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Купувам
 * Купувам земеделска зе-
мя в Гурково, Царичино,
Тригорци, Соколово, Дро-
пла, Кремена, Сенокос, Бал-
чик. Изготвям документи.
Тел: 0888 427 288, 0895,
718 383                        /2-1/
 * Купувам земеделска зе-
мя в общ. Балчик, Каварна,
Г. Тошево, Шабла, Добрич,
Крушари. Плащам веднага.
Тел: 0888 427 288,
0895, 718 383              /2-1/
 *Купувам апартамент без
посредник.
 Тел: 0895 733 993
 * Купувам зем. земя в
Балчик, Царичино, Гурко-
во, Тригорци, Соколово,
Сенокос, Змеево, Дропла,
Храброво.
    Тел: 0886 462 784; 0878
462 784                        /2-1/
 * Купувам зем. земя в
Каварна, Шабла, Дуранку-
лак, Ген. Тошево, Добрич,

Тервел, Тутракан, Силистра.
    Тел: 0878 462 784; 0886
462 784                       /2-1/

Продавам
*Продавам апартамент

в гр. Балчик, ж.к. Балик.
Тел: 0896 955 997 /5-2/
*Продавам къща в с.

Одърци, 1600кв.м двор.
Тел: 0888 403 211    /4-2/
*Продавам изгодно

парцел 640 кв.м в
регулация, на ул. “Ст.
планина” до пожарната и
летище Балчик с лице на
асфалтов път.

Цена по договаряне от
собственика, 0% комисионна.

Тел: 0889 614 762    /4-1/

Разни
*Давам магазини под

наем (подходящи за месо и
зеленчуци)

Тел: 0898 727 944  /5-4/
*Давам гараж под наем

в бл. 35.
Тел: 0579 7 63 39

0888 702 805      /4-4/
 *Под наем гарсониера

в гр. Добрич, бул “25 се-
птември”  №39.

Тел: 0888 403 211   /4-2/
*Търся квартиранти

за самостоятелна бок-
сониера, напълно об-
заведена, с климатик,
без хазяи във Варна
близо до лятно кино
“Тракия”.

Тел: 0889 888 972
052 780 908;
052 803 248            /4-3/
*Ремонт на вили
Тел: 0895037550  /30-24/
*Младежки студентски

бригади, стажове и спе-
циализации - Англия,
Италия, Кипър.

Тел: 0889 636 280 /10-6/
*Търсим сервитьор/ка

за целогодишна работа в
новостроящ се ресторант
в “Марина Сити”.

Тел: 0897 062 002   /2-2/

ОВЕН
Времето ви ще е твърде ценно, затова

организирайте добре ангажиментите си.
Имате работа за вършене, която в крайна
сметка ще ви носи много дивиденти за в

бъдеще. В даден момент ще трябва да отстъпите от
мнението си, за да избегнете конфликтна ситуация. Човека
до вас има нужда от вниманието ви.

ТЕЛЕЦ
Чудесно начало на седмицата. Дори и за

ваша изненада предложенията ви ще се
приемат добре и веднага ще бъдат
предприети стъпки към осъществяването

им. Имате нужда от повече работа тези дни.
Съсредоточени сте и това ви носи желания успех. В личен
план ви очаква сериозен и полезен разговор.

БЛИЗНАЦИ
Финансови успехи ще отвлекат

вниманието ви от интимната сфера. Все
пак може би някои от вас ще забележат
вниманието, с което ви дарява

привлекателна личност от противоположния пол. Не
пропускайте шанса си, може да съжалявате. Някои от вас
се насочват към мащабни покупки, планирани отдавна.

РАК
Упоритата и всеотдайна работа ви носи

желаните резултати. Спокойният и
предразполагащ подход ви помага да
постигнете разбирателство с околните.

Откриват ви се чувесни възможности за финансови
постъпления. Добри приятели ще се погрижат за отличното
ви настроение. Начало на нова връзка за някои от вас.

ЛЪВ
Не се разсейвайте с дреболии. Предстоят

ви дела, които ще изискват от вас пълна
отдаденост. Влезте във форма и не губете
време. Личните ви ангажименти ще отнемат

голяма част от времето ви, но със сигурност е за добро.
Върнете сигурността си в нещо, ако то наистина означава
много за вас.

