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За хората с уврежда-
ния трябва да се разказ-
ва, както за всички хо-
ра, но много по-задъл-
бочено.  Защото  освен
обикновените ежеднев-
ни проблеми, за тях се
прибавят много здраво-
словни и битови, чието
решаване е свързано с
големи  усилия.  Точно
за това се говори на от-
четното  събрание  на
членовете от клуб „Хи-
нап” – балчишките хо-
ра с дълготрайни здра-
вословни проблеми. То-
ва се случи на 18 фев-
руари от 11.00 ч.  Съб-
ранието  откри  предсе-
дателят на клуба Димка
Малева,  която  прочете
информация  за  отчет-
ния период. Кратко, съ-
държателно,  с  много
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факти, бяха отбелязани
основните  акценти  в
дейността  на  клуба  –
подпомагане на члено-
вете с помощи /финан-
сови  и  материални/,
осигуряване  с  гориво,
главно дървен материал
и др.

Особено внимание бе
отделено на  културно-
масовите прояви – уча-
стие в изложби, празни-
ци, фестивали, в общог-
радски  събития.  Към
клуб „Хинап” функцио-
нират две певчески гру-
пи,  които участват  не
само в културния живот
на града, но имат прес-
тижни участия в прегле-
ди и фестивали в стра-
ната. За трети пореден
път те получиха награ-
ди от Националния фе-

стивал на инвалидите в
Перник, показаха изку-
ството  си  в  Сърбия  и
Македония.

Д.Малева отбеляза от-
зивчивостта  на  много
членове на клуба, които
изработват ръчно пода-
ръци и сувенири за гос-
ти, подпомагат органи-
зацията  на  срещите  с
други подобни клубове
–  Нели  Арабаджиева,
Деспина  Маринова,
Кръстинка Димитрова.
Празниците – Междуна-
родния ден на инвалиди-
те  3  декември,  Първа
пролет, рождени и имен-
ни дни, юбилеи, съпът-
стват живота на хората
от клуб „Хинап”. Те са
и отразявани в балчиш-
ките  вестници,  главно
във в.”Балчишки телег-

раф”, както и на страни-
ците  на  в.”Трета  въз-
раст” и сп.”Кураж”.

По втора точка от ре-
да на събранието Пеньо
Пенев,  председател  на
Ревизионната  комисия
запозна членовете с от-
чета си, в който съобщи
как са изразходвани съ-
браните финансови сре-
дства на клуба.

Събранието  продъл-
жи с беседа между при-
състващите и гостите от
Дирекция  „Социално
подпомагане”    Ервин
Ахмедов и  Нели Ивано-
ва. Те отговориха на въ-
проси, засягащи хората
с увреждания и дадоха

уверение, че винаги ще
помагат и ще съдейст-
ват на членовете на клу-
ба, разбира се в рамки-
те  на  своите  правомо-
щия. С това Стефка Бон-
чева, председател на съ-
бранието закри делова-
та част.

Събранието, на което
присъстваха повече от
70  члена,  продължи  с
празничен обяд в ресто-
рант „Морско око”, къ-
дето и друг път хинапци
са  били посрещани  от
гостоприемните  дома-
кини и гощавани с вку-
сен  обяд.  Последва
емоционален момент за
отбелязване 140-годиш-

нината от обесването на
В.Левски с кратко слово
и литературна  програ-
ма, изпълнена трогател-
но от група деца от пър-
ви клас от СОУ „Хр.Бо-
тев” с кл.р-л Юлия Ми-
ронова.

Всеки, който познава
стила на Д.Малева в по-
добни мероприятия, ня-
ма да се учуди от атмос-
ферата, която се създа-
де чрез този пъстър ка-
лейдоскоп от  реализи-
рани оригинални идеи –
Дионисиеви пратеници,
дегустации  и избор  на
най-добро  домашно ви-
но, веселие и танци – от
хора и ръченици до Гаг-

нам стайл.  Сомелиери-
те  Георги  Йорданов  /
Гого/, Валентин Георги-
ев и Халил Ахмедов оп-
ределиха с голямо затру-
днение  две  специални
награди – на Димитри-
чка  Кирилова  и  Кольо
Монев; три първи наг-
ради –  на  Добри  Пет-
ров,  Илия  Атанасов  и
Ганка Кирчева.

