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Специалната торта със скулптурата на Хипократ, изработена по случай
10-годишнината на клуб “Здраве”.         Фото: Маруся КОСТОВА

Общинският пенсионерски хор с диригент Тодор Тодоров и музикален
акомпанимент Ив. Малев изнесе великолепен концерт в храм “Св. Св.
Константин и Елена” в навечерието на Коледа.

Тържественост и Коледно настроение постигнаха членовете на
Общинския пенсионерски хор в църквата “Св. Георги” в Коледната нощ.

Клуб “Здраве” празнува началото на Новата 2011 година.

През пролетта на 1998
г. се заражда идеята да се
учреди пенсионерски клуб
на медицинските работ-
ници. Предложението ид-
ва от д-р Н.Коева, мед.се-
стри Димка Малева, Ди-
митричка Койчева, Пен-
ка Маринова, Бойка Каро-
ва, Веска Близнакова. Но
поради някакви причини –
обективни и субективни,
не се стига до реализация
на тази хубава идея.

Ето какво сподели се-
гашният председател
на клуба Т.Харизанова:

В навечерието на но-
вото хилядолетие реши-
хме с Д.Малева да се за-
хванем с тази работа. Аз
току-що се бях пенсио-
нирала. Тръгнахме по
етапния ред, както му е
редът. Първо срещнах-
ме подкрепа и разбира-
не от тогавашния пред-
седател на ОбС на пен-
сионерите Димитър До-
брев и неговото ръково-
дство. Много радушно
ни прие и подкрепи се-
кретарят на Общината
Е.Ханджиев, а когато
посетихме кмета
Кр.Михайлов – той ни
поздрави и приветства.
И така на 18 декември
2000 г. със заповед на
кмета ни се определи
помещение и ден втор-
ник за провеждане на
сбирки. Бяхме регист-
рирани в Общината ка-
то клуб №5. Председа-
тел беше Д.Малева, а аз
– секретар. Бяхме удов-
летворени и щастливи,
че си имахме клуб по
интереси. Започнахме
да провеждаме много
мероприятия.

Как кръстихте клуба
си „Здраве”?

През 2002 г. реших-
ме, че трябва да си има-
ме кръщелно свидетел-
ство и на 10-ти декемв-
ри при температура -7
градуса, рано сутринта
отпътувахме към град
Силистра. С нас бяха
пенсионерите от клуб с.
Гурково и кметът на се-
лото Гинка Крумова,
която стана нашата кръ-
стница. В манастира
„Богородичен покров”
край село Добродица,
Силистренско ни очак-
ваха игуменката, отец
Добри Чаков, отец Пе-
тър Петров от Силист-
ра и пенсионерите от с.
Добротица – наши при-
ятели.

Когато отец Добри Ча-
ков ни връчваше кръ-
щелното свидетелство,
подкрепено с подарък,
една икона, каза: „Аз съм
възрастен свещеник, но
в моята проповедничес-
ка дейност досега не съм
извършвал кръщавка на
пенсионерски клуб. Вие
сте първите и това ви
прави чест. Поздравявам

ви и ви желая здраве и
дълъг живот на Клуб
„Здраве”.

Бъдете благословени!
Амин.

Така, закриляни от Бо-
га, с радостни чувства и
добро настроение, удов-
летворени от хубавото по-
срещане, което ни устро-
иха в с. Добротица, в къс-
ния следобед поехме по
обратния път към Балчик.
Времето беше студено, но
в сърцата ни беше топло,
пеехме и се поздравявах-
ме през целия път.

През 2003 г. настъпи-
ха промени в ръководс-
твото на ОбС на пен-
сионерите. Напусна
града и се пресели във
Варна активният член
Стоянка Христова. На
нейно място бе избра-
на Димка Малева, а за
председател на Клуб
„Здраве”- Тодорка Ха-
ризанова.

Каква дейност из-
вършихте след тези
промени ?

Нашата дейност бе
многообразна. И сега е
такава. В клуба ни гос-
тува една приятелка от
град Русе – Веска Черне-
ва, която обича да пише
стихове. На „белите мо-
мичета” от клуб №5 тя
посвети стихотворение:
„А бяхме белите моми-
чета на Балчик, познали
много болки и тъги, ми-
лосърдие раздавахме
всеки миг, но сняг белее
вече в нашите коси.

Задружно живеем и пе-
сни пеем, правим живо-
та си весел и лек, в това
преходно време пак се
смеем и всеки от нас се
чувства човек. Сега сме
само бели кокичета, съб-
рани в един разкошен бу-
кет, където минем разна-
сяме славата на родния
хубав и вечен Балчик.

Желанието на Веска
Чернева беше това нейно
посвещение да стане пе-
сен. Лично помолих ме-
стния поет и музикант
Валентин Шалтев да ни
напише музиката и той го
направи, за което сърде-
чно му благодарихме. Иг-
раехме гимнастика на
фона на тази музика и се
получаваше много добре.

Решихме да спортува-
ме и да провеждаме про-
филактика на остеопоро-
зата. Сформирахме гру-
па за здраве. Методист
беше Димка Малева.
Групата се наричаше
„Медик”. Играехме с бе-
ли тениски с червен
кръст, сини панталони и
малки бели знаменца с
червен кръст. Имахме си
и музиката.

