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Êëóá “Õèíàï” ñå âåñåëè
во от балчиклията Мильо Обретенов, който
показа ритуала зарязване на лозята.
С много вълнения бяха рецитирани стихове
– за майката, за любимата, за родината. С две
хубави народни песни
бяха поздравени всички от народните певици Стойка Георгиева от
Балчик и Гергина Иванова от Тервел. Възхищение и възторг предизвика у всички малкият Александър Танев,
който пя невероятно
Добруджа пя, танцува и се весели на 12 март
в ресторант „Лотос”.
180 представители на
общинските клубове на
хората с дълготрайни
увреждания гостуваха
на Балчик, поканени от
балчишкия клуб „Хинап”. Тук бяха групи от
Тервел, Добрич, Г.Тошево, Челопечене и Божурец, Варна. С хляб и
сол и закичени с мартеници от балчишката Баба Марта и нейните сътруднички, гостите бяха
радушно посрещнати и
настанени.
Тържеството бе сполучливо обявено от
Д.Малева, председател
на клуб „Хинап”, като
пет в едно - празнува се
1 март, 3 март, 8 март,
Трифон Зарезан, Първа
пролет.
Поздравление към
присъстващите от име-

то на Общинската администрация поднесе Галина Неделчева, която с
хубавите пожелания за
здраве, сили и настроение към хората в неравностойно положение,
напомни за предстоящия им конгрес през
есента, където техните
искания и проблеми
трябва да намерят достойни решения.
Празникът започна с
красив ритуал – морско кръщение на клуба
от Тервел с името „Делфин” и с пожелание за
близкото им сътрудничество с клуб „Хинап” /
нали делфините ходят
по двойки/.
Тържеството продължи с богата програма,
представена от всички
гостуващи клубове. Започна се с конкурс за
Баба Марта. И много
трудно беше за зрители-

те да изберат най-оригиналната. Челопеченската Баба Марта, облечена с хубава добруджанска носия, държеше кошница с щъркел,
преметнала торба с бебе на гърба. Тошевската донесе оригинална
кошница, изпечена от
тесто и с лика на Богородица. Сръчната Баба
Марта от Божурище беше изплела декоративни
цветя от мартеници – от
хубави, по-хубави. Добрич също донесе цвете с красиви мартеници.
А Балчишката Баба
Марта / Деспина Маринова/, облечена в синьо
и бяло, наметната с мрежи, донесе за всички току-що извадени от морето червено – бели изплетени рибки върху зелени клонки, обкичени
с красиви мартеници, с
обич направени от бал-

Òóê íå æèâåÿò
ñàìî èäèîòè!
/Продължава от стр.1/
Масово в страната се
протестира срещу високите цени, по – високи, дори
от цените в другите страни на ЕС, където минималната заплата е 10 пъти поголяма от българската.
По телевизиите излъчват дебат между попове
и видни граждани „за” и
„против” Ванга, „за” и
„против” Дънов, „за” и
против” врачки, магьосници, баячки. Дърдори се
за обладани от демони,
дърдорят се всевъзможни глупости, все едно живеем в някакво мрачно
средновековие и най-важното нещо е да се докаже „колко дявола могат да
седнат на върха на една
игла”. От този спор Българската православна
църква ще загуби още от
все по – оредяващите редици на своите енориаши. Потънали в разкош и
фанатизам представителите на висшия клир 20

години от началото на
икономическите промени в България демонстрират пълно отчуждение от
проблемите на обикновените хора. Битки за
имоти, превръщане на
всеки църковен ритуал в
търговия, тържествено
освещаване на всякакви
лъскави офиси на доста
съмнителни бизнесмени,
ядене, пиене и ловуване
с все по-безсрамната светска власт – това е натрапващото се поведение на
БПЦ. Ако редовите свещеници, които споделят живота и съдбата на мнозинството хора в страната,
със същата страст, с която са тръгнали да заклеймяват Ванга и Дънов, започнат да се борят с пороците и недостойното
поведение на много от
висшите си представители, ще напълнят храмовете с вярващи. Само че
много по - лесно е да анатемосваш мъртви и безо-

пасни хора, отколкото да
изложиш на риск спокойствието си, започвайки
поход срещу мутрите и
ченгетата с постове в
църквата.
Ликуй народе! Барбекюто на Доган падна!
Защитихме и националните си традиции – тричането на кучета и весенето на хора за здраве, остава! Православието най-после намери
ниша за изява. И какво
от това, че тук не живеят само идиоти? Тази
държава си е направена само за идиоти, а тези, които не се чувстват
такива – прав им път.
„Светът е голям и спасение дебне отвсякъде”
пише немският писател с
български произход Илия
Троянов и просто трябва
да му повярваме. Да, тук
не живеят само идиоти,
но както е тръгнало, може само те да останат.
Юлита ХРИСТОВА

