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Празник в
Пенсионерски клуб “Здраве”
на 14 март 2017 г.

Юбилея на м.с. Стефка Бончева бе тържествено отбелязан в пенс. клуб „Здраве“ и в пенс.клуб „Здравец“, където тя активно членува.
Фото: Снежанка ЖЕЛЯЗКОВА

Празничното настроение в клуба
внесоха двете юбилярки – медицинскита сестра Стефка
Бончева, която на
10 март навърши 70
години и медицинската сестра Пенка
Козарева, която на
14 март навърши
75 години. И двете
колежки са известни в града със своя
всеотдаен труд в
сферата на детското
здравеопазване.
Стефка Бончева е
родом от град Добрич и първите три
години след завършване на медицинското си образование
работи в детско отделение на Окръжна болница Добрич.
Голямата и любов
я довежда в Белия
ни град, създава

семейство с Кольо
Владимиров и се
прехвърля в Детско
отделение на Районна болница Балчик.
Има две дъщери –Юлияна, която
е инженер и живее
във Варна и Мариана, която завършва
медицина и работи
в ХЕИ Добрич като
лекар - микробиолог.
М.с. Бончева се
отличава като много
добър професионалист и организатор,
14 години работи
като завеждащ детски ясли. Участва
активно във всички мероприятия на
пенсионерския клуб
– пее, рецитира,
спортува. Членува
и в клуб „Здравец”
Балчик при ветераните – спортисти.

Пенка Козарева е
от град Г.Тошево. Тя
създава семейство
с Тодор Козарев от
Балчик и тук започва кариерата и на известна и грижовна
медицинска сестра,
съпруга и майка на
две дъщери: Мариана /счетоводител/ и
Димитринка, която е
като майка си – мед.
сестра в Неврологично отделение в
Районна
болница
Балчик. Работи и с
д-р М.Калинова при
лечението на диабетно болните хора
в Общината.
Първите години
от своя трудов стаж
Пенка Козарева отбелязва в Детско
отделение на Райнна болница Балчик,
след което и предлагат
длъжността

Завеждащ
детски
ясли. Известно време работи в ЦДГ
„Чайка” Балчик, а
последните
години като училищна
сестра в ОУ „СВ.
Св.Кирил и Методий” Балчик.
С голямо желание
посещава сбирките
на клуб „Здраве”.
Празникът, посветен на двете юбилярки, мина с много
поздравления, спомени от трудовата
дейност и най-добри пожелания за
здраве, дълголетие,
светлина в дните и
щастливо сбъдване
на мечтите.
На многая лета!
Тодорка
ХАРИЗАНОВА
Председател на
Клуб „Здраве”

Да се включим на 25 март в инициативата
“Часът на Земята”!

«Часът на Земята»
се провежда за първи път през 2007 г.
в Австралия. Тогава
в рамките на един
час, хората изразяват
своята воля за справяне с климатичните
промени, като загасят осветлението в

домовете си. В рамките на шестдесет
минути притъмняват
и фасадите на знакови сгради и културни паметници.
За няколко години
«Часът на Земята»
става най – популярната
международ-

на природозащитна
инициатива, с участници от над 170
държави и над 7000
града, правителства
и бизнеси – обединени в общи действия
за справяне с климатичните промени и
опазване на природ-

ните ресурси на планетата.
В България кампанията се провежда
от 2009 г. като всяка изминала година
нейните привърженици стават все повече.
През 2016 г. в инициативата са взели
участие 110 града,
институции, бизнеси и медии.
Вестник „Балчишки телеграф” призовава гражданите:
Нека на 25 март изгасим осветлението
си за 1 час, точно в
20. 30 часа и по този
начин да дадем своя
принос в борбата с
климатичните промени!
/Б.Т./

23- 29 март 2017 г.
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Клубовете “Хинап” и
“Здравец” от Балчик
на пролетен празник в
Добрич

Известният в цяла България клуб „Хинап“ от град Балчик с председател
Димка Малева, поздрави всички членове на клубове на хората с увреждания,
дошли в Добрич, да посрещнат Първа пролет.
Фото: Иван ПЕТКОВ

„Не се старая да
мисля за бъдещето.
То идва достатъчно
бързо. Ето защо се
радвам на всеки настоящ миг.” – Така
споделя
винаги
усмихнатият Айнщайн. Тези мисли
на големия учен
помагат на много
хора да изживяват настоящето, с
всичките му грижи и трудности,
но и да се радват
на живота, да посрещат пролетта с
настроение, сред
близки и приятели.
Точно така постъпиха и хората с увреждания от клуб
„Хинап” в нашия
град. Те посрещнаха пролетта в
Добрич със своите приятели пак
от Добрич, Нови
пазар, Г.Тошево и
Смядово в просторния и елегантен
ресторант „Ерка” /
не разбрах какво
означава интересното име/. Повече
от 250 човека се
разположиха удобно там и започна
веселбата.
Празника откри с
кратко слово председателят на Регионалния съвет на
хората с увреждания Олег Темелков.
Той благодари на
гостите за присъствието,
поздрави
председателите на
клубовете,
които
назова с малките
им имена – Дима,
Теменужка, Дари
и т.н. С пожелание
за здраве и настроение, с традиционната
наздравица
той даде начало на

събирането. Много
подходящо за случая
музикалната
програма на ресторанта започна с изпълнение на емблематичната
песен
„Една
българска
роза” и продължи с
най-популярните и
обичани български
хитове.
Балчиклийки от
певческите
групи „Бяло цвете” и
„Неспокойни вълни”
поздравиха
присъстващите със
свои изпълнения.
Последваха
поздравления, размяна на подаръци и
цветя. Всички бяха
приятно изненадани от оригиналните подаръци, подготвени от клуб
„Хинап”. Особено
удивление предизвикаха
красиво
изписаните яйца,
изработени с вкус
и умение от Недка Тодорова. На
колко ли красиви
неща е научила тя
малките си възпитаници от детската
градина! На всички
присъстващи бяха
поднесени мартенски картички с оригинални пожелания
от
добричлийки.
Всеки от гостуващите клубове се
беше постарал да
окаже внимание с
ръчно изработени
картички,
мартенички и сувенири.
След
наздравиците и кратката
официална част с
размяна на слова и
подаръци, започна
истинското
веселие. За него допринесе твърде хуба-

вата музика с живо
изпълнение на хора
и ръченици, както
и на любими шлагери. Не може да
не се отбележи активното участие в
хората и танците на
балчишките представители от клубовете „Хинап” и
„Здравец”. Почти
всички, независимо
от здравословните
си проблеми, танцуваха и искрено се
веселяха, увличайки с настроението
си присъстващите.
Около мен гости от
село Смядово, възрастни хора, след
танците на балчиклийки и особено на неуморимата Пенка Рускова,
увличаща всички
с настроението си
и умението да танцува, станаха и заиграха, споделяйки,
че не са правили
това от години!
Празничното настроение в такива
случаи
обхваща
хората до такава
степен, че те преодоляват болежките
и затрудненията си
и се отдават на общата празнична атмосфера. Получава
се невероятна картина от весели, усмихнати и щастливи хора. Наистина
отдали се на мига
и не може в такива
моменти да не се
сетим за мисълта
на Микел Анджело: „Всичко в този
живот, и настоящето, и бъдещето зависи от нас.” Не е
ли така?!
Мария
АНДРЕЕВА

