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Празникът Бабинден

Това не е църковен праз-
ник и не би трябвало да се 
празнува по ново, на 8 яну-
ари, както твърдят някои 
неосведомени по народния 
календар на обичаите и 
празниците. Бабите, по-
старите, че и по-младите, 
няма да допуснат друга 
дата да отбелязва техния 
празник, освен 21 януари. 
Допуснаха, обаче, да се 
разшири обхвата на праз-
ника – празнуват не само 
бабувалите, израждали 
младите булки баби-аку-
шерки, но и всички раж-
дали жени, и всички баби, 
които имат внуци, и които 
нямат, но се надяват.

 На този ден всяка година 
посещавам Родилното от-
деление на МБАЛ Балчик. 
Тази година бях  заедно с 
баби от Клуб „Хинап”, с 
председател Димка Мале-
ва, която винаги намира 
начин да поздрави своите 
колеги от Болницата, къ-
дето минава трудовият ѝ 
стаж като мед.сестра.  На 
екипа на Родилното отде-
ление, със завеждащ д-р 
Емилия Димова, жените от 
„Хинап” подариха цветя, 
домашни пити и сладки, 
направени от тях самите. 
 Една снимка, направена 
от мен, преди 12 години, 
на празнуването на Бабин-

ден  в р-т „Морско око”, 
развесели всички. Там е 
отразено пресъздаване-
то на обичая „Бабинден” 
и израждането на бебе-
то Красимира Здравкова. 
В обичая участваха д-р 
Е.Димова, ст.акушерка 
Й.Канаврова, м.с.Димка 
Малева и санитарката 
Николина Кантимирова. 
Събитието бе реалистич-
но пресъздадено, защото 
участващите в тази  те-
атрална сценка играеха 
сами себе си. И тогава 
много се смяхме и сега на 
спомена за тази идея на 
Димка Малева.
 На д-р Е.Димова бе подне-
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ПОДАРЪКЪТ

Честити да сте, Вие, вече
семейство мило и Алекс,
че имате космическо човече, 
дошло да радва Ви на екс.

Очичките му погледнете само,
какви са живи – въгленчета черни
и как пронизват като рентген същи
и ни подсказват да си мислим нещо.

Ръчичките,  крачетата – подвижни,
то сякаш в Космоса лети.
И движи ги свободно, безпогрешно – 
намира път към  земните мечти.

Как реагира малкото човече
със мимика, със жест – усмивка лека, 
то тъй ни се усмихва и с гласа си,
показва ни и правата пътека.

На баба, гушката ми мила,
на баба си подарък скъп,
защото зная, че те има,
макар далеч от моя път. 
                                               Пенка ДИМИТРОВА

 Поетесата Пенка Димитрова чете свое стихотворение 
- поздрав към всички баби на празника и специално на 
Родилното отделение. 

 Членове на Клуб “Хинап” Балчик, с председател Димка Малева поздравяват 
екипа на Родилно отделение към МБАЛ Балчик, със завеждащ РО д-р Емилия 
Димова.                                                                                       Фото: Маруся КОСТОВА 

сена торта „Бебе” и риту-
алът в по-съвременен вид, 
бе извършен, за адет, както 
казват народните мъдреци. 
 Ако знаехме, щяхме да 
искаме разрешението на 
гл.лекар на МБАЛ Балчик 
д-р П. Салбашян и на ро-
дителите от с.Стражица, 
да снимаме раждането на 
малката Вяра Диянова Де-
мирова, която проплаква в 
ранното утро на Бабинден 
и идва като дар за праз-
ника. Но всяко раждане е 
колкото чакано, толкова и 
неочаквано! 
 Да са живи и здрави и де-
цата, родени преди Вяра, в 
началото на месец януари: 

 Екипът на Родилно отделение към МБАЛ Балчик: отдясно наляво: д-р Димитър Радилов; д-р Валентин Димитров; гл.сестра Йовка Канаврова; 
пред нея баба Николина Кантимирова, дългогодишна санитарка в РО; ст.с.Зюлейха Акиф; Димка Малева, дългогодишна мед.сестра в МБАЛ 
Балчик; д-р Емилия Димова; акуш.Ивета Чамурлийска, санит.Стоянка Райчева; зад тях: санит.Костадинка Ангелова; д-р Николай Георгиев; 
санит.Виктория Стоянова; акуш.Гьонюл Мюрсел.                                                                                                                            Фото: Маруся КОСТОВА 

Михаил Бориславов Ма-
ринов; Орхан- Джан Ивов 
Михайлов и Румен Бори-
сов Райнов. 
 За всички, които празну-
ват, и специално са семей-
ствата на новородените, 
поетесата Пенка Димитро-
ва прочете своето стихо-
творение „Подаръкът”.
 Иванка Стоянова също 
поздрави екипа от доктори, 
акушерки и санитарки на 
Родилното отделение със 
закачлива народна песен.
 Празникът започна с бо-
гата  маса в отделението 
и след това бабите от „Хи-
нап” ще продължат тради-
ционно празника си в рес-
торант „Морско око”.
 Нека има деца да се раж-
дат и празнуващи тяхното 
раждане,  с пожелание  да 
имат бъдеще в достойна 
държава, и тя да е Бълга-
рия.
           Маруся КОСТОВА


