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На 28 май 1990 г. се уч-
редява дружеството със
председател Тодор Кръс-
тев. През 2003 г. негов
председател става Димка
Малева, и от тогава клу-
бът носи името „Хинап”.
Той наброява около 260
човека с различни увре-
ждания и различни гру-
пи.  Международният
ден на хората с уврежда-
ния, 3 декември, беше
двоен празник. В този ден
140 човека, събрани в ре-

сторант  „Лотос”,  разря-
заха юбилейната торта и
20  юбиляри бяха поздра-
вени за своята годишни-
на.   С богата програма и
празнично настроение
присъстващите изпълни-
ха деня си с позитивна
енергия и положително
преживяване.

Певиците,  запявайки
„Приятели да имаш е бо-
гатство”, наистина дока-
заха колко богати душев-
но са членоветена клуб

„Хинап” със своите при-
ятели.   13 години неу-
морната председателка
Димка Малева и члено-
вете от ръководството
поддържаха разнообра-
зието на тържествата.
Всичко е запечатано на
снимки. Там ще видите
герои от 9 до 90 години.
Живата музика завладя
присъстващите  членове
от цялата община.

Специалната торта, из-
работена, естествено,  от

„Шоколино” Балчик,  е дар
от Международния фо-
рум „Българско наследс-
тво” с директор Маруся
Костова.   Гости на търже-
ството бяха: Олег Темел-
ков (председател на обла-
стната организация), Ан-
гел Събев (председател на
общинската организация
на пенсионерите), Евдо-
кия Великова (директор
на Социално подпомага-
не), Николай Колев (пред-
седател на БСП), Руска

Петрова (представител на
клуб „Дамите на розите”)
и председатели на пенси-
онерски клубове - наши
ПРИЯТЕЛИ.

Посланията са ни мно-
го, но предизвикателство-
то едно – ДА БЪДЕМ РА-
ВНИ ПРЕД ВСИЧКИ И
ВСИЧКО, КАТО НАДЕ-
ЖДАТА, КОЯТА НИ
КРЕПИ И УМИРА ПОС-
ЛЕДНА!   Искам да спо-
деля с Вас и моето лично
впечатление от събитие-

то. Член съм на Клуба от
три години и той стана за
мен наистина морална
подкрепа. Празничната
атмосфера, с която ни по-
срещат в клуба,  доставя
удоволствие и настрое-
ние. Усмивките  по лица-
та на хората говорят за
желаното общуване и с
нетърпение се очаква
следващата среща.

 След думите – Наздра-
ве – за да няма хора на во-
зила и колела  – и „Обичам

Весели моменти от тържеството, по случай 3-ти декември , Ден на хората с увреждания  и 25-годишен юбилей на клуб “Хинап” Балчик, с председател Димка Млева.      Фото: Ани  ПЪРВАНОВА

Ви” – от председателката
– и от хубавите пожелания
на гостите – Приятели – и
още по-хубавата забавно-
музикална програма от
танцовия състав на Гали-
на Гаврилова, музикално-
то изпълнение на Мартин
Кръстев и изпълнението
на интересен Брейк танц
от Павел-Павел от Варна
адреналънът на присъст-
ващите продължи до се-
демнадесет часа.

Людмила ПЕТРОВА
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1. Преди да съдиш
грешките на другите, се
обърни към себе си.

2. Ако хвърляш кал,
няма как ръцете ти да
останат чисти.

3. Обиденият човек сам
обижда другите.

4. Минаваме на по-
високо ниво, когато
започнем да се отнасяме
към другите по-добре,
отколкото те се отнасят
към нас.

5. Когато помагаш на
другите, помагаш на себе
си.

6. Не използвай чук, за
да убиеш комар на челото
на събеседника си.

7. Вместо да слагаш
другите на мястото им,
постави себе си на тяхното
място.

8. Всеки човек, когото
срещаме през живота си,
може да ни научи на
нещо.

9. Хората проявяват
интерес към човек, който
се интересува от тях.

10. Вярата в добрите
качества на хората

обикновено ни кара да
проявяваме своите най-
добри качества.

