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Така ни убеждава 
нашият съгражда-
нин Петър Обрете-
нов, който гордо ми 
показва множество, 
събрани от него с 
години, афоризми за 
хора на изкуството, 
пенсионерски по-
езийки, тостове и 
пожелания, любов-

ни констатации и 
обещания, закачки 
за млади и стари и 
„Нека Бог да те дари 
със здраве, щастие, 
пари, късмет и при-
ятели безчет”, та да 
имаш време да про-
четеш всички мъд-
рости на времето в 
което живееш и да 

Без мъдрости не се живее!

Г-н Петър Обретенов поздравява ансамбъл „ДОР“ от с.Саръгьол, родно мяс-
то на поколения балчиклии от кв.“Левски“, изселени от Северна Добруджа 
през 1940 г. 

им се възхитиш.
Петър Обретенов 

е преселник от Се-
верна Добруджа, 
от селото на моите 
деди – с.Саръгьол, 
общ.Тулча. На 80 
км. западно от град 
Констанца. Той е хо-
дил два – три пъти в 
родния край, за да 

се натъжи още по-
вече и с чувство на 
нестихваща болка 
да извика от три-
буната на Третия 
международен фо-
рум „Българско на-
следство” в Балчик 
на 25 август 2017 г.: 
Добре дошли, саръ-
гьолци! Норок ши 
санатате! Една тро-
гателна смесица от 
носталгия и протест 
срещу фаталния за 
българите Крайов-
ски договор от 1940 
г., когато в Северна 
Добруджа остават 
само смесените бра-
кове и техните деца 
вече отдавна са се 
претопили сред ру-
мънците и не знаят 
български език.  

Годините дават 
мъдрост на Петър 
Обретенов и той 
старателно записва 
това, което го впе-
чатлява за цял живот 
и му дава сили да 
оцелее и да просъ-
ществува.

Маруся КОСТОВА
„Успехът е – да получаваш това, което 

искаш.
Щастието е – да харесваш това, което 

получаваш.” 
***
„Пих и се възхитих!
Във виното има най-много слънце!
Да живеят хората, които умеят да 

правят вино
и  чрез него да внася слънце в душите 

ни.
***
Какво е любовта? 
Болест като всяка друга. Лекува се 

на легло.
***
Верно ли е , че всички мъже са глу-

пави?
Не е верно, има и ергени.
***
Мъжете говорят за жените каквото 

си искат, а жените правят с мъжете, 
каквото си искат.

Каквото посееш на младини, това ще 
пожънеш на старини.

***
Всеки иска да живее дълго, но никой 

не иска да е стар.
***
Децата са огледала на родителите си.
***
Богатството е като морската вода, 

колкото повече я пиеш, толкова повече 
се усилва жаждата.

***
Да сгрешиш е човешко, да простиш е 

Божествено.
***
От любовта към жената се е родило 

всичко прекрасно на земята.
***
Жената е най-слаба, когато обича и 

най-силна, когато е обичана.
***
Думата  „щастие” няма множествено 

число, но думата „нещастие” има.
***
Мисълта е цвете, словото – пъпка, а 

деянието – плод.

          Подбра Петър ОБРЕТЕНОВ

Галина 
Стефанова 

Бакърджиева 
– Енчева

Родена в София и 
живее там. Произ-
хожда от Калинков-
ския род в Примор-

ска Добруджа

Вдъхновения от Балчик
Море

Морето всеки ден вдъхновява ни
да бъдем още по-добри.
Със своя красота пленява ни
Във дни и нощи – до зори.

С очи във огнения залез,
във плискащите се вълни,
ний често си говорим с него,
споделяме мечти.

На Краси
Момченце мое, Краси
скъпо, пораснало дете,
колко искам да си
отново сред жито и коне.

Морето да те плиска
и ти от мен да искаш да четем
любимата ти книжка
сред щурчови рефрени.

Пак щастливи да сме двама,
от полето да ухае на сено
и  прегърнати в нашта стая,
заедно да вдишваме  добро.

Нека ни събира тая къща:
стара, но красива и за нас една,
нека в нея спомени се връщат,
нека в нея пак да сме сега.

Клуб “Младост” Балчик, с 
председател Георги Андонов, 
празнува в ресторант “Лотос” 

Курбанът е за здраве на председателя и на целия клуб „Младост“, който ог-
лавява.                                                                              Фото: Пламен Парушев. 