„а ” кла с на ОУ
„Св.Св.Кирил и Методий”. Директорът на
неговото училище, винаги отзоваващият се на
пра зниците на клуб
„Хинап” Станислав Николов изпълни прекрасни хитове. Невелина
Георгиева, ръководител
на двете певчески групи към клуб „Хинап”
отново ни порази с таланта да ни весели и да
пее любими народни
песни. Тя е посланик на
добра воля между Каварна и Балчик. Интере-

чиклийки за гостите. А
рибките трябваше да
изпълняват по три желания. Тази Баба Марта
разказа увлекателно легендата за мартеницата,
свързана с историята ни
от времето на Аспарух,
когато малката птичка
нашарила бялото конче
с кръвта от крачето си,
но занесла вестта за красивата и плодородна земя, станала родината
България.
А колко аплодисменти предизвика краневската Баба Марта /Цвета
Узунова/, дошла на импровизирано конче /нали е Тодоровден, тя премина силно на галоп и
поздрави именниците/.
Челопеченци, както винаги много активни,
представиха Пижо и
Пенда. Не беше забравен и Трифон Зарезан, артистично, но и с гор- сните изяви бяха спраолицетворен сполучли- дост заяви, че е от ІІІ ведливо наградени от

Димка Малева и журито: Златна пантофка за
Челопечене; сребърна
кърпа за Тервел; Битов
цървул за Г.Тошево;
както и много завещани крайбрежни земи от
варна до Балчик, Каварна и Шабла.
Несекващо веселие от
танци, песни, стихове,
хумор, вълнения, емоции – това бе атмосферата в ресторант „Лотос”, където обслужващият персонал се справи отлично с менюто и
организацията на обяда. Накрая председателят на добричкия клуб
на инвалидите Олег Темелков покани всички
присъстващи, в същия
състав догодина да посрещнат в Добрич Тодоровден.
Мария АНДРЕЕВА

Ñëúí÷åâà ìàðòåíñêà óñìèâêà
Слънчева усмивка засия в мартенския ден и
крайбрежната алея в
Балчик се оживи. Сините води на морето галеха каменния бряг тихо,
спокойно и нежно. Жива музика се чуваше от
ресторанта, която приповдигаше празничното
настроение на хората.
На входната врата с топла погача и шарена сол
балчиклии посрещаха
приятели от клубовете
на инвалидите от Добрич, Варна, Генерал Тошево, Карапелит, Божурец и Челопечене. Организацията беше перфектна, стилна и красива –
само една жена можеше
да направи това, председателката на клуб „ Хинап” гр. Балчик – г-жа
Димка Малева.
Срещата беше посветена на предстоящия
конгрес на инвалидите.
Споделяха обмяна на
работата. Гости и домакини рецитираха свои
стихове. Пяха песни.
Препълнената зала се

изпъстри с хора от различни градове и села.
Трогателна беше срещата на нашата маса.
Жена от Балчик разпозна своите другарчета от
детството, с които са играели и палували по ливадите на Карапелит и
съседните дворове.
Просълзиха се очите на
порасналите момичета
и момчета, вече баби и
дядовци, с много сребро в косите, помъдрели.
Слънчевата Невелина,
музикален ръководител
на двете певчески формации в клуб „Хинап”
взе микрофона и и преди да запее, прикани
всички на хоро с думи-

те” Усмихнете се, и слънцето се смее”. В залата
преливаше морето на
любовта и радостта. Усмивки, прегръдки и добро настроение взривиха
сърцата на хората. Забравиха неволите и несгодите на всекидневието.
Чувстваха се пълноценни хора. Вярвах, че е така. Мильо Обретенов
беше две седмици болен
на легло. Единствено
дълга, че е обещал на гжа Малева да дойде, го
вдигнаха на крака. Влезе
в залата облечен в българска национална носия, накривил калпак с
бъклица червено вино,
лоза и ножица. Заряза

лозето пред всички, в
ролята си на Трифон Зарезан. Поздрави присъстващите, почерпи ги и
се хвана на хорото.
Тоя ден тук се отбелязваха ритуалите от Петльов ден, Трифон Зарезан, Баба Марта, Международния ден на жената
8 март и Тодоровден.
Красиви бяха словата,
с които г-жа Димка Малева приветства гостите,
дошли в пристана на белокаменния град „ тук
където има голяма култура, гостоприемство и
любов”…….
Обещаха си нови срещи и добро приятелство.
Цонка СИВКОВА

Ñòîÿí Ìàíåâ Ãåîðãèåâ
на 6 години от бл. 25 на ж.к. „Балик”
има нужда от вашата парична помощ за
лечение в София.
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