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Орлин Павлов и 4Magic 
ще пеят на 24 май

Спектакълът “Лицата на 
Балчик”, който за поред-
на година ще бъде кул-
минация на празника на 
Белия град 24 май, ще се 
огласи от Орлин Павлов 
и звездната компания на 
4Magic. Водещата Мили-
ца Гладнишка анонсира 
участието на музиканти-
те в ефектен видеоклип, 

промотиращ празнична-
та вечер. Носителката на 
титлата “Мис България” 
за 2006 г. и телевизионна 
звезда Славена Вътова 
ще е водеща на дневния 
концерт на площада пред 
Общината, където на сце-
на ще бъдат талантите на 
Балчик. 
Празникът по традиция 

ще започне с ученическо 
шествие и възхвала на 
Светите братя Кирил и 
Методий. Очаква се тази 
година кметът Николай 
Ангелов да обяви новия 
почетен гражданин на 
Балчик. 
h t tps : / /www.facebook.
c o m / b a l c h i k f a c e s /
videos/807263696324748/

Една трогателна среща 
след 50 години

В далечната 1967 г. в 
красивата и известна 
местност “Тузлата”, 
намираща се на 7 км. 
от Балчик, се откри 
Детски санаториум и 
принадлежащото към 
него училище. Около 
100 деца, на възраст от 
7 до 14 години, пребо-
ледували коварния дет-
ски паралич, върлувал 
няколко години в цяла-
та страна, дойдоха тук, 
за да бъдат лекувани и 
обучавани. 
Много тъжни, разпла-
кани и нещастни, те 
трябваше да се впишат 
в строгия режим на са-
наториума и да се обу-
чават в училището по 
програмите на редов-
ните учебни заведения. 
И така потръгна тяхно-
то ежедневие – лечебни 
процедури, кални бани, 
гимнастика, плуване, 
физиотерапия. В точно 
определени часове и 
минути за всяко дете, а 
между тези процедури 
- в училище: за домаш-
ни и уроци. След обяд, 
от 14 до 18.30 часа – 
учебни часове, следват 
кръжоци, малко теле-
визия и сън. Невъзмож-
ността да си подготвят 
уроците за краткото 
време, беше принудило 
по-смелите и съобрази-
телни да учат с фенер-
чета под завивките.
Трудно е да си пред-
стави човек как тези, 
толкова засегнати фи-
зически деца, успяваха 

и да учат, и да участват 
в един доста натоварен 
с дейности извънкла-
сен живот – празници, 
рецитали, кръжоци, 
състезания по шах, те-
нис на маса, федербал 
и толкова други прояви. 
Участваха с рисунки в 
международни конкур-
си, спортни състезания 
в града. Първия куклен 
театър направиха те с 
пиеската  „Маша – За-
губаша” – 1969 година.
Училището беше име-
нувано „Йордан Йов-
ков”. Много сполуч-
ливо – нали Йовковата 
бяла лястовица дава на-
дежда на хората. Тези 
деца четяха Йовков и 
му посвещаваха лите-
ратурни четения през 
целия месец ноември. 
А с каква радост пре-
гръщаха Стефан Дана-
илов, когато тай беше 
тук през седмицата на 
детската книга. 
По-голямата част от 
тези първи възпита-
ници на ОСУ „Йордан 
Йовков” – Тузлата, про-
дължиха образованието 
си в гимназии, технику-
ми, а после в универси-
тети. Но не забравиха 
годините, прекарани в 
Тузлата. Макар, че вече 
училището не същест-
вува, те идват тук, про-
веждат си вълнуващи 
срещи.
Така се получи и на 11 
май т.г., когато прис-
тигнаха в града около 
50 мъже и жени, учили 

и се лекували тук. Хо-
тел - ресторант „Лотос” 
беше любезен техен 
домакин, а организа-
тор на срещата беше 
Георги Колев, главен 
инспектор в Агенция за 
социално подпомагане 
– Варна. Той откри съ-
битието и покани г-жа 
Керанка Генчева, дъл-
гогодишен директор и 
основател на училище-
то, да разкаже спомени. 
Колко много радостни 
сълзи, мили спомени, 
интересни случки си 
споделяха бившите 
съученици, дошли от 
Варна, Добрич, Раз-
град, Плевен, София, 
Стара Загора, Пловдив 
и др. С тях се свърза 
по скайпа от Ванкувър 
Айдън Бекиров – учен 
и преподавател в изсле-
дователски институт в 
Канада, за да ги поздра-
ви за срещата и да при-
съства по тази начин на 
събирането. Тук беше 
на количка и д-р Р. Ра-
дев, възпитаник на са-
наториалното училище 
и дълги години работил 
в Санаториума. Внима-
ние и цветя получиха 
и гостите на срещата – 
естествено най-напред 
на дългогодишната ди-
ректорка на училището 
Керанка Генчева, учи-
телките Юлита Хри-
стова, Мария Горчева, 
медицинските сестри 
Атанаска Господинова, 
Тодорка Харизанова и 
главната лекарка д-р 

Спасова. 
В неделния ден хубави-
те преживявания про-
дължиха с посещение 
в санаториума. Слънче-
вият и топъл пролетен 
ден беше като подарък 
за тези, обичащи това 
място мъже и жени. 
Разходиха си из парка 
на „Тузлата”, припом-
ниха си плажа, море-
то, игрите в купищата 
сено, мечтите си.
Създалата се емо-
ционална атмосфера, 
всеобщото вълнение 
продължиха и в заве-
дение на кафе, за да 
приключи с прегръдки 
и целувки, с обеща-
ния за бъдещи срещи. 
Един от тях, поетът 
Илия Вълчев,  подари 
на всички своята стихо-
сбирка „Есенен мъж”, 
от която ще цитирам 
стихове,написани като 
че ли за тази среща:
Желание 
Нощта започва своя къ-
сен танц
и влюбени целуват ти-
шината,
оркестърът подема 
южен валс,
цигулката душата ми 
разплаква.
За срещите напомня пе-
сента,
разделите и всичко ко-
лебливо…
Аз искам тази нощ да 
задържа,
и пролетта, която си 
отива.

Мария АНДРЕЕВА

Украински фермери посетиха Кралската Винарна в  „Двореца“ и 
се възхитиха при дегустацията на прекрасното вино, макар и в 
Украйна да има хубави вина. Фото: М.Костова

Среща на  ученици на Санаториалното училище в “Тузлата” след 
50 години.                                                         Фото: Юлита ХРИСТОВА


