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Раб.време понеделник-петък 9.30 - 1830  
събота 9.30- 13.30  неделя - почивен ден

Децата от СУ „Христо 
Ботев“ гр. Балчик, ОУ 
„Св. Св. Кирил и Ме-
тодий” гр.Балчик, ОУ 
„Антим І“ гр.Балчик, 
Детска градина „Здра-

вец” гр. Балчик, Детска 
градина „Знаме на мира” 
гр.Балчик, Детска гра-
дина „Чайка”гр. Балчик 
участваха с радост в този 
проект, който бе реа-

лизиран с финансовата 
подкрепа на Национален 
фонд „Култура”, Община 
Балчик, Сдружение „Му-
зикален свят”,  НЧ „Паи-
сий Хилендарски 1870” 

Г-н Пламен Парушев,бизнесконсултант

Проект „Силата на хоровата 
общност – Виртуален мост 

във време на социална 
изолация“

гр.Балчик, под вещото 
ръководство на д-р Ва-
лентина Георгиева, ди-
ригент на хоровите фор-
мации с пеещите деца на 
Белия ни град.

Награда „Георги Андонов” - за първи път в 
Балчик в Деня на българските първоучители

На тържеството, по 
случай 24 май, органи-
зирано в СУ „Христо 
Ботев” Балчик, ще бъде 
връчена специална на-
града на абитуриент-
ката Грациела Жечкова 
Илиева, отличничка и 
активистка в Училищ-
ния парламент.
По предложение на 
Учителския съвет 
бизнесконсултантът 
г-н Пламен Парушев, 
завършил също Бал-
чишката гимназия, ще 
подари от името на 
семейството си награ-
дата, носеща името на 

неговия баща г-н Ге-
орги Андонов: специ-
ално изработен плакет, 
грамота и финансиране 
пълния курс  на обуче-
ние във ВУЗ на Граци-
ела Ж.Илиева. 
Тази инициатива е до-
казателство за запа-
зените възрожденски 
традиции в българското 
общество, когато на ум-
ните и талантливи мла-
дежи се дава подкрепа, 
за да просперират и 
след висшето си обра-
зование да се включат 
в икономическия подем 
на страната си.        БТ

Никога и за нищо, ти не напусна 
своя безпримерен труд, Учителю!

Г-жа Иванка Атанасова
Преди векове персийският 
философ Саади е изрекъл 
следната мисъл: „Всяко лис-
то от дървото се превръща 
в лист от книгата, щом сър-
цето се отвори и научи да 
чете.”
В края на ХХ век американ-
ският писател и филантроп 
Грег Мартенсън, който е 
основател на 131 училища 
в Афганистан и Пакистан, 
продължава неговата мисъл 
с думите: „Три са средства-
та, чрез които се постига 
социално и икономическо 
благоденствие на един на-
род – учебници, тетрадки  и 
моливи.” 
С тези три средства премина 
нашият трудов и житейски 
път. Когато преди няколко 

години в един вестник про-
четох статията на журна-
листката Лиляна Михайлова, 
озаглавена „Учителю мой” 
много се развълнувах. Искам 
да Ви прочета извадки от 
тази статия: 
„Безброй са имената ти, 
Учителю , затова няма да те 
наричам само с едно име и 
няма да рисувам лицето ти, 
защото всеки българин носи 
твоя образ в сърцето си та-
къв, какъвто го е запомнил 
с паметта на детството. И 
всеки би могъл да те нарече: 
„Учителю мой”. 
Ти пръв от всички докосваш 
бъдещето, пръв от всички 
му служиш. Малките ръце, 
които под твоя глас днес ще 
напишат първата буква, утре 

ще бъдат ръце на човек – 
строител на България, която 
е поверила своя утрешен ден 
в ръцете ти, Учителю! Ти 
заслужи това доверие през 
столетията, още от времето 
на Климент Охридски, който 
за седем години запалва бъл-
гарския дух в 3 500 млади 
сърца. Доверието към теб не 
угасва и през петвековното 
робство. Тогава ти се казва-
ше Бачо Киро, брациговката 
Ана Гиздова, старозагорката 
Анастасия Тошкова, Неделя 
Петкова. Тогава твоето име 
бе Добри Чинтулов – непо-
корният сливенски учител, а 
много по-късно Цанко Цер-
ковски и Йордан Йовков.
Много са твоите имена Учи-
телю мой! 
Никога и за нищо, ти не 
напусна своя безпримерен 
труд, Учителю!
Едничката ти отплата за твоя 
труд, Учителю, е светлината 
на детските очи. 
Днес  твоите имена са повече 
от всякога, защото делото на 
двамата братя Кирил и Ме-
тодий никога няма да бъде 
забравено. Защото с техните 
букви ти учиш децата, че от 
прозорците на училището 
трябва да се вижда надалеч, 
много надалеч, чак до хо-
ризонта на бъдещето, което 
започва от първия лист на 
книгата и тетрадката на Са-
ади, минава през вековете и 
сърцата, минава през твоя 
глас, Учителю!”
Днес е твоят празник, наши-
ят празник!
Честит празник, Учителю 
мой!

Иванка АТАНАСОВА

От името на Общин-
ския съвет на пенси-
онерите, от клубните 
ръководства и цялата 
общинска пенсионер-
ска организация искам 
да изразя пред всички 
учители на този праз-
ник – сподели г-н 
Ангел Събев, предсе-
дател на Общинския 
съвет на пенсионери-
те, че сме много бла-
годарни на Общин-
ската администрация 
и лично на кмета г-н 
Николай Ангелов, че 
пенсионерските клу-
бове станаха  достъп-
ни за нашето съсло-
вие, че Общинският 
съвет гласува да има-
ме карти с голямо на-
маление за градския 
транспорт. 
Голямо е значението 
на отворените клубове 
за възстановяване на 
нормалния социален 
живот на пенсионери-
те и за разнообразието 
на нелекия им живот.


