1

ОБЩЕСТВО

8 - 14 декември 2016 г.

4

Приятелска среща на клубове от
Балчик и с. Чернооково

Членове на Клуб „Хинап“ Балчик, водени от своя председател Димка Малева и сем.Росица и Валентин Шалтеви,
представители на Сдружение „Българско наследство“ Балчик, имаха сърдечна приятелска среща с Пенсионерския
клуб в с. Чернооково, общ. Г. Тошево.
Фото: Людмила ПЕТРОВА
На 29 ноември група от
клуб „Хинап” Балчик
бе на дружеска среща
в с. Чернооково, общ.
Г.Тошево. Г-жа Проданова – председател на
пенсионерските групи
в община Г.Тошево,
вече ни чакаше в
с.Чернооково. Хората
от селото се бяха подготвили хубаво за тази
среща. Още на входа
към читалището те ни

посрещнаха с хляб, сол
и пипер. На втория етаж
ни чакаше акордеонистът Герасим Михайлов,
който свири за нас и
след това през цялото
време.
Г-жа Проданова напомни на всички, че
чернооковчани дължат
тази поредна среща на
Димка Малева, която се
е запознала с групата за
автентичен фолклор от

пенсионерския клуб на
селото преди няколко
години. Петър Момчев председател на клуба на
пенсионерите в с. Чернооково и заместничката му, Марина Момчева,
също казаха няколко
приветствени думи, откривайки срещата. В
своето слово Димка Малева благодари за поканата и връчи подаръци
на домакините.Тя под-

черта, че приятелите се
познават в нужда и ако
е необходима подкрепа,
членовете на „Хинап”
Балчик
са насреща.
Пенка Димитрова прочете
стихотворение,
което е написала специално за срещата. Тя
каза, че Балчик е отворен град и балчишкият
клуб има много приятели, но няма други като
тези. Дори надпис „До-

бре дошли!” има само
тук, никъде другаде. Росица Шалтева, секретар
на форума „Българско
наследство”
Балчик
поднесе
прекрасна
снимка на фолклорния
състав, направена на
Втория форум „Българска наследство”през
август 2016 г. Преди
две години Групата
за автентичен фолклор от с. Чернооково,

с р-л Недялка Панева,
беше отличена с първо
място във фолклорния
конкурс на форума.
Като лауреати на първия форум, те откриха
със своя самостоятелна програма „Песни на
хоро” Втория форум, а
след тях бяха спортистките –ветерани от клуб
„Здравец” Балчик, водени от своя методик
Димка Малева, които
представиха спортната
композиция „Пробуждане”, която наистина
накара балчиклии да
се пробудят и видят
в нова светлина достойнствата на хората от Третата възраст.
Подаръците от Маруся
Костова, директор на
Форума „Българско наследство” Балчик станаха приятна изненада
за домакините и зарадваха кмета Веселина
Недялкова, секретаря
на читалището Росица
Танкова, индивидуално изявилите се като
певици на форума „Българско
наследство”:
Росица Танкова, Радка
Николова, Мария Герджикова.
Групата за автентичен
фолклор съществува в
с. Чернооково от 1965

г. Ръководител – Росица
Танкова. Участничките
са на възраст от 55 до
70 години. Те имат много изяви – регионални и
национални. Аз помня
тази група от Националния преглед на любителските състави на хората
от Третата възраст, който се провежда в Балчик
всяка първа събота на
месец август всяка година. ГАФ„Черноочки”
изиграха хоро и пееха
едновременно – това
беше нещо ново и веднага привлече вниманието ни.
Домакините започнаха
празника с литературна
композиция, последвана от песни и хора. Двете селища – Балчик и
Чернооково имаха едно
много весело събиране.
Те си пожелаха много
радост и щастие, много
здраве и много късмет
през НОВАТА 2017 г.
Всички жени са съпруги, майки или баби, затова говориха много за
семействата си, които
са най-важни в живота
на човека.
Дано всичко хубаво,
което се пожела на тази
празнична среща , се
сбъдне!
Людмила ПЕТРОВА

Клуб “Хинап” Балчик отбеляза 3 декември

Председателите на клубовете в Добрич /Олег Темелков/, Балчик
/Димка Малева/, Смядово и Нови Пазар прознасят поздравителни
слова и си разменят подаръци.
Фото: Людмила ПЕТРОВА
През 1992 г. Генералната
асамблея на ООН решава да отдели специално
внимание на хората с
увреждания и обявява 3
декември за техен ден.
Целта е да се акцентира върху проблемите на
тези хора, върху зачитането на техните права
и главно да се създават
чрез държавните и обществени институции
условия за пълнокръвното им участие в обществено-политическия
живот на страните, в
които живеят.
В нашия град този ден
става повод и за празнуване. От много години
хората с увреждания и
със специфични здравословни проблеми се събират на празничен обяд
в подходящо заведение и

с поздравителни слова,
музикални програми, с
танци и много настроение отбелязват този ден,
определен от световните
институции специално
за тях. Така се случи и
тази година.
Хората с увреждания
бяха поканени на празничен обяд в ресторант
„Лотос”. Освен членовете на клуб „Хинап”
Балчик, тук дойдоха и
много гости от съответните клубове в село
Смядово и Нови пазар,
както и почти постоянното присъствие на
инвалидите от Добрич,
начело с председателя
на Областната организация на хората с увреждания Олег Темелков.
Срещата откри с кратко
съдържателно слово Д.

