ОБЩЕСТВО

Тъжен помен

Навършиха се 40 дни
от кончината на нашата колежка и приятелка, дългогодишната
учителка Петя Петкова. /На снимката с Клуба на учителите – третата от ляво на дясно,
втори ред./ Страшно и
болезнено е, когато започнеш да говориш за

някой човек в минало
време. Жестоко е да говориш в минало време
за близък човек, колега
и приятелка, каквато
беше Петя Петкова
за нас. Без да искаш
проте стираш срещу
коварството на съдбата. Не е справедливо
да водиш приятелски

разговор с някого, да
споделяш свои мисли
с него единия ден и на
следващия ден вече да
го няма.
Петя Петкова обиколи няколко държави
като самодейка, преброди много пътища, но
винаги се завръщаше
в своя дом, в своето

Сдружение на инвалидите “Хинап”
град Балчик има удоволствието да Ви покани
на празничен обяд по повод 3 декември Международен ден на хората с увреждания.
3 декември 2017 г.
от 12.00 ч. в ресторант “Лотос” град Балчик

16 - 21 ноември 2017 г.
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Клуб „Здравец” на
Национален празник

семейство.
Пътят, по който тръгна преди 40 дни, няма
обратна посока.
Щ е н и л и п с ва ш ,
Петя!
От името на Клуба
на учителите – пенсионери, ПОКЛОН!
Иванка
АТАНАСОВА

След отличното си
представяне на републиканския преглед
на групите „Спорт за
всички” в Стара Загора, ветеранките- гимнастички от нашия
град бяха поканени на
Националния празник
на спорта, здравето и
дълголетието, който
се състоя на 9 ноември в София. Спортната баскетболна зала
„Триадица” бе домакин на събитието, в
което участваха най
– добрите 10 гимнастически отбора от
цялата страна, както и
домакините – софийските отбори.
Димка Малева, методически р-л на клуб
„Здравец” с наградите от състезанието.
Фото: Тодорка ДОБРЕВА, с.Кранево
Празникът бе открит с приветствия и
официални слова от
гости, представители на Софийска община. С топли думи
присъстващите бяха
поздравени и от новоизбрания председател на федерацията
„Спорт за всички”
г-н Валентин Иванов.
Той връчи награди на
най-добре представителите се в състезанията и прегледите
отбори на зоналните
и републиканското
първенство. След тази
официална част, в
която поканените гос-

ти изказаха възхищението си от гледката
на строените в залата
участници, последва
изслушването на химните и започна един
оригинален спектакъл
на спорта и здравето.
Балчишките гимнастички от клуб
„ Зд р а в е ц ” от н о в о
бяха най-многобройната група /макар и
в намален състав –
имаше отсъстващи
по лични причини/ и
бяха поканени първи да покажат своето съчетание с бели,
сини ленти и тояжки.
Отборът стана популярен сред останалите групи от цялата
страна, повече от 30,
със своите съчетания,
в които всички гимнастички преодоляват
трудните елементи,
независимо от възрастта и теглото си. Гимнастиката, която те
тренират ежеседмично без прекъсване, с
изключение на празниците, е съобразена
със заболяванията и
особеностите на възрастните хора, с целта
да укрепват физическото си състояние,
както и да поддържат
настроението и духа
си на хора, все още
полезни за обществото и за семействата
си.
Под звуците на популярната своя песен
по музика на Вален-

тин Шалтев, те се разположиха свободно в
спортната зала и изиграха с настроение /
защо не и вдъхновено/ съчетанието си,
което предизвика ръкоплясканията и възгласите на публиката:
„Браво, Балчик!” Балчишките гимнастички
се явяват на състезанията, както и тук, на
този спортен празник,
в своите синьо-бели
спортни костюми, с
уреди, които подпомагат упражненията, без да се търси
друг ефект. Всички
елементи на съчетанието под надслова:
„Спортуваме на въздух и морска вода,
напук на възрастта”
са съобразени с нуждата на възрастните
жени да раздвижват
не само ръцете /както
се забелязва в много
отбори, които привличат внимание с
ефектни прибори и
тоалети, с много популярна естрадна музика/, но цялото тяло,
колкото и не лесно
да е това. Заслужава
/и я получава от компетентните органи/
похвала методическата ръководителка
Димка Малева, че не
се поддава на внушението да се играе на
популярна естрадна
музика, да се използват няколко нашумели
хита, маршове дори
и химни; не се поддава на търсенето и
демонстрирането на
външни ефекти с красиви цветни уреди,
изкуствени цветя, национални флагчета,
лозунги и др.
Отборите, участвали в празника, получиха подаръци –
химикалки, спортни
шапки, грамоти, а за
кмета Николай Ангелов беше изпратен и
плакет.
София посрещна гимнастичките с
мъгла и дъжд, но ги
изпрати с грейнало
слънце. Пътуването
беше продължително,
но шофьорът Пламен
го направи приятно
с внимателното шофиране и дългите почивки, с търпеливото
си отношение към ветеранките гимнастички от клуб „Здравец”
Балчик.
Мария АНДРЕЕВА

