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За хората с дълго-
трайни здравословни 
проблеми, членуващи 
в клуб „Хинап” на на-
шия град, 3 декември 
е празник. По-точно 
възможност те да се 
съберат в подходящо 
заведение, за да се 
повеселят и забавля-
ват, както обикновено 
правят това всички 
хора.

И тази година те 
празнуваха органи-
зирано в ресторант 
„Лотос”. Домакини-
те от клуб „Хинап” 
посрещнаха гости от 
Добрич, Варна и Ис-
перих. Присъстваха 
над 185 човека. Тър-
жеството бе открито 
от председателя на 
клуба Димка Мале-
ва, която поздрави 
всички присъстващи 
с празника и в слово-
то си изтъкна, че този 
ден дава възможност 
на хората да чувстват 
поддръжката и гри-
жите на обществото 
към проблемите им. 
Тя изрази благодар-
ност към общинското 
ръководство на града 
и лично към кмета 
Николай Ангелов за 
„стария – нов клуб” 
т.е. за ремонтирането, 
обзавеждането и нуж-
ните придобивки на 
клуба, в който всеки 
понеделник хората 
ще се събират и об-
съждат проблемите 
си, ще провеждат 
дейности, ще общу-
ват и ще отбелязват 

лични празници.
Последваха поз-

дравления към гос-
тите на празника. 
Председателите на 
клубовете от Добрич, 
Варна и Исперих по-
лучиха специални 
подаръци и цветя, а 
те отговориха на вни-
манието с искрени, 
топли думи и пожела-
ния за здраве и щас-
тие в семействата на 
всички. От центъра за 
социална рехабили-
тация Варна връчиха 
поздравителен адрес 
до клуб „Хинап”, а 
Добринка Радева про-
чете трогателна мо-
литва:

„Господи! Никого в 
тази нощ не забравяй!

Дай сила на падна-
лия – да се изправи!

Дай очи на слепия 
– да прогледне и на 
болния надежда!

Дай, Боже, на са-
мотника любов – да 
оцелее!

На злия вдъхни до-
брота, за да се извиси 
душата му!

Доволният да по-
знае страданието, за 
да се пречисти!

Сложи една сълза 
в окото на престъп-
ника!

На грешника из-
прати озарение да се 
покае!

Дай ни сила, Боже, 
да можем да простим!

И ни прости, Гос-
поди!”

 Последваха поз-
дравления – Пенка 

Представители на гостите от Варна, Добрич и Исперих произнасят поздравителни слова и 
връчват подаръци на клуб „Хинап“ Балчик, с председател Димка Малева. Фото: Тодорка ДОБРЕВА 

Юбилеи на учителите 
пенсионери

възпитаничка на СУ 
„Климент Охридски”, 
по-късно преподава-
телка по литература в 
ЕСПУ „Христо Ботев” 
и в други училища на 
общината, зам.-дирек-
тор на гимназията, ди-
ректор на училището в 
с.Сенокос и в Кърджа-
лийски регион.

Хората от нашия град 
познават и са благо-
дарни на всички учи-
тели, които празнуваха 
в този ден. За това го-
вореха многото бла-
годарствени адреси и 
поздравления, изпра-
тените букети цветя и 
подаръци. Водеща на 
празника беше Иван-
ка Нейкова, популярна 
в нашия град и със 
своите стихове, дано 
скоро ги видим в от-
делна стихосбирка. В 
своето слово тя зая-
ви: „Здравей, старост! 
Дълго пътувахме до 
тебе – падахме, ста-
вахме, преодолявахме 
подлост, лъжи, лицеме-
рие, болести. С почтен 
труд и воля Сегашните 
ни образи в огледалото 
не са за възхищение. 
Няма го младежкият 
блясък в очите, свежи-
ят и лъчезарен образ 
на младостта. Но пък 
мъдростта, желанието 
за живот надничат и се 
провикват с висок глас: 
„Благодаря ти, живот!” 

След това емоционал-
но слово поздравления 
към юбилярите произ-
несе и Иванка Иванова, 
председател на Клуба 
на учителите пенсио-
нери в нашия град. С 
мили думи и популяр-
ни стихове, изразяващи 
уважението и благодар-
ността на общество-
то към всеотдайния 
и благороден учител-
ски труд, тя поздрави 
всички присъстващи и 
най-вече юбилярките: 
„Разбрах, че учителят 
може да бъде не само 
преподавател по опре-
делен предмет, но може 
да учи на умението да 
живеем – пълноценно 

Учителю, на тебе са 
останали длъжници 
поетите на всички вре-
мена” – този толкова 
популярен стих прозву-
ча и на ежегодното тра-
диционно събирани на 
учителите пенсионери 
от нашия град. В края 
на всяка календарна 
година те организират 
тържествен обяд, на 
който честват и своите 
юбиляри – навършили-
те 85, 80, 75, 70 и 65 
години.

