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Приятелска среща на клубове от
 Балчик и с. Чернооково

На 29 ноември група от 
клуб „Хинап” Балчик 
бе на дружеска среща 
в с. Чернооково, общ. 
Г.Тошево. Г-жа Прода-
нова – председател на 
пенсионерските групи 
в община Г.Тошево, 
вече ни чакаше в 
с.Чернооково. Хората 
от селото се бяха под-
готвили хубаво за тази 
среща. Още на входа 
към читалището те ни 

посрещнаха с хляб, сол 
и пипер. На втория етаж 
ни чакаше акордеонис-
тът Герасим Михайлов, 
който свири за нас и 
след това през цялото 
време.
Г-жа Проданова на-
помни 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. Чер-
нооково и заместничка-
та му, Марина Момчева, 
също казаха няколко 
приветствени думи, от-
кривайки срещата. В 
своето слово Димка Ма-
лева благодари за пока-
ната 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 про-
чете стихотворение, 
което е  написала спе-
циално за срещата. Тя 
каза, че Балчик е отво-
рен град и балчишкият 
клуб има много прияте-
ли, но няма други като 
тези. Дори надпис „До-
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бре дошли!” има само 
тук, никъде другаде. Ро-
сица Шалтева, секретар 
на форума „Българско 
наследство” Балчик 
поднесе прекрасна 
снимка на фолклорния 
състав, направена на 
Втория форум „Българ-
ска наследство”през 
август 2016 г.  Преди 
две години  Групата 
за автентичен фолк-
лор от с. Чернооково, 

Клуб “Хинап” Балчик отбеляза 3 декември

През 1992 г. Генералната 
асамблея на ООН реша-
ва да отдели специално 
внимание на хората с 
увреждания и обявява 3 
декември за техен ден. 
Целта е да се акценти-
ра върху проблемите на 
тези хора, върху зачита-
нето на техните права 
и главно да се създават 
чрез държавните и об-
ществени институции 
условия за пълнокръв-
ното им участие в об-
ществено-политическия 
живот на страните, в 
които живеят. 
В нашия град този ден 
става повод и за празну-
ване. От много години 
хората с увреждания и 
със специфични здраво-
словни проблеми се съ-
бират на празничен обяд 
в подходящо заведение и 

с поздравителни слова, 
музикални програми, с 
танци и много настрое-
ние отбелязват този ден, 
определен от световните 
институции специално 
за тях. Така се случи и 
тази година. 
Хората с увреждания 
бяха поканени на праз-
ничен обяд в ресторант 
„Лотос”. Освен члено-
вете на клуб „Хинап” 
Балчик, тук дойдоха и 
много гости от съот-
ветните клубове в село 
Смядово и Нови пазар, 
както и почти посто-
янното присъствие на 
инвалидите от Добрич, 
начело с председателя 
на Областната органи-
зация на хората с увреж-
дания Олег Темелков. 
Срещата откри с кратко 
съдържателно слово Д. 

с р-л Недялка Панева, 
беше отличена с първо 
място във фолклорния 
конкурс на форума. 
Като лауреати на пър-
вия форум, те откриха 
със своя самостоятел-
на програма „Песни на 
хоро” Втория форум, а 
след тях бяха спортист-
ките –ветерани  от клуб 
„Здравец” Балчик, во-
дени от своя методик 
Димка Малева, които 
представиха спортната 
композиция „Пробуж-
дане”, която наистина 
накара балчиклии да 
се пробудят и видят 
в нова светлина до-
стойнствата на хора-
та от Третата възраст. 
Подаръците от Маруся 
Костова, директор на 
Форума „Българско на-
следство” Балчик ста-
наха приятна изненада 
за домакините и  зарад-
ваха кмета Веселина 
Недялкова, секретаря 
на читалището Росица 
Танкова, индивидуал-
но изявилите се като 
певици на форума „Бъл-
гарско наследство”: 
Росица Танкова, Радка 
Николова, Мария Гер-
джикова.
Групата за автентичен 
фолклор съществува в 
с. Чернооково от 1965 

Малева, председател на 
клуб „Хинап” Балчик и 
домакин на събитието. 
Поздравявайки присъст-
ващите, тя благодари за 
вниманието и грижите 
на общинското ръковод-
ство в Балчик, весело 
настроение на домаки-
ни и гости. Сценарият 
на този вид събирания 
е познат – в началото 
поздравителни слова 
от официалните гости. 
Топли думи към хората с 
популярното /но не мно-
го обичано/ наименова-
ние „инвалиди” отправи 
председателят на Об-
щинския съвет на пен-
сионерите от Община 
Балчик г-н Ангел Събев. 
След него приветствие 
към домакините подне-
соха и председателите 
на гостуващите клубове. 

