
                                                                        ОБЩЕСТВО                                6 - 12 юли 2017 г.                   7

Конгрес на надеждата

общо 8 хил. членове на 
Съюза,  организирани в 
дружества, пенсионер-
ски клубове в общински 
и областни центрове и 
представени от централни 
организации  в страна-
та, присъстваха над 500 
души. 

Кои са приоритети-
те?

Общо взето в доклада 
бяха засегнати няколко 
важни аспекта като: Ор-
ганизационното състоя-
ние, начина на живот, 

На 3 юни 2017 г. се 
проведе Четвъртият 
конгрес на КС на СП – 
2004 гр.София. Каква 
работа свърши конгре-
сът, г-н Събев, който 
Вие наричате Конгрес 
на надеждата?

Беше направен все-
странен анализ-оценка 
на извършеното през пе-
риода 2013/2016г. Осно-
вен приоритет е рабо-
тата със зрели хора от 
Третата възраст, какво е 
направено какво не е. От 

социален статус, мерки 
за по-добър живот, пен-
сионна реформа, обсъж-
дане на Закон за участие 
в управлението на стра-
ната. Именно младите 
пенсионери, които имат  
житейски опит и знание 
да не бъдат отхвърляни 
от раз или пък да не са 
предпочитани,  защото 
не са от „нашата партия”.

Имаше бурни изказ-
вания от най-различен 
характер, от всички кра-
ища на страната, имаше 
и критични изказвания. 
Разбира се, надделяха 
добрите оценки за дей-
ността на Съюза през 
отчетния период, тъй 
като ЦС на „СП 2004” 
направи ред опити пред 
държавните органи, пред 
Президентството , да бъ-
дат чути хората от Тре-
тата възраст и да бъдат 
удовлетворени техните 
искания и преосмислени 
техните предложения. 

Къде е мястото на 
ОбС на пенсионерите в 
Община Балчик?

Нашата общинска ор-
ганизация, редом с още 
организации от страната 
бе посочена в отчетния 

Премиера в Балчик на 
книгата “Аз не бях политик” 

на Огнян Герджиков
доклад като пример за 
подражание, заради до-
брата ни работа и връзка 
с Община Балчик, която 
ни помага безотказно. 

Решенията на Конгре-
са, които бяха приети, 
надявам се, хората от 
Третата възраст да по-
чувстват като промяна и 
реализация на пенсион-
ните искания.

Имаше ли избор на 
ръководство на най-ви-
соко ниво?

Беше избран нов КС 
на „СП – 2004”, нова 
ККК. За председател на 
КС на „СП-2004” бе из-
брана г-жа Валентина 
Николова, дългогодишен 
зам.-председател по ор-
ганизационните въпроси 
в Съюза. Пожелавам ѝ да 
бъде в най-тесни връз-
ки с Балчик, както това 
осъществяваше покой-
ният г-н Цветан Минков, 
който регламентираше 
успешно работата в Бал-
чик – наш ръководител, 
балчишки зет и доказан 
приятел.

Благодарим Ви, г-н 
Събев!

Интервю: Маруся КО-
СТОВА

Ексклузивно интервю с г-н Ангел Съ-
бев, председател на ОбС на пенсионе-
рите от Община Балчик

Ангел Събев, председател на Общин-
ския съвет на пенсионерите от Общи-
на Балчик.     Фото: Маруся КОСТОВА

Огнян Герджиков представи в най-новия културен цен-
тър на Общината - КИЦ „Мелницата“, на 29 юни 2017 
г. от 18.00 ч., своята книга „Аз не бях политик“. Чест за 
Балчик бе, че премиерното представяне на книгата ста-
на в града на фестивалите и редицата културни меро-
приятия, които естествено го превръщат в Културна 
столица на Северното Черноморие. 
                                                             Фото: Мария КАРДАМОВА 

Гостите на премиерното представяне на книгата „Аз не 
бях политик“ на Огнян Герджиков бяха удовлетворени от 
увлекателното слово на автора и на г-жа Ана Боянова, 
носител на литературната награда „Блага Димитрова“ 
за роман на 2014 г.                        Фото: Мария КАРДАМОВА 

Музикален акцент от Средиземноморието върху наше-
то Черноморие поставиха с италиански и испански песни 
Ана Боянова и Емил Калев /Издателското ателие „Аб“/ 
и специалните гости - актьори Ивана Джеджева и Емил 
Калев и не на последно място - а може би, като черешка 
на тортата - поезията на бургаския и национален поет 
Недялко Йорданов.                      Фото: Мария КАРДАМОВА 

Клуб “Хинап” Балчик празнува Еньовден

пищната природа около 
язовир Дрен, под сенки-
те на могъщите вековни 
дървета, беше издигната 
естрада, на която показ-
ваха своето майсторство 
– песни, танци, обичаи, 
празници – хора от Доб-
руджа, от различни и 
далечни краища на цяла 
България. Имаше и гос-
ти от Румъния. 