Малева, председател на
клуб „Хинап” Балчик и
домакин на събитието.
Поздравявайки присъстващите, тя благодари за
вниманието и грижите
на общинското ръководство в Балчик, весело
настроение на домакини и гости. Сценарият
на този вид събирания
е познат – в началото
поздравителни
слова
от официалните гости.
Топли думи към хората с
популярното /но не много обичано/ наименование „инвалиди” отправи
председателят на Общинския съвет на пенсионерите от Община
Балчик г-н Ангел Събев.
След него приветствие
към домакините поднесоха и председателите
на гостуващите клубове.

Празничната атмосфера
в тези случаи се постига с искрените думи и
пожелания, с ненатруфените речи и с много
хумор, характерен при
всички хора със здравословни проблеми, но
със силен дух и инат да
ги преодоляват. Официалната част на срещата
продължи с обмяна на
подаръци между председателите на клубовете,
които вече имат коледен
привкус, както и с поздравление за юбилярите, навършващи кръгли
годишнини. Повече от
12 човека получиха от
клуб „Хинап” красиви
подаръци.
Празничният обяд, започнал с наздравици между
домакини и гости, продължи с много музика,
с конкурси за най-добър
танц и ръченица. Двете
певчески групи на клуб
„Хинап” – „Бяло цвете”
и „Неспокойни вълни”
поздравиха гостите със
свои изпълнения. Последваха поетични слова
от присъстващите, индивидуални изпълнения
на песни и вицове. А
Иванка Русева от клуб
„Хинап” и този път почерпи всички с домашно приготвени сладки –
няма по-вкусни локумки
от нейните, да е жива и
здрава!
Особено
настроение
внесе в непринудената

атмосфера любимата на
балчиклии каварненка /
само като жителка/ Невелина Василева, която
и този път свири и пя
с много настроение и
дълбоко трогна всички
с емблематичната и толкова красива добруджанска песен – „Лале ли си,
зюмбюл ли си”.
Колко много вълнуващи моменти имаше на
този празник – срещаха
се познати от различни
места, радваха се родители на игриви дечица
– усмихнати и весели.
А аз можах да прегърна и да се порадвам на
любимите ми ученици /
вече възрастни хора/ от
Санаториално училище
„Йордан Йовков” Тузлата. Не мога да забравя
радостната усмивка и на
Христинчето Димитрова!
Е, струва си и хората
със здравословни проблеми да се събират, да
празнуват, да общуват
и се веселят. А те могат да го правят толкова
искрено и заразяващо,
толкова непринудено и
трогващо. Защото наистина природата има
привилегията да отнема
или да дава там, където
е нужно, където е необходимо. Изглежда, че по
изключение, в не толкова здравото тяло стои
повече здравият дух!
Мария АНДРЕЕВА

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ
ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ “ДАНС” И
ВОКАЛНА СТУДИЯ
КЪМ НЧ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 1870”
БАЛЧИК
НА 16 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ОТ 18.00 Ч.
НА

***

КОНЦЕРТ “ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА
НОВА 2017 ГОДИНА”
НА СЪСТАВИТЕ КЪМ НЧ “ПРОСВЕТА-1900”
С. СОКОЛОВО
НА 16 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ОТ 18.00 Ч. В
С. СОКОЛОВО

***

КОНЦЕРТ “КОЛЕДНА МАГИЯ”
НА СЪСТАВИТЕ ОТ НЧ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ
1959” БАЛЧИК
НА 17 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ОТ 17.00 Ч.

***

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ “НА ЧАША ВИНО С
КОЛЕДНИ ПЕСНИ”
НА СМЕСЕН ХОР “ЧЕРНОМОРСКИ ЗВУЦИ”
И ВОКАЛНА СТУДИЯ ПРИ НЧ “ПАИСИЙ
ХИЛЕНДАРСКИ 1870”
НА 17 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ОТ 11.30 Ч. КАМЕННА
ЗАЛА ДКИ КЦ “ДВОРЕЦА” БАЛЧИК

***

25 ГОДИНИ СЪСТАВ ЗА ПОПУЛЯРНИ ПЕСНИ
ПРИ НЧ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 1870”
НА 20 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ОТ 18.00 Ч. В ХРАМ
“СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” БАЛЧИК

***

НОВОГОДИШНА НАЗДРАВИЦА
НА 31 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ОТ 23.30 Ч. ПРЕД