Тази година това бяха 
Керанка Генчева, Ве-
личка Цонева, Стефка 
Канаврова, Василка 
Цветкова, Пенка Вой-
чева, Живка Иванова, 
Кера Маринова, Мария 
Бялова, Юлита Хри-
стова, Жечка Пенева, 
Веселина Караивано-
ва, Златка Йорданова, 
Мария Михайлова – 
всички учителствали, 
а някои заемали и ръ-
ководни длъжности в 
училищата на града ни. 
Сред тях има детски и 
начални учители, про-
гимназиални и гимна-
зиални преподаватели, 
заместник- директори 
и дългогодишни ди-
ректори на училища 
като пример за това е 
Керанка Генчева. Тя 
е била повече от 20 
години директор на Са-
наториалното училище 
в „Тузлата” от самото 
му откриване до пен-
сионирането си. Много 
години, отдадени за 
активното функциони-
ране  на най-човечното 
училище, в което се 
обучаваха всяка учеб-
на година повече от 
100 тежко увредени 
физически от жестоки 
заболявания деца от 
цяла България. Дове-
дени тук от родителите 
си и оставени на гри-
жите на медицинския 
персонал и усилията на 
учителския колектив. 
Колектив, ръководен 
взискателно и строго от 
Керанка Генчева. Тук 
започна трудовия си 
път и Юлита Христова, 

и добродетелно. Скъ-
пи, приятели, юбиля-
ри! Гордеем се с вашия 
достоен живот! Бъдете 
ни живи и здрави!”

Словото продължи 
със стиховете:

 „Ще те запомня с 
есента 

и първия училищен 
звънец.

 Ще те запомня с 
обичта 

и строгите прощава-
щи очи. 

Учителю, целувам ти 
ръка!”

Последваха поздрави-
телни слова  и поднася-
не на цвета и подаръци 
на юбилярките от при-
състващите, от роднини 
и приятели. Произнесо-
ха се много трогателни 
думи и пожелания за 
здраве и радост в се-
мействата. Поканената 
на празника от Величка 
Цонева Дима Малева 
поздрави с топли думи 
юбилярките и изтъкна, 
че медицината лекува 
човека, но училището 
го прави професиона-
лист и гражданин.

Мария Горчева, която 
е работила дълги годи-
ни с Керанка Генчева и 
Юлита Христова изрази 
специално внимание 
към тях чрез импро-
визирани папируси, 
в които бяха описани 
най-характерните им 
черти и дейности като 
интересни личности в 
нашия град.

Празникът продължи 
с хубав обяд, който за-
върши с огромна тор-
та, с музика и танци, 
с много настроение, 
топли думи и усмивки. 
Сякаш, за да опровер-
гае тъжните думи на 
Оскар Уайлд в романа 
му „Портретът на До-
риян Грей”, скърбящ 
за отминалата младост, 
тържеството завърши 
с весело настроение 
в този слънчев есе-
нен ден, с разходка по 
крайбрежната алея на 
нашия живописен град.

Мария АНДРЕЕВА 

Клуб „Хинап” празнува 
3 декември

Димитрова прочете 
свои стихове, съчине-
ни специално за слу-
чая. Гайдарят Иван 
Павлов изсвири две 
народни мелодии. 
Със специално вни-
мание към гости и 
домакини се обърна 
и Невелина Николо-
ва: „Бих се превър-
нала в бяло гълъбче, 
за да обикалям над 
вас… Радвам се, че 
съм при вас! Хайде да 
друснем едно българ-
ско хорце!” Самата 
тя изпълни няколко 
български народни 
песни. Поздрав към 
присъстващите от-
прави и младата бал-
чишка певица Поля 
Сивкова. 

В този ден, по ут-
върдена традиция, се 
отбелязват и кръглите 
годишнини на члено-
вете на клуба. Тези, 
които присъстваха 
на тържеството, бяха 
поздравени и получи-
ха подарък – красиви, 
модерни шалове. 

Теадра Месинча, 
холандка, пожелала 
да членува в клуб 
„Хинап” приветства 
празника и подари 
своя картина. 

Дима Малева не 
пропусна да благо-
дари на „Дамите на 
розата” за подкрепата 
и положените грижи, 
а от своя страна Р. 
Петрова оказа вни-
мание с подарък и 
финансова подкрепа. 
Подаръци и искрена 

отдясно наляво, седнали: Керанка Генчева, Величка Цонева, Кера Ма-
ринова, Живка Иванова, Мария Бялова, Веселина Караиванова; прави от-
дясно наляво: Василка Цветкова, Юлита Христова, Мария Михайлова, 
Пенка Войчева, Жечка Пенева. Фото: Маруся КОСТОВА

благодарност получи-
ха и жените, оказали 
помощ на Д.Малева 
при ремонта,  по-
чистването и обза-
веждането на клуба 
– Иванка Петрова, 
М.Попова, П. Вел-
чева, Цеца, Невяна 
Ялъмова /оказваща 
материална подкрепа 
и при други случаи/ 
и др.

Веселието и танци-
те завладяха повечето 
присъстващи. Имаше 
конкурси за танци, 
отличиха се и полу-
чиха награди Петя 
от Добрич, Димка от 
Гурково, Димитричка 
от Варна, Стоян от 
Добрич. Наградена 
беше и малката Мар-
тина заради коледна-
та си премяна. Раз-
казвачите на вицове 
развеселиха всички. 
Особено се отличи 
със своето остроумие 
Иванка Методиева.

Моята  любимка 
Христина, вече кра-
сива девойка, също 
танцува – усмихната 
и весела. Доброто на-
строение след обил-
ния обяд и почерп-
ките обхвана всички. 
Празникът продължи 
до късния следобед, 
защото и времето 
край морето беше 
усмихнато, като хо-
рата този ден. Хора, 
преодоляващи с воля 
предизвикателствата 
на съдбата.

Мария АНДРЕЕВА


