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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

Международен 
форум за 
история, 

литература 
и фолклор 

тел. +359 899 655 249

Lucky’s 
кетъринг

Закусвалня “Хапката”
поръчки на тел. 0896 602632

0579/7 22 26
www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*
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 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 Оптика „Ювелир“
 в град Балчик, кв.“Левски“ 

 (до магазин SHEF)

На 11 май 2022 г. в 
ресторант „Престиж“ 
членовете на Клуба на 
учителите в Балчик от-
белязаха по традиция 
Празника на Светите 
равноапостолни Мето-
дий и Кирил, чиито об-

Учителите празнуваха

 отляво надясно: г-жа Кранка Генчева, на 90 г., основател и директор на ОУ 
„Йордан Йовков“ - Тузлата, Балчик; г-жа Юлита Христова, 80 г., дългогоди-
шен преподавател по литература, зам.-директор и директор на различни 
училища; г-жа Мирка Георгиева,детска учителка, най-младият член на Учи-
телския пенсионерски клуб Балчик; г-жа Маруся Костова,68 г., учител по ли-
тература и естетика, методист, зам.-директор и директор на гимназията, 
50-годишнината от завършването на която ще чества със съучениците си 
от Набор 1972 г.

рази и величаво дело са 
били винаги пътеводна 
звезда на учителското 
им ежедневие.
Скоро своята 91 - го-
дишнина празнува г-жа 
Ганка Андреева, възпи-
тала повече от 10 випу-

ска в началния курс на 
ОУ „Антим I“гр.Бал-
чик. Тази година г-жа 
Керанка Генчева, осно-
воположник на Клуба 
на учителите навършва 
90 години. 86 години 
навърши г-жа Кина Ди-

митрова, учителка по 
трудово обучение; 81 
г. навърши г-жа Гин-
ка Йорданова /начална 
учителка/; 80 години 
навършват г-жа Юлита 
Христова, дългогодишен 
преподавател по литера-
тура и зам. - директор на 
Балчишката гимназия; 
г-жа Пенка Войчева /
начална учителка/, г-жа 
Веселина Караиванова /
учителка по БЕЛ/; г-жа 
Мария Бялова /начална 
учителка/; г-жа Жечка 
Пенева /начална учител-
ка/; г-жа Кера Маринова 
и г-жа Надка Туфанова /
детски учителки/. 75 г. 
навършва г-жа Мария 
Бъчварова /детска учи-
телка/. 70 г. навършва 
г-жа Мария Михайлова /
детска учителка/. 
Всички на снимките са 
младолики и не можеш 
да им дадеш годините, 
защото ежедневно ги 
поздравяват благодарни-
те им ученици.
В първия четвъртък от 
възстановените сбирки 
в Клуба на учителите се 
споменаха много имена 
и почетоха колеги, които 
си отидоха от този свят, 
оставили светла диря 
с безупречното си про-
светно дело: г-н Рафаил 
Велянов; г-н Димитър 
Митев; г-н Христо Вой-
чев; г-жа Димка Джиля-
нова; г-жа Татяна Пет-
кова, г-жа Петя Петкова, 
г-жа Мария Латева г-жа 
Жоржета Джилянова; 
г-жа Мария Бонева; г-жа 
Христина Сивкова; г-жа 
Жана Алексова; г-жа 
Маргарита Митева; г-жа 
Иванка Канаврова; г-жа 
Цветанка Димитрова; 
г-жа Йорданка Люцка-
нова; г-н Киро Черкезов; 
г-жа Надежда Чернева; 
г-жа Стойка Стефанова; 
г-жа Ирена Илиева; г-жа 
Живка Иванова, г-н Си-
меон Спиров; г-жа Сте-
фка Канаврова; г-н Ста-
нислав Недялков, г-жа 
Ася Гайдарджиева, г-жа 
Тодорка Стойнова.
БТ

Повече за Учителския 
пенсионерски клуб, че-
тете на стр.2