Празничната атмосфера 
в тези случаи се пости-
га с искрените думи и 
пожелания, с ненатру-
фените речи и с много 
хумор, характерен при 
всички хора със здра-
вословни проблеми, но 
със силен дух и инат да 
ги преодоляват. Офици-
алната част на срещата 
продължи с обмяна на 
подаръци между предсе-
дателите на клубовете, 
които вече имат коледен 
привкус, както и с поз-
дравление за юбиляри-
те, навършващи кръгли 
годишнини. Повече от 
12 човека получиха от 
клуб „Хинап” красиви 
подаръци.
Празничният обяд, запо-
чнал с наздравици между 
домакини и гости, про-
дължи 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. Пос-
ледваха поетични слова 
от присъстващите, ин-
дивидуални изпълнения 
на песни и вицове. А 
Иванка Русева от клуб 
„Хинап” и този път по-
черпи всички с домаш-
но 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/ Не-
велина Василева, която 
и този път свири и пя 
с много настроение и 
дълбоко трогна всички 
с емблематичната и тол-
кова красива добруджан-
ска песен – „Лале ли си, 
зюмбюл ли си”.
Колко много вълнува-
щи моменти имаше на 
този празник – срещаха 
се познати от различни 
места, радваха се роди-
тели на игриви дечица 
– усмихнати и весели. 
А аз можах да прегър-
на и да се порадвам на 
любимите ми ученици /
вече възрастни хора/ от 
Санаториално училище 
„Йордан Йовков” Туз-
лата. Не мога да забравя 
радостната усмивка и на 
Христинчето Димитро-
ва!
Е, струва си и хората 
със здравословни про-
блеми да се събират, да 
празнуват, да общуват 
и се веселят. А те мо-
гат да го правят толкова 
искрено и заразяващо, 
толкова непринудено и 
трогващо. Защото на-
истина природата има 
привилегията да отнема 
или да дава там, където 
е нужно, където е необ-
ходимо. Изглежда, че по 
изключение, в не тол-
кова здравото тяло стои 
повече здравият дух!
        Мария АНДРЕЕВА

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТКОЛЕДЕН КОНЦЕРТ
НА ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ “ДАНС” И НА ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ “ДАНС” И 

ВОКАЛНА СТУДИЯ ВОКАЛНА СТУДИЯ 
КЪМ НЧ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 1870” КЪМ НЧ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 1870” 

БАЛЧИКБАЛЧИК
НА 16 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ОТ 18.00 Ч.НА 16 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ОТ 18.00 Ч.

******
КОНЦЕРТ “ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА КОНЦЕРТ “ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА 

НОВА 2017 ГОДИНА”НОВА 2017 ГОДИНА”
НА СЪСТАВИТЕ КЪМ НЧ “ПРОСВЕТА-1900” НА СЪСТАВИТЕ КЪМ НЧ “ПРОСВЕТА-1900” 

С. СОКОЛОВОС. СОКОЛОВО
НА 16 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ОТ 18.00 Ч. В НА 16 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ОТ 18.00 Ч. В 

С. СОКОЛОВОС. СОКОЛОВО
******

КОНЦЕРТ “КОЛЕДНА МАГИЯ”КОНЦЕРТ “КОЛЕДНА МАГИЯ”
НА СЪСТАВИТЕ ОТ НЧ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ НА СЪСТАВИТЕ ОТ НЧ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

1959” БАЛЧИК1959” БАЛЧИК
НА 17 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ОТ 17.00 Ч. НА 17 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ОТ 17.00 Ч. 

******
КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ “НА ЧАША ВИНО С КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ “НА ЧАША ВИНО С 

КОЛЕДНИ ПЕСНИ”КОЛЕДНИ ПЕСНИ”
НА СМЕСЕН ХОР “ЧЕРНОМОРСКИ ЗВУЦИ” НА СМЕСЕН ХОР “ЧЕРНОМОРСКИ ЗВУЦИ” 
И ВОКАЛНА СТУДИЯ ПРИ НЧ “ПАИСИЙ И ВОКАЛНА СТУДИЯ ПРИ НЧ “ПАИСИЙ 

ХИЛЕНДАРСКИ 1870”ХИЛЕНДАРСКИ 1870”
НА 17 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ОТ 11.30 Ч. КАМЕННА НА 17 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ОТ 11.30 Ч. КАМЕННА 

ЗАЛА ДКИ КЦ “ДВОРЕЦА” БАЛЧИКЗАЛА ДКИ КЦ “ДВОРЕЦА” БАЛЧИК
******

25 ГОДИНИ СЪСТАВ ЗА ПОПУЛЯРНИ ПЕСНИ 25 ГОДИНИ СЪСТАВ ЗА ПОПУЛЯРНИ ПЕСНИ 
ПРИ НЧ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 1870”ПРИ НЧ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 1870”

НА 20 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ОТ 18.00 Ч. В ХРАМ НА 20 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ОТ 18.00 Ч. В ХРАМ 
“СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” БАЛЧИК “СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” БАЛЧИК 

******
НОВОГОДИШНА НАЗДРАВИЦАНОВОГОДИШНА НАЗДРАВИЦА

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

г. Ръководител – Росица 
Танкова. Участничките 
са на възраст от  55 до 
70 години. Те имат мно-
го изяви – регионални и 
национални. Аз помня 
тази група от Национал-
ния преглед на любител-
ските състави на хората 
от Третата възраст, кой-
то се провежда в Балчик 
всяка първа събота на 
месец август всяка го-
дина.  ГАФ„Черноочки” 
изиграха хоро и пееха 
едновременно – това 
беше нещо ново и вед-
нага привлече внима-
нието ни.
Домакините започнаха 
празника с литературна 
композиция, последва-
на от песни и хора. Две-
те 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 съпру-
ги, майки или баби, за-
това 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
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