ДЕВА
Тази седмица се доверете на интуицията

си. В определени случаи ще се чудите как
да постъпите и прозорливостта ви ще се
окаже доста полезна - вашият таен съветник.

Не се старайте да предвидите всичко - едва ли ще успеете,
но бъдете доволни от попаденията си. В определени
моменти сте прекалено критични към себе си.

ВЕЗНИ
Тази седмица е подходяща за всякакъв

вид дейност, особено ползотворна е за онези
от вас, които контактуват с много хора.
Успявате да се справите с всевъзможни

ситуации единствено и благодарение на бързата си мисъл.
Печелите уважението на хората около вас. Очаквайте
добри новини, свързани с пътуването на близък човек.

СКОРПИ ОН
Тази седмица сте привлекателни за

противоположния пол. Внимавайте това да
не наруши работоспособността ви или
плановете ви. Не се поддавайте на мисли,

които ще дестабилизират душевното ви равновесие.
Очаква ви решаващ разговор с важен за вас човек. Бъдете
готови да чуете съвсем неочаквани неща.

СТРЕЛЕЦ
Тази седмица ще е динамична и изпълнена

с разнообразни преживявания. Подходете с
чувство за хумор към несгодите и не се
поддавайте на колебание относно важни

въпроси. Действайте уверено и обмисляйте всяка своя
стъпка. Установявате контакти с важни хора, с които
впоследствие ще имате съвместна работа.

КОЗИРОГ
Деловите ви срещи ще бъдат особено

ползотворни. Умеете да бъдете убедителни
и това ще е акцентът на успеха ви. Бъдете
добре информирани за нещата, с които се
занимавате, за да не изпаднете в неловка

ситуация. Близък човек има нужда от емоционалната ви
подкрепа. Очаква ви спокойна вечер у дома.

ВОДОЛЕЙ
Действайте решително и не се колебайте

да изложите възгледите си. Шансовете са на
ваша страна, затова бъдете сигурни в
успеха на начинанията си. Проверявайте

всяка информация, която е необходима за работата ви.
Не излагайте на риск нещо, което вече сте постигнали.
Получавате ценен съвет.

РИБИ
Възможно е да ви се наложи да се

справите с доста неприятности, но в
никакъв случай не трябва да се отчайвате.
Бъдете сигурни, че това са преодолими

пречки и те с нищо не застрашават бъдещия ви успех.
Необходимо ви е повече търпение. В личен план действате
смело и имате значителни успехи.    /Балчишки телеграф/
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Керанка Генчева (втората вляво), заедно със свои колеги от клуба на учителите

Петя Петкова (втората вляво), заедно с колегите си Катя Стоянова, Георги
Горчев и Мария Миркова в санаториалното училище в Тузлата.

В далечната 1967 г. ,на 16
септември, пристигнах в
Тузлата – Балчик, където
бях назначена в току-що
откритото санаториално
училище. Посрещна ме ди-
ректорката Керанка Генче-
ва, хубава, любезна жена, с
очила и прическа, с които
ми заприлича на поетесата
Леда Милева, каквато я поз-
навах от учебниците по ли-
тература. В учителската
стая, която тогава беше и
стая на директора, се запоз-
нах и с другите колеги – Пе-
тя Петкова, Мария Мирко-
ва, Славка Чакова, Генчо Ха-
ризанов, Георги Горчев, Ка-
тя Романова и др., все мла-
ди, весели, ентусиазирани.
Бяха преминали само сед-
мичен курс –обучение за
работа с болни деца, но из-
глеждаха спокойни и увере-
ни. И това ми помогна да
преодолея първоначалния
шок /не е силно казано/ от
вида на учениците, пребо-
ледували детски паралич, с
много трайни физически
увреждания, с наранена
психика, с наболели сърца
от раздялата с родителите.
Все проблеми, които тряб-
ваше да се преодоляват в дей-
ствие.

