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Бабин ден – Денят на 
родилната помощ

Жените на моята възраст 
сигурно си спомнят да-
лечния снежен януарски 
ден, когато майките им 
рано сутрин излизаха от 
дома, приготвили за пода-
рък хубава хавлиена кър-
па /пешкир/ и тоалетен 
сапун за жената, помог-
нала им да родят своите 
деца – за така наречената 
Баба. Независимо дали е 
била на 45 или 75, а ня-
къде и на повече години, 
тя, жената, с акушерски 
способности, с обич и 
уважение беше наричана 
„Баба”.
Жените, поздравили своя-
та Баба се връщаха у дома 
и приготвяха лакомствата 
за празнуването на Бабин 
ден в клуба – с почерпки, 
с песни, с хора, с много 
настроение. 
Този хубав обичай да се 
празнува и отдава почит 
на медицинските работ-
ници – лекари, акушерки, 
сестри и санитарки, които 
помагат „да се яви на бял 
свят” мъничкото жадува-
но същество, продължава. 
Вярвам, че на този ден, 21 
януари, всяка жена иска 
да поздрави и окаже вни-
мание на хората, помог-
нали ѝ да стане майка и 
да поеме от техните ръце 
жадуваната рожба.
Жените от клуб „Хинап” 
Балчик по традиция праз-
нуват 21 ануари, Деня на 
родилната помощ, с им-
провизиран обяд. При-
състваха повече от 30 
жени, като всяка се беше 
постарала да покаже ку-
линарните си умения – 
баници, сладкиши, сар-
мички, мезета, ракийка 
и винце /Горкият беден 

български народ!/ С топ-
ли приветствени думи 
г-жа Димка Малева, пред-
седател на клуба, поздра-
ви всички присъстващи 
и представи поканените 
за празника д-р Румяна 
Малчева и д-р Недялка 
Коева.
Доктор Малчева разка-
за интересни факти за 
този обичан празник. Тя 
продължи беседата си с 

подробности за грипната 
епидемия, за опасностите 
от нея, както и начините 
за предпазване. С полез-
на информация и съвети 
се включи и д-р Коева. 
Двете лекарки отговориха 
и на много въпроси, за-
дадени от присъстващите 
– не само за настъпващия 
грип, но и за  личните 
здравни проблеми на въз-
растните хора. 
Гости на празника бяха и: 
Йовка Канаврова – стар-
ша акушерка в МБАЛ 
Балчик, Николина Кан-
тимирова – „Обществе-
ник на годината-2017”, 
обичната леля Николина, 

чиято възраст не ѝ пре-
чи да участва активно в 
балчишките клубове и 
винаги да почерпи с нещо 
много вкусно, приготве-
но от нея – този път това 
бяха хрупкавите „връз-
ки”, които преселниците 
наричат „възкацели”. Тук 
бяха и медицинските се-
стри, на които сигурно се 
е налагало да участват и 
помагат в трудни моменти 

на родилки.
Празничният и доста оби-
лен с домашни специали-
тети обяд /от който могат 
да се възползват и поучат 
участниците в „Черешка-
та на тортата”/, продължи 
с интересна викторина, 
подготвена от библиоте-
карката Магдалена Вър-
банова.  Отговорилите 
на въпросите, свързани 
с празнуването на Бабин 
ден, както и на други здра-
вословни хитринки, бяха 
възнаграждавани  с по-
лезни подаръци. Хубавото 
настроение и празничната 
атмосфера бяха подсиле-
ни с непринудените ар-

тистични изпълнения на 
присъстващите жени. 
Ани Донева не само изпя 
хубава народна песен, но 
много талантливо, както 
винаги, рецитира поема 
от любимия ѝ поет Дамян 
Дамянов. Пя и рецитира 
свои стихове обществено 
активната Иванка Стоя-
нова, а и този път бяхме 
сюрпризирани с любими-
те стихове на Стефка Бон-
чева, която има свой усет 
към стойностната поезия 
и умее да я представя по 
много подходящ начин.
Не за пръв път в клуб 
„Хинап” е толкова инте-
ресно и забавно. Тук ви-
наги атмосферата е тол-
кова приветлива, че човек 
забравя болежките и тего-
бите, отдава се на доброто 
настроение, на хубавите 
новини за предстоящите 
участия в спортни и музи-
кални състезания, за ин-
тересни срещи с подобни 
приятелски клубове. Там 
и хората с тежки здраво-

словни проблеми могат 
да ги забравят, да ги пре-
одолеят дотолкова, че да 
затанцуват в инвалидните 
си колички умело и кра-
сиво. Да бъдат щастливи 
и да се радват на живота, 
колкото и труден и пре-
дизвикателен да е той.
А по-малко предизвика-
телство ли е, призвание 
или мисия е - да помагаш 
при появата на един нов 
живот! И не е ли радост 
да чуеш първия плач, да 
докоснеш първа малки-
те ръчички и да подадеш 
този толкова чакан нов 
човек на неговата майка!
           Мария АНДРЕЕВА

Вижте чешмата, от която може да пием вода! 
Но дали няма да се погнусим?