И този път хората с ув-
реждания и дълготрай-
ни  здравни  проблеми
компенсират здравните
си тегоби с много бод-
ро настроение  и силен
дух. Наистина ги прите-
жават.

Мария АНДРЕЕВА

 На 9 февруари пенсионерски клуб “Младост” в Балчик проведе отчетно-
изборно събрание, на което беше отчетена дейността му през изминалата
2012 г. За председател на клуба бе преизбран г-н Георги Андонов, а в състава
на УС бяха включени още двама членове.

Културно-масовата  дейност  на  клуба  след  събранието  стартира  на  14
февруари с празника Трифон Зарезан. В много празнична и весела атмосфера
най-възрастният член г-н Ат. Стамов заряза лозята по всички правила на
традицията. Програмата на вечерта беше много интересна  имаше дегустация
на вино и ракия, викторина, стихове за виното и любовта. До късните часове
на нощта клубът се огласяше от музиката, песните и танците на пенсионерите.

И още един повод за празнуване имаше клуб “Младост”  7 години от
сформирането на групата  за стари градски  песни, което бе отбелязано с
торта.                                                                                         Анастасия ДИМОВА
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7 ãîäèíè êëóá “Ìëàäîñò”
Регионална библио-

тека  „Дора  Габе”
гр.Добрич  се  включи
в пилотния проект на
Програма „Глоб@лни
библиотеки  -  Бълга-
рия” – „ Е-здраве: уе-
бинар  в  библиотека-
та”, част от концепци-
ята за Е-здраве на Про-
грамата. В тази връзка
библиотеката органи-
зира провеждането на
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две здравно-информа-
ционни  събития  под
формата на уебинар /
онлайн конференция/,
с участието на специ-
алисти от РЗИ.

В библиотека „П.Хи-
лендарски”  Балчик  на
15 февруари от 14.00 ч.
се проведе уебинар на
тема „Контрацепция и
нежелана бременност”
с лектор Севдалина Ко-

лева,  специалист  от
РЗИ.

Уебинарът  или  он-
лайн  конференцията
представлява среща, ко-
ято  се  осъществява  на
живо по Интернет, а уча-
стниците, където и да се
намират, в страната или
по света, да разговарят
по едно и също време.
Уебинарът  има  дома-
кин и участници. Дома-

кин на 15 февруари бе
балчишката библиотека
, а участници млади хо-
ра от Балчик и Добрич.

Подобни  конферен-
ции се планират и в бъ-
деще – сподели Иванка
Томова  от  балчишката
библиотека и ще се пре-
дприемат  по  –  масови
изяви на младежи и би-
блиотечни работници.

/Б.Т./
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Много  съвременно

звучат тези думи. То-
гава каква картина на
бъдещето се очертава
и какви съвети да да-
дем на младите хора?
Въпроси  с  повишена
трудност.

Не се наемам да пра-
вя прогнози, защото и
за това си има хора, ко-
ито  внушават  как  да
живеем здравословно,
да бъдем умни, краси-
ви, богати и щастливи.
Четеш, слушаш, гледаш
и не вярваш на сетива-

та си. Не си убеден, че
е нормално да се зачер-
кват с лека ръка пости-
женията  от  близкото
минало, да се изопача-
ват исторически факти
и да се преправя исто-
рията, както ти се харе-
сва. Да се чудиш в как-
ва  държава  живеем  и
дали е по-добре да тър-
сиш реализация в чуж-
бина или в родината?

За съжаление – тъж-
ни, предизвикани мис-
ли! Докога?

Стела ДАКОВА
СТОЯНОВА

месец март е женс-
ки  месец,  но  той  за-
почва  с  прекрасния
ден  1  март,  който  е
Ден на Баба Марта и
е ден и на самодееца.
По тези   поводи  ис-
ка м   да   п оз дра вим
хор „Добруджанки” с
диригент  Магдалена
Христова, танцовите
състави  с  хореограф
Галина  Гавраилова
от  ч-ще  „В.Левски”,
както  и  хор  „Черно-
морски  звуци”  с  ди-
ригент Валентина Ге-
оргиева   при  ч -ще

Ñêúïè ñàìîäåéöè,
„П.Хилендарски”  и
певчески те  групи
„Бяло цвете” и „Нес-
покойни вълни” с р-л
Невелина Николова.

На тях и на  всички
състави на клубовете
в Община Балчик же-
лаем  много  здраве,
творчески  успехи  и
късмет през 2013 г.

Честити празници !
Стойка
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