Разкажете за пър-
вите прояви на групи-
те за здраве.

Когато се представих-
ме на Първия зонален

преглед на групите за
здраве в град Разград
през 2003 г., председате-
лят на федерацията
„Спортисти – ветерани”
доц. д-р Еньо Бояджиев
много ни похвали като
изтъкна, че единствено
групата от Балчик играе
с музикален съпровод и
текст, написан специал-
но за нас, а упражнения-
та ни са подходящи и с
елементи на лечебна фи-
зкултура. Бяхме много
доволни и щастливи. И
сега ФК „Здравец” про-
дължава да играе гимна-
стика с тази музика.

През годините клубът
ни се разрасна, ставахме
все по-задружни, отго-
ворни, проявявахме ак-
тивна гражданска пози-
ция, участвахме във фе-
стивали, национални об-
щински чествания, по-
магахме на пострадали
от природни бедствия, за
Коледа, за Великден, на
1 юни поздравявахме
болните деца от „Тузла-
та”. Подарявахме играч-
ки, дрехи, лакомства, на
някои изпращахме и ко-
лети. Масово участвахме
в благотворителните
Български Коледи. С на-
шата помощ трогнахме и
децата от „Дом за меди-
ко-социални грижи за
деца” – гр. Добрич. От
директора на Дома полу-
чихме благодарствено
писмо с копие до кмета
Н. Ангелов, в което се
казва: „Вие, скъпи пен-
сионери, с хуманността
си придавате особена ду-
ховност на красивия
Балчик, възвръщате ста-
рите възрожденски тра-
диции на българина: да
даряваш, да мислиш за
по-слабия!”

С много подаръци,
сладкиши и дрехи зара-
двахме децата от дома в
с. Крушари – 100 деца на
възраст от 3 до 18 годи-
ни, с умствени и физи-
чески увреждания.

Масово се включвах-
ме и в кампанията за ос-
вобождаването на наши-
те медици от либийски-
те затвори като изпраща-
хме нашите послания и
протести.

Известно е, че човек,
дори да е възрастен, не
е видял всичко в своята
родина. По този повод
често ходите на екс-
курзии.

Много обичаме да
провеждаме екскурзии в
страната. За нас е удо-
волствие да опознаваме
красивата си родина, да
се докосваме до нейно-
то историческо минало и
величие. Посвещавахме
ги на забележителни ис-
торически годишнини
като 130 г. от Освобож-
дението, 100 г. от провъз-
гласяването на независи-

мостта на Българи, как-
то и в чест на 1 октомв-
ри – Международен ден
на възрастните хора. В
чест на 7 април – нашия
професионален празник,
два пъти организирахме
посещение на опера във
Варна – гледахме опера-
та „Аида” от Верди, а
втория път – „Тоска” от
Пучини. Масово се
включихме и в Общинс-
кия пенсионерски хор.
Вокалната група на на-
шия клуб също се пред-
ставя много добре, има-
ме основание да се гор-
деем, че сме постигнали
хубави резултати, под-
държаме добри приятел-
ски взаимоотношения с
останалите клубове в
града и общината.

Как отбелязахте 10 –
годишнината на клуба ?

При честването на на-
шия 10 – годишен юби-
лей с нас споделиха пра-
зника Клуб №1 с пред-
седател Хр. Сивкова. На
това мило Коледно тър-
жество те честваха и сво-
ите юбиляри, навърши-
ли 70, 75, 80, 85 години.
Получихме поздравите-
лен адрес от името на
Ангел Събев, председа-
тел на ОбС Балчик, от
Димитричка Койчева,
бивша мед. сестра – тех-
ните думи ни трогнаха и
зарадваха. Статуята на
Хипократ, поднесена от
клуб „Хинап” с предсе-
дател Д. Малева най-
много ни изненада и удо-
влетвори. Хипократ ви-
наги ще бъде в нас, в
сърцата ни, в деянията
ни, ще живеем с клетва-
та на Хипократ, докато
ни има на този свят, за-
щото ние винаги ще бъ-
дем част от хората в бя-
ло. Поздравихме всички
с нашата нова песничка:
„Светлолика бе нашата
младост, а в очите иск-
ряха слънца, дарихме
здраве, утеха и радост,
вред из нашата родна
страна. Бяхме армия в
бели редици, наше зна-
ме бе кръстът червен, бя-
хме храбри девойки-ме-
дици, неуморни на пост
нощ и ден.” Музиката ни
написа диригентът То-
дор Тодоров и ние мно-
го му благодарим. Да ни
е жив и здрав, да ни да-
рява с хубава песен.

Какво е вашето ново-
годишно пожелание ?

От страниците на лю-
бимия за всички вестник
„Балчишки телеграф”
поднасяме нашите сър-
дечни новогодишни по-
желания – нека 2011 го-
дина бъде здрава, плодо-
творна и успешна, из-
пълнена с много любов,
красота и оптимизъм. За
много години.

Интервю:
 Маруся  КОСТОВА