Специално жури, с 
председател народната 
певица Веселина Ку-
царова и членове: Пе-
тър Неделчев и Стоян-
ка Проданова, следеше 
изпълненията на много 
бройните групи /до 15.00 
ч. бяха преминали около 
50/. Балчишките певици 
от „Неспокойни вълни” 
и „Бяло цвете” от клуб 
„Хинап”, с председател 
Димка Малева, се пред-
ставиха 18 и 19-и по 
ред. Те изпълниха по 3 
песни от своя реперто-
ар и бяха поздравени с 
ръкопляскания, както от 
публиката, така и от жу-
рито. Много подходящо 
те избраха от репертоара 
си песни за Балчик и за 
цветята, но покориха 

„Добруджа!...Два тона 
има в пейзажа: синята 
ведрина на небето и зе-
ленината на нивите… 
От цялото поле иде ра-
достта на щастливо ма-
теринство, благодатният 
плод зрее сред блясъка 
на пищната красота на 
цялата природа… Ду-
шата се пълни с възторг 
от могъщата хубост на 
земята!” 

Тези Йовкови редове 
изникват в съзнанието 
на човек, който пътува 
в тези дни из Добруджа. 
Сигурна съм, че така 
видяха и почувстваха 
хубостта и очарование-
то на богатата Добру-
джанска земя и хората 
от клуб „Хинап”, които 
я прекосиха от Балчик 
до Красен, за да вземат 
участие  в „Еньов събор 
на родовете и традиция” 
на 24 юни 2017 г. 

Този интересен праз-
ник се организира вече 
за пети път край язовира 
в с.Дрен, община Кра-
сен и преминава като 
фестивал на народното 
изкуство. 

Сред прохладата на 

присъстващите и впе-
чатлиха журито с ориги-
налните си костюми, с 
цветя на главите и с ог-
ромния венец от билки и 
цветя – дълъг  2.5 метра 
и сплетен от 47 лекови-
ти билки, които растат 
в благодатните добру-
джански гори и поля. За 
билките се погрижиха и 
набраха в ранна утрин от 
„Тузлата” и околностите 
на Балчик Нели Араба-
джиева, Димка Малева, 
Иванка Петрова, украин-
ката Людмила Петрова и 
красивата московчанка 
Люда Росина, активни 
членове на клуб „Хи-
нап”. А за читалищно-
то ръководство на село 
Красен, което ни покани 
да участваме в този фес-
тивал, беше приготвена 
и специално аранжирана 
кошница с редки билки и 
цветя. Иванка Петрова и 
Димка Малева бяха под-
редили такава красота, 
на каквато биха завидели 
цветарките от балчиш-
ките магазини. 

Читалищното ръко-
водство на село Красен 
обеща да ни кани и в 

бъдеще на този свое-
образен празник, про-
веждащ се на местата, 
които някога така бяха 
пленили големия бъл-
гарски писател Йордан 
Йовков. Той вижда не 
само красотата на Доб-
руджанската земя, но и 
показва трудолюбието, 
човечността и богатата 
духовност на добруджа-
неца и най-вече – чара 
на добруджанската жена. 
Има ли по-пленителни 
образи от тези на Ал-
бена, Боряна, Шакире, 
Нона и др.

Хористките от „Неспо-
койни вълни” и „Бяло 
цвете” получиха пода-
ръци – сувенири и гра-
мота за престижното 
си участие в този хубав 
празник, организиран на 
Еньовден, когато по тра-
диция се берат в ранна 
утрин цъфналите билки, 
използвани заради леко-
витостта си и ароматни-
те питиета, приготвени 
от тях.

След обяда с топла 
скара и студена бира, 
балчиклии отпочинаха 
на сенчестите поляни, 
порадваха се на малки-
те патенца и юрдечета, 
плъзнали в язовира…А 
аз се радвах най-много 
на моите възпитаници от 
любимото ми Санатори-
ално училище в „Тузла-
та”, което носеше името 
на Йордан Йовков: Иван 
Калчев, когото учех цели 
5 години и който винаги 
ме поздравява с усмив-
ка; както и на красивата 
Христина, която винаги 
ме среща с радостен 
поглед.

Вярвам, че горещина-
та не помрачи доброто 
настроение на хинапци 
и те ще запомнят този 
Еньовден, с хубавото!

Мария АНДРЕЕВА   

ПГ “Неспокойни вълни” към Клуб „Хинап” в Балчик с 
Еньовденски венец в с.Красен.     Фото: Стоянка КАРОВА


