
Клуб "Хинап" - независими и равни, на разходка по море в родния град
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ОЧАКВАНЕ НА 3 ДЕКЕМВРИ
Притихват слънчевите дни,
небето кротко се снишава,
а хората, ограбени във младини,
за празник свой със радост се надяват.

Внимание очакват те от Вас
и обич истинска, човешка –
не ги загърбвайте във труден час,
помагайте им във съдбата тежка.
Това са хора – инвалиди,

3 декември 2012 г.
родени са от майки, тук, сред нас.
Животът им е низ от изненади
и борят се за него час по час.

Пенка ДИМИТРОВА

25 ðîæäåí äåí íà Êëóá
“Õèíàï” Áàë÷èê

На 28 май 1990 г. , пре-
ди 25 години, бе проведе-
но събрание за учредява-
не на Дружество на хо-
рата с увреждания в град
Балчик и Общината.

Гости-учредители са
г-н Красимир Коцев,
председател на ЦС на СИ
в София /Централен съ-
вет на Съюза на инвали-
дите/, д-р Радко Радев /
председател на Съюза на
инвалидите във Варна/ и
г-н Атанас Димитров /
председател на Съюза на
инвалидите в Добрич.

 Ръководството на но-

воучреденото дружест-
во е в състав: Тодор Въл-
чев /председател/,члено-
ве - Славка Христова,
Кръстинка Славова, Пе-
транка Василева и Стели-
яна Георгиева, Веска
Иванова /председател на
Ревизионната комисия/.

От 2003 г. председател на
Дружеството става Дим-
ка Малева и на общо съб-
рание се решава да се на-
рече Клуб „Хинап”, на
името на издържливото
във всички сезони плод-
но дърво, тъй както издър-
жливи и борбени са хора-

та с увреждания.
Много символичен

смисъл откриваме в
твърдението, че първият
Исусов венец  е бил от
клонките на хинап.

„Нека са благословени
и равни с всички- хора-
та, лишени от добро здра-
ве – казва Димка Мале-
ва. Те могат и намират
начин да преодоляват
трудностите на живота,
защото са заедно, в един
клуб – клуб „Хинап”, до-
казал за четвърт век своя
висок потенциал.”

/Б.Т./ Клуб “Хинап” пред Историческия музей в Полски Тръмбеш на 6.12.2013

Д. Малева и хинапци в с.
Чернооково на 2.02.12

Мильо Обретенов на
Трифон Зарезан в клуб

“Хинап”

Хинапско хоро се изви в с. Септемврийци на Цветница заедно с приятелският пенсионерски клуб

Клуб “Хинап” град Балчик  празнува 3 декември заедно със Съюза на инвалидите град Добрич

Група за народни песни “Бяло цвете” към клуб “Хинап” представя
автентичен фолклор на фестивал в Тутракан с корепетитор Капка Панчева

Група “Неспокойни вълни” към клуб “Хинап” изпълнява песни за
морето с корепетирор Невелина Николова.

Димка Малева в сърцето на всяко мероприятие

Всяко клубно събрание завършва с весел банкет

Баба Марта е празник за изява на сръчните пръсти и фантазия на хинапки

Редовни гости и съратници на организационния живот в клуб "Хинап" са: Станислав Николов,
Иванка Бързакова, Димка Малева, Руска Георгиева и Петя Стоянова

Активни членове на клуб "Хинап" вдигат тост със здравословен чай
 в чаши, които са си подарили взаимно

Весел празник на хората от клуб "Хинап" с приятели от клуба на
инвалидите в град Добрич

Дългогодишни членове на клуб "Хинап" - танцова двойка Божидар
Живков и майка му Мария Попова

"Хората с увреждания равностойни, имаме права достойни, да отвърнем с доброта туй е нашата съдба. Днес, декември 3-ти ден, той на нас е посветен." Цанка ЙОРДАНОВА 2007 г.

Лъчезарната Теодора Панайотова, обичана от
всички членове на клуб "Хинап", влюбена в

музиката