11. Не допускай
ситуацията да има по-
голямо значение
о т к о л к о т о
взаимоотношенията.

12. Ако имаш
проблеми с всички,
вероятно главният
проблем си ти.

13. Лекотата в
отношението ти към
самия себе си кара
другите да се чувстват
свободно с теб.

14. Когато се готвиш за
битка, изкопай такъв окоп,
че в него да може да се
побере и приятел.

15. Всички отношения
могат и трябва да се
култивират.

16. Намери 1 процент, с
който си съгласен, и му
дай 100 процента от
усилията си.

17. Ако искаш да
отидеш далече – върви с
приятел. Ако искаш да
вървиш бързо – върви
сам.

18. Проверката на
отношенията е не само в
това дали оставаш верен,
когато някой е в беда, но и
в това дали се радваш,
когато има успех.

19. При равни други
условия хората
предпочитат да работят с
тези, които харесват.

20. Съвместната работа
повишава вероятността от
съвместна победа.
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1. Ако вашата единствена

цел е да станете богати, вие
никога няма да я
пос тигнете.  – Джон
Рокфелер

2. Хората не искат да
бъдат богати. Те искат да
бъдат по-богати от другите.
– Джон Стюарт Мил

3. Ако не бяха
богаташите, богатството
нямаше да дразни никого. -
Генадий Малкин

4. Парите трябва да се
управляват, а не да им се
слугува. - Сенека

5. Понякога пар ите
струват адски много. –
Ралф У. Емерсън

6. Този, който търси
милиони, рядко ги намира,
но този, който не ги търси,
никога не ги намира. –
Балзак

7. Ако парите са вашата
надежда за независимост,
никога няма да я получите.
Единствената истинска
сигурност, която човек
може да има в този свят е
запас от знание, опит и
способности. – Хенри Форд

8. Непр иятни са ми
хората, които презират
парите. То ва са или
лицемери, или глупаци.
Парите са шесто чувство –
без  него  не можете да

използвате останалите пет.
— Съмърсет Моъм

9. Използвай парите си
за неща, които могат да се
купят с пари. Използвай
времето си за неща, които
не могат да се купят с пари.
- Харуки Мураками

10. Има хора, които имат
пари, има и богати хора. -
Коко Шанел

11. Искам да живея като
беден човек с пари. - Пабло
Пикасо

12. Богатство и бедност
са думи, обозначаващи
нуждата и изобилието.
Следователно, който се
нуждае, той не е богат, а
който не се нуждае, той не е
беден. — Демокрит

13. Бо гатство то
наподобява морската вода,
от която жаждата ти се
увеличава, колкото повече
пиеш. - Шопенхауер

14. За да станеш богат са
нужни три неща: ум, талант
и много пари. — Евгений
Кашчеев

15. Заможният никога не
трябва да си мисли, че го
обичат заради собствените
му качества. — Лукан

16. Натрупано то
богатство е за едни слуга, а
за други госпо дар.  -
Хораций

17. Не, аз не съм богаташ.
Аз съм бедняк с пари. А
това не е едно и също. –
Габриел Гарсия Маркес

18. Когато стане въпрос
за пари, всички сме от една
религия! — Волтер

19. Когато човек е беден,
поне си мисли, че мангизите
могат да оправят всичко.
Ала когато си богат, не
можеш да си кажеш, че
всичко ще се уреди с още
една спортна кола и чифт
обуща за дванадесет бона.
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на 9 декември 2015 г.
с капитан

далечно плаване
Васил Дачев,

обиколил света и
споделил това в над

20 книги.
Начало: 16:00

часа в Кафе-клуб
“Интелигент” на

НЧ “Паисий
Хилендарски”

Балчик

Когато си богат, нямаш
вече никакво оправдание.
Затова и всич ки
милиар дери са на
антидепресанти: те не са в
състояние да накарат вече
никого да мечтае, дори и
себе си. – Фредерик Бегбеде

20. Предимството да
имаш пари се заключава в
то ва, да можеш да се
възползваш от тях.  -
Бенджамин Франклин
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