре, защото беше до-
бър професионалист. Ще запо-
мним с уважение и почит г-н Ди-
митър Станев по математика.
Благодарение на него, на него-
вата взискателност, на неговата
дисциплинираност аз, Жоржета
Джилянова дължа основата си
по алгебра и аз, Атанас Янев ще
му бъда вечно благодарен, по-
неже той ми подари цялата си
библиотека със сборници, пома-
гала и книги по математика. Учи-
телят ни г-н Иван Радованов бе-
ше добър специалист, той се от-
насяше добре с нас учениците.
Г–н Гоневски ни преподаваше

по химия – той ни научи как да
учим този вълшебен предмет,
който прави чудеса – стига да го
знаеш. Анна Аргирова ни пре-
подаваше по математика. Тя бе-
ше авторка на много помагала,
сборници, статии по математика
за средния курс - като млада е
работила в Двореца на пионе-
рите. Г- н Мелников ни препо-
даваше по един предмет, който
отдавна вече не е включен в бъл-
гарската образователна система
- Българо – съветското дружес-
тво. Той ни разказваше и пре-
подаваше за съветското общес-
тво, за традициите, разбирани-
ята на народа към комунистиче-
ския идеал на бившия СССР. Г-
жа Мария Коларова ни препо-
даваше по история и ни беше
класна за една година, беше до-
бра и се отнасяше с уважение
към нас, съчувстваше ни и ни
помагаше в тежки моменти.
Учителката ни Цеца Дренска бе-
ше млада и нежна жена, която ни
преподаваше по български език
и литература. Надежда Черне-
ва беше учителката ни по геог-
рафия – тя беше строга, но спра-
ведлива. Веселин Митев ни пре-
подаваше по физика, химия и
физическо възпитание. Г-н Ком-
биев ни преподаваше по физи-
ка, той ни съчувстваше, помага-
ше ни в усвояването и научава-
нето на трудните уроци по фи-

зика. И понеже физиката е тру-
ден предмет той ни разполага-
ше към него с голямо внимание
и учителски майсторлък. Г-жа
Нефтянова ни преподаваше по
немски език – езика на Шилер и
на Гьоте. Тя беше взискателна и
ние научихме немския език. Г-
жа Стойка Илиева ни предава-
ше по френски език, тя беше
единствената учителка по френ-
ски език в Балчик. При нея
френският език се учеше, бла-
годарение на нейната трудолю-
бивост и взискателност към нас
учениците.

Ние имахме униформи, уни-
формата беше нещо без което не
може да се наречеш ученик тога-
ва-през времето в което ние бях-
ме ученици. За момчетата унифор-
мата се състоеше от фуражка и
палто и панталони, а за момичета-
та униформата беше сако и пола.
Имахме и вечерен час. Учителити
ни пазеха да не излизаме от вкъщи
от 2 до 5 часа следобед. По праз-
ниците ние нямахме право да хо-
дим на църква–ако някой от нас
имаше дързостта да го направи
го изключваха от училище, защо-
то учителите пазеха входовете на
църквите и ние не биваше да хо-
дим, защото ще ни се пише лошо.
Балът ни беше хубав и ние си пре-
карахме заедно много добре.

Жоржета ДЖИЛЯНОВА
Атанас ЯНЕВ

Започнахме в гимназията два
9-ти класа. От 10 клас ни сляха
и станахме 40 души. Класен ръ-
ководител ни беше учителката по
руски език Севдалина Ялнъзова,
вече покойница. Преподаваха ни
още известните на поколения
гимназисти: Димка Джилянова,
Вяра Митрашкова, Стойка Сте-
фанова, Надежда Чернева, Стан-
ка Дачева, Василев, Радованов
и др.

На всеки юбилей сме се съби-
рали и тази година също на 50 -

годишнината си. Бяхме 15 чо-
века горди със своите 20 внуче-
та, пръснати по света – в Сиа-
тъл, Вашингтон, Германия, Ма-
дрид и Балчик. Срещата ни про-
тече в ресторант „Хелиос” в
приятна атмосфера, богато ме-
ню и добро здраве.

Десет от нас вече са
покойници. Дано ние живите
доживеем правнуци. Всички сме
работили достатъчно и сега сме
доволни пенсионери.

Помним абитуриентския си

бал в „Морско око”. Сутринта
посрещнахме изгрева на слън-
цето край трона на кралицата в
Двореца. Абитуриентските се-
ренади бяха приятно изживява-
не. Особено с учителя по исто-
рия Георгиев (Гуньо), който с
цигара в уста ни свиреше с ци-
гулка.

Спомените избледняват, затова
решихме да се срещаме по-често
и в края на август ще проведем
една мини среща.

Райна ПЕНКОВА

Ñ ìëàäî íàñòðîåíèå
Âèïóñê 1982

Завършихме гимназия
преди 30 години, но и до днес
се чувстваме близки и
задружни.

Когато се разделихме през
1982 г. си обещахме да се
събираме всеки 5 години и
до сега винаги сме се
организирвали за това.

Пазим топли спомени за
някои от нашите учители - С.
Спиров, Н. Смилянов, К.
Иванова, Ю. Христова, Ст.

Стефанова, Б. Велчева и др.
На 26.05.2012  в ресторант

“Лотос” се проведе среща на
випуск ’82 към ЕСПУ „Хр.Бо-
тев“, гр.Балчик. Организаци-
ята на събитието бе повере-
на и изпълнена блестящо от
нашия съученик Детелин Па-
влов. Независимо от хладно-
то и неприветливо време, на-
троението и веселите момен-
ти бяха в изобилие. Кулмина-
цията на празненството бе

огласена от вокалните възмо-
жности на доктор Здравко
Дамянов от 11-ти „Б“ клас,
който с музикалните си зало-
жби накара всички да се чув-
стват с 30 години по-млади.
Кураж и лек път драги съуче-
ници. До следващата ни сре-
ща...и дано настроението от
вечерта остане в сърцата на
всички.

Антон АТАНАСОВ
Ивелина ТАНОВА
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