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Клуб „Хинап” празнува с 
гости от Разград

Тази година се навършват 
30 години от създаването 
на Съюза на инвалидите. 
От 28 май 1989 година е 
Учредителният протокол 
на Клуба на  хората с ув-
реждания и дълготрайни 
здравословни проблеми 
в нашия град. Дългогоди-
шен председател на клуба 
е Димка Малева , позната 
със своята активна об-
ществена дейност, която 
полага и тук. 
Клуб „Хинап”, приел ори-
гиналното име на много 
познатото тънко, високо 
и с много здравословни 
полезни плодове, развива 
оживена дейност в нашия 
град и полага усилия да 
включва членовете си и 
в разнообразна културна 
дейност. Клуб „Хинап” 
сътрудничи много актив-
но с подобните клубове от 
Добрич и района, а също 
и с много такива от цяла-
та страна. Такава хубава 
среща се получи преди 
24 май, когато гости на 
балчиклии бяха членовете 
на клуб „Детелина”, хора 

с увреждания от Разград. 
Гостите, посрещнати ра-
душно, бяха запознати и 
посетиха забележител-
ностите на нашия град 
– Двореца, Музея, Етног-
рафската къща, църквата 
„Св. Николай” с приле-
жащото към нея килийно 
училище.
За гостите денят продъл-
жи с обяд в ресторант 
„Лотос”, където ги очак-
ваха домакините, членове 
на „Хинап”. След топ-
лите приветствени думи 
на Димка Малева към 
гостите, председателката 
на разградския клуб „Де-
телина” Иванка Петкова, 
поздрави домакините и 
благодари за оказаното 
сърдечно внимание. Гос-
тенките, членове и на 
певческа група, благода-
риха за гостоприемството 
с изпълнение на песни от 
репертоара си. Празнич-
ната атмосфера продължи 
с рецитации на любими 
стихове. Гостенката Елена 
Дечкова изпълни поемата 
„Приказка” на Дамян Да-

мянов много изразително 
и артистично. Трогателно 
прозвуча и изпълнението 
на Димитричка Велчева с 
нейната творба „На майка 
ми”. 
Домакините от клуб „Хи-
нап” зарадваха гостите с 
народни песни, с люби-
ми мелодии за Балчик, 
изпълнени от двете пев-
чески групи, с индиви-
дуални изпълнения на 
песни и стихове. Рибената 
чорба, пожелана от гос-
тите и поднесена обилно 
в много оригинални ке-
рамични съдове повиши 
настроението и се полу-
чи онази непринудена и 
много топла атмосфера, 
така характерна за клуб 
„Хинап” – танци, вицове, 
общи снимки, размяна на 
адреси. Слънчевият ден 
позволи изпращането на 
гостите да бъде придру-
жено с разходка край мо-
рето, развълнувано и още 
по-красиво и оставящо у 
тях незабравими спомени 
от Балчик. 
             Мария АНДРЕЕВА

Децата на село Соколово, със своите песни и танци, направиха май-
ския празник много весел и го утвърдиха в културния календар на 
селото.                                                               Фото: Людмила ПЕТРОВА

Клуб „Хинап” град Балчик, с председател Димка Малева и гости от 
Разград.                                                                 Фото: Маруся КОСТОВА

С емблематичния каварненски  сюжет, фотографиран от Джемал 
Мехмедов, приятел на Балчик и редовен гост на града и околности-
те, поздравяваме колегите си от вестник „Каварна+“ с техния пър-
ви журналистически  рожден ден. Вестник „Балчишки телеграф“им 
пожелава да стигнат нашите 25 години.

50 години след завършване на 
Балчишката гимназия

На 24 май 2019 г. отбеляз-
ахме 50 години, от завърш-
ването на Балчишката гим-
назия! Много или малко е 
половин век, като време, 
в което сме изграждали 
трайни връзки, създали сме 
семейства,натрупали сме 
професионален опит? 
Събрахме се и побързахме 
да седнем в заведение край 
морето. Нашето море, което 
ни пречиства и зарежда емо-
ционално!
Гичка Стоименова, най-дей-
ният организатор на срещата, 

с топли думи поздрави при-
състващите от различните 
класове. 
Разказахме си весели момен-
ти от ученическите години и 
споменахме наши съучени-
ци, които са напуснали този 
свят, сравнително млади.
Приятно ми беше да разгова-
рям с Павлина Моллова, фин 
човек, опитен лекар. Мария 
Стоянова и Възкресия До-
брева, реализирали се като 
водещи педагози, в областта 
на математиката и Алексан-
дър Мирчев, също педагог и 
естет, свързан с изобразител-

ното изкуство.
Имаме и представители на 
благородната професия ме-
дицински сестри: Марина 
Денева, „малката“ Марина, 
също с фамилията Денева, 
Севинч Кортулуш.
Особено приятно беше да 
си поговорим с двете близ-
начки, Анастасия и Мария 
Господинови. Усмихнатите 
и лъчезарни сестри,умеят да 
контактуват непринудено с 
всеки.
С по-дългогодишно познан-
ство, още от ПЪРВИ клас на 
далечната 1958 година, сме 
приятелите от т. нар. „Десет-
ка“.
За тези 60 години сме се тър-