Днес случайно се на-
тъкнах на една голя-

ма гавра от страна на 
българските шофьори. 

Снимките, които съм 
направила, са от Кантар-

джиевската чешма, пътя 
Рогачево-Кичево, по  
посока Варна, Община 
Аксаково,Област Варна.
Лошото е, че на снимки-
те не можете да видите 
цялостния бардак на 
мястото.
Това ме ядоса, защото 
водата на тази чешма е 
с РН 7.2, което означава, 
че е благоприятна из-
ворна чешма за питейна 
вода.
За да не кажат някои,че 
си измислям имам тест 
за PH на водата.
Нямам такива думи в 
речника си, за да опиша 
картинката там.
Толкова ли сте тъпи и 
мизерни?

Виктория ИЛИЕВА

Чешмата, където преди балчиклии идваха с благоговение 
да пият чиста вода.                       Фото: Виктория ИЛИЕВА

ГАЛЕРИЯ “АРТ МАРКОНИ”
Представи

 „СОЛ В КАЛЕНДАРА”
сборник стихове

на
ДИМИТЪР НИКИФОРОВ
В 18.30 часа 11.12.2018 г.

         Приятно е, когато 
за рожденият си ден, 
не само получаваш 
подаръци, но и пода-
ряваш на другите неза-
бравими мигове. Така 
избра да отбележи своя 
петдесети рожден ден 
Димитър Никифоров, 
ознаменувайки го с 
нов поетичен сборник. 
Всяка среща с добра-
та, докосваща поезия е 
празник. Време е и вар-
ненските приятели да 
получат своя дял „Сол 
в календара”. Така е на-
рекъл новата си книга 
авторът, включвайки в 
нея както стари, люби-
ми стихотворения, така 
и нови.
НА МАМА 
Димитър Никифоров - 
argonyk

Дата е - сол в календа-
ра.
Твоята дата, светице!
 Кой липов чай за по-
пара
 днес ще ми сипе в па-
ницата?
 Мъка е. Мъка стоглава.
Вик на кръвта ми си-
новна.
Мъката мигар калява? 
–
 болка е - топче олово.
 Болка е - пусто стър-
нище.
Спомен за топла пога-
ча.
 Ден ми е пак да отпри-
щя
 бента солен и да плача.
Тихо. Самичък. Сирот-
но –
 чак на скръбта до 
утайката.

 С глас на ранено жи-
вотно –
както се плаче за май-

ка.
 Солта на живота или 
солта на сълзите пре-
обладават в новите 
стихове на Димитър 
Никифоров? Той оби-
ча да трогва до сълзи 
с любовната си лири-
ка, но и да сипва сол в 
раната, когато трябва 
да ни измъкне от без-
различния унес, когато 
трябва да ни разтърси, 
за да погледнем трезво 
на случващото се около 
нас. Откровен до болка 
и прям в изказа, поетът 
не се крие зад слож-
ни метафори, когато 
споделя личната си 

позиция. Но в същото 
време не крие мъжките 
си сълзи, когато говори 
за своите близки, пое-
ли небесните пътеки. 
Негова поезия е преди 
всичко дълбоко емо-
ционална. Всеки стих 
е опъната струна, из-
тръгнала най-съкрове-
ното от душата. А поза-
гърбената напоследък 
от новите поетични 
течения рима, придава 
допълнителна вибра-
ция, звучност и сила на 
посланията му. 
         „Сол в календара” 
е илюстрирана от ху-
дожничката Пепа Мар-
кова, а в емоционалния 
си предговор редакто-
рът – Камелия Кондова 
споделя:
„Милият, брои ме за 
редактор, пък аз само 
отсервирам някое из-
лишно многоточие или 
слагам заглавие. През 
останалото време се 

дрогирам от вдъхнове-
нията му и живея като 
щастлив читател.”
Щастлива съм, че Ками 
присъства на преми-
ерата и се включи в 
представянето й. Съ-
битието се очерта до-
стойно, като завършек 
на една силна на лите-
ратурни изяви година. 
 Ваня Маркова/ гале-
рия “Арт Маркони
галерия “Арт Марко-
ни”
г р . В а р н а , 
ул.”Охрид”22
тел: 052/643 080 0888 
263 324 / 0876 677 302
www.markoni.hulite.net

Деца от Балчик дариха пари на „Българската Коледа”
Децата от СУ “Христо 
Ботев” от V до VII клас и 
тази година по традиция 
изработиха Коледни кар-
тички и украса.

Красивите творения се 
предлагаха на символич-
ни цени в Коледния базар 
на училището.
Събраните средства - 315 

лв. се дариха на благот-
ворителната инициатива 
“Българската Коледа”.

Л. СИВКОВА
технически секретар