И тук огромна роля иг-
раеше упоритостта и взис-
кателността на директорка-
та Керанка Генчева, за коя-
то не съществуваха непре-
одолими неща, невъзможен
беше отказът от поставени-
те задачи. С огромна поло-
жителна енергия тя владее-
ше малкия учителски колек-
тив, за да се създаде нужна-
та атмосфера сред децата,
за които учителите бяха и
родители, и приятели, и
преподаватели.  Керанка
Генчева правеше всичко
възможно да осигури нор-
мален учебен процес с мо-
дерни технически средства,
с нагледни материали, каби-
нетите по химия и физика
бяха оборудвани за опити,
а по-късно изцяло се пре-
мина на кабинетна система.
Още по-големи усилия тя
положи за осигуряване не
само пълноценно обучение
на учениците от 1-8 клас,
голяма част от които имаха
сериозни пропуски на уче-
бен материал, заради про-
дължителни отсъствия.
Много се направи и за въз-
питанието на децата, лише-
ни от родителски грижи и
внимание, за емоционална-
та им стабилност и естети-

ческо възпитание. И всичко
това в условията на строга-
та затвореност и изолира-
ност на училището, на мно-
го честата карантинност и
забрана, налагани заради си-
гурността на децата. Ето за-
що Керанка Генчева изиск-
ваше от учителите дейност
с богата възпитателна про-
грама в извънучебно време
– вечери по предмети, пра-
зници, чествания, срещи с
общественици и хора на из-
куството. Доста труд се на-
лагаше  да положат учители
и възпитатели по новогоди-
шните празници, патронния
празник, който се превръ-
щаше в седмица, а юбилей-
но и в месец, Седмицата на
детската книга. Дори и Сте-
фчо Данаилов, гост на та-
кава седмица, беше добре
почерпен с прекрасен слад-
киш на Петя Петкова. А тя,
любима начална учителка,
усмихната, винаги в добро
настроение, модерна и кра-
сива, внасяше в учителския
колектив усета си към есте-
тичното, красивото, артис-
тична и трудолюбива. Нас-
тъпваше истинска трагедия
за четвъртокласниците и,
когато трябваше да преми-
нат в пети клас и всяко меж-
дучасие я чакаха да излезе
от класа си, за да се скарат
на първокласниците да я
слушат.

Години, години! Колко
труд, усилия, упоритост и
воля бяха нужни на Керан-
ка Генчева, за да се построи
новата сграда на училище-
то, модерно да се обзаведе,

с голяма кинозала и да бъде
като слънчева градина, с
много цветя. Да бъде вина-
ги топло и уютно.

Години… до пенсионира-
нето. А след това, май по-
вече от 17 години, Керанка
Генчева е председател на
Клуба на учителите – пен-
сионери, където, както и е
присъщо, се стреми да не
секва у възрастните хора
интереса към учебното де-
ло, към обществения живот
в Балчик, внася разнообра-
зие в ежедневието им с ин-
тересни срещи, разисква-
ния, екскурзии, празници.
Най-таченият, разбира се, е
11 май.

В нашия град хората по-
мнят и изявите на красива-
та и талантлива Петя Пет-
кова в читалището, където

тя изигра вдъхновено десе-
тки театрални роли с талант.
Толкова участия в театрал-
ни прегледи у нас и в чуж-
бина, чак в Япония. И тол-
кова награди!

Защо ли разказвам точно
за двете? Защото те навър-
шват 80 години. И зная, ня-
ма да ми се разсърдят, че
разкривам това /нали дами-
те нямат възраст/, защото

съм убедена, че се гордеят
с годините си. Изпълнили са
човешкия си дълг – семейс-
тва, деца, внуци, в профе-
сията си, в обществото. А,
сигурна съм, че имат още
мечти, които ги очакват. По-
желаваме им да ги постиг-
нат. Нека са здрави и щаст-
ливи! И горди със своите 80
години.

Мария АНДРЕЕВА

Като мъниста от скъсан гердан
изнизаха се шеметно годините,
тъга и радост, и младежки плам
оставиха следа в косите ти.
                            Ден след ден годините минават.
                            Ден след ден отлита младостта.
                            Някой чука вън – не отговаряй!
                            Не отваряй врата на старостта!
На 80 си вече! Не тъгувай
за минали младежки времена!
Спри времето, бъди щастлива
надеждата сънувай!

    Дай шанс единствено на радостта!
Честит юбилей, Генчева!

Иванка Атанасова
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Ние ще Ви го доставим и монтираме, Вие
ще си спестите глобите от КАТ за невключени

дневни светлини.
Тел.0897 94 03 98; 0899 300 484;

0877 407 352

Електронно реле

“Дневни светлини”
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