сили, помагали и споделяли 
житейските неволи!През 
тези години се образовахме, 
любихме, професионално се 
квалифицирахме, раждахме и 
възпитавахме децата си, гле-
дахмесвоите родителите, но 
никога не се забравихме и не 
престанахме да се подкрепя-
ме и събираме по хубави и не 
толкова хубави поводи.
Да чувстваш приятелско-
то рамо, или тогава когато 
имаш нужда някой да изтрие 
сълзите ти, е нещо велико! 
Приятелите, за които можеш 

да кажеш моето 
второ аз, за тях 
искам да ви раз-
кажа по обстой-
но, сега.
И тъй като за 
мен те са ед-
накво значими, 
ще ги подредя 
по азбучен ред: 
Ганка Панай-
отова, Еленка 
Митева, Златка 
Христова, Иван 
Зарев, Краси-
мир Ранков, 
Петър Петков, 
Петър Романов, 

Радослав Станчев, Свобода 
Карович, Татяна Ненкова, 
Филипа Дечева, Мери Янева, 
Уляна Томова.

Началото, когато съзнателно 
тръгнахме по пътя на обра-
зованието беше първи клас. 
Участие в тържества, фан-
фарна музика, певчески хор, 
манифестации, театрални 
постановки в Читалището на 
родния ни град Балчик, това 
ни сплотяваше и изграждаше 
като личности. 
Е, според интересите на все-
ки и спортните ни дадености 
се диференцирахме. Част от 
нас, нали сме расли покрай 
любимото море, активно се 
занимавахме със спортна 
дейност: гребане на Ял-6, 
ветроходство, кану, каяк, 
плуване. 
Радвахме се на постижения-
та в професионалното си из-
растване. 
Умната и изключително пра-
гматична приятелка Златка 
Христова, към която се обръ-
щаше всеки от нас, за каквато 
и да е помощ през годините 
и до ден днешен е нашата 
гордост.
Тя продължава да работи в 
Община Варна, като Ръково-
дител на проект „Подготовка 
и изпълнение на проект за 
развитие на инфраструкту-
рата за отпадъчни води в 
агломерация к.к. „ Златни 
пясъци“. Дерзай, Лате! Ти си 
нашата опора и гордост!
Красимир Ранков, актьор, с 
богат творчески репертоар. 
Стана популярен с ролята на 
култовия образ в “Стъклен 
дом” - охранителя в мола, 
Ставрев. Душата на компа-
нията ни. С изключително 
чувство за хумор и гостопри-
емство. 
Радослав Станчев, нашият 
Славчо, арендатор. Обичаме 
го, защото е изключително 
спокоен, деликатен, готов да 
помогне на всяка цена, без да 
парадира.
От край време си знаем, ка-
жеш ли Славчо и в съзнание-
то ти веднага изплува образът 

на Петър Романов. 
Така си ги знаем, 
вечната приятел-
ска двойка. 
Петьо Романов, 

м ом ч е то 
което е 
в и н а г и 
с нас на 
безкрай -
ните ни 
с р е щ и . 
Отзивчив, 
о р г а н и -
затор на 
купоните. 
Умее да те 
изслуша и да ти по-
могне на мига. Това 
е той.
Последните години, 

нашият приятел Иван Зарев, 
който дълги години живее-
ше и работеше в Германия, 
забелязваме в обкръжението 
на Петьо. Без тримата купо-
нът не може. Зарев е нашата 
памет. Помни случки, които е 
запечатал в паметта си. Аз го 
наричам „нашата Летописна 
книга“. Умник ни е той!
Петър Петков, наш изклю-
чително скъп приятел, който 
живее от 40 години в САЩ, 
но всяко негово пристига-
не в Балчик е голям купон. 
Осъмваме заедно, обядваме 
заедно, посрещаме лунната 
пътека и сутрешния изгрев. 
Обичаме те, Пепи! Твоето 
идване в България е празник 
за всички нас!
Често казват: “Кажи ми, кои 
са приятелите ти, за да ти 
кажа какъв си?” В тази посо-
ка на мисли,искам да споделя 
вълнението си, във връзка с 
връчването на Почетен знак 
на кмета на Варна през 2019 
г., на нашата приятелка Сво-
бода Карович! Поздравления 
за наградата и признаването 
и за перфектен специалист в 
благородната професия – ма-
гистър фармацевт!
Момичето, което през годи-
ните е помагало на всеки в 
нужда. Загрижена и готова да 
помогне при всички обстоя-
телства.
„Хубавата“ Елена Митева, 
приятелка с изключително 
чувство за отговорност към 
всичко, което ѝ споделиш, 
деликатна, гостоприемна и 
грижовна към всеки от нас. 
Макар по-голямата част от 
живота си да работи и живее 
в София, на срещите, които 
организирахме, винаги беше 
до нас. 
Татяна Ненкова и Гането Па-
найтова, те също вървят ан 
блок. Приветливи, уравнове-
сени и отзивчиви. Компани-
ята само печели от тяхното 
присъствие.

Спокойствието винаги витае 
около тях. Такива ги обича-
ме!
Моя милост, Люба Радосла-
вова, с готовност и обич съм 
посрещала и очаквала в дома 
си всички тези приятели.  В 
сърцето ми има място за все-
ки от вас, мили мои. Прегръ-
щам ви и ви пожелавам да 
сме здрави, да се подкрепя-
ме още дълги години и Бал-
чиклии, които ни познават, 
да продължават да казват, 
НЯМА ПО-СПЛОТЕНИ И 

ЗАДРУЖНИ ОТ ВАС!

Люба РАДОСЛАВОВА
Историк