Георги Андонов, председател на клуб „Младост“ 
организира всяка година курбан за здраве.
                                               Фото: Пламен Парушев 
 От 7 години, еже-

годно председателят 
на Пенсионерски клуб 
„Младост” Балчик – 

Георги Андонов прави 
курбан за здраве – 
всички негови прияте-
ли и семейството му, 

да са живи, ентусиа-
зирани и задружни в 
клуба, където изживя-
ват много радости за-
едно. Тази година кур-
банът бе организиран 
в ресторант „Лотос” 
на 02 септември, като 
агнетата бяха осигу-
рени от кооперация 
„Алтернатива 2000” 
с.Соколово,  чийто 
председател е Георги 
Андонов.

Имаше речи, които 
всеки искаше да чуе. 
Георги Андонов пър-
ви поздрави пенсио-
нерите и им пожела 
да бъдат здрави и да 
изживеят спокойно 
дълголетие. 

 Председате -
лят Георги Андонов 
изказва благодарност 
на екипа лекари, които 
са положили изключи-
телни усилия за него-
вото възстановяване. 

Петата краеведска книга на добруджанеца 
Иван Радев

Името на Иван Радев е 
отдавна познато на въз-
растното поколение доб-
руджанци. Във вече далеч-
ното ни минало той беше 
труженик от първата ре-
дица. Беше име в ръковод-
ния елит на строителния 
отрасъл. Открояваше се с 
находчивостта, трудолю-
бието и деловитостта си. 
Напоследък се изяви и като 
един от най-продуктивните 
и можещи краеведи. Почти 
няма книга, в която Доб-
руджа да не е в сърцето 
му. За нея плаче, когато 
пише. Едва ли някой го 
е надминал в писането 
за преселението  на се-
веродобруджанците след 
сключването на Крайов-
ския договор от 7 септем-
ври 1940 г. Продължително 
време любимата му тема 
бе Антимовският хан от 
Йовковото творчество и не-
говото местонахождение!

Може би са  двайсетина 
отговорните дейци в стро-

ителния отрасъл със съ-
ществен принос в появата 
и развитието на стопанския 
туризъм в Приморска Доб-
руджа. Мястото на Иван 
Радев е сред най-активните 
от тях, но със сигурност 
единственият при пишещи-
те.  Може би и причината 
за това е строго подвластна 
на времето и на природата 
– най-дейните и най-от-
говорните си отидоха без 
време от този свят. Ще се 
запомнят публикациите 
и книгите му, не само за 
първите копки на перлата 
на Добруджанското Черно-
морие курорта „Албена” и 
на ваканционното селище 
„Русалка”, но и за тях-
ното бързо появяване на 
туристическата карта на 
България. Заслугите му са 
големи и те трябва да му се 
признаят. 

В ръцете на читателя е 
вече книгата му „Русалка – 
бисерът на Добруджанско-
то Черноморие”. Малка по 
обем, но безценна. Отново 
се впуска в историята и в 
красотите на Добруджа, 
описва ги с майсторството 
на добър познавач на тема-
та, едва ли не художник. И 
отно се сеща с признание 
за водещите в нея Иван 
Димитров, инж.Герасим 
Герасимов, неуморими-
те Жельо Стайков и инж.
Диаманди Радев, на Иван 

Енгьозов, Вълкан Шопов и 
Никола Трънков… Авторът 
на книгата казва за тях: 
„Това са хората, истинските 
строители, които превър-
наха Добруджа в уникална 
гледка и няма от какво да 
се срамуват, защото сът-
вореното от тях си остава 
завинагивъв времето като 
завет и велико дело, което 
може да се види сега.”

Езикът на автора е пое-
тичен и точен, ценни са ин-
терпретациите му на важни 
документи, коментира ги 
с разбиране. Коментиран 
е добре, дори проблемът 
с климатичните условия. 
Компетентно разисква и 
проблема за природно-
климатичните условия на 
Добруджа. И от тези малко 
страници на книгата му 
прозира едно – голямата 
му привързаност към Доб-
руджа, към неговия роден 
край, на който той остава 
верен. И това му прави 
чест!

И новата книга на зна-
ещия и можещия краевед 
Иван Радев – „Русалка” 
– бисерът на Добруджан-
ското Черноморие” е вече в 
ръцете ти, уважаеми чита-
телю. Прочети я, и тя ще те 
удовлетвори с искреността 
си. Убеден съм в това, 
защото познавам отдавна 
възможностите му.

Атанас ПЕЕВ  


