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Празник на тиквата в клуб 
„Хинап”

На 11 февруари по обедно 
време в клуб „Хинап” се 
проведе интересен праз-
ник – Ден на тиквата. Да, 
точно на този познат и 
толкова популярен плод, 
чието име се използва 
твърде често в разговор-
ната реч. Особено когато 
трябва да изразим пре-
небрежение, настроение, 
предизвикано от дреб-
ни грижи в ежедневието 
или когато просто трябва 
да покажем отрицателно 
отношение: „голяма си 
тиква”, „тиква такава”, 
„не обръщай внимание на 
тази тиква” и много дру-
ги, още по-присмехулни 
или по-солени.

А всъщност тиквата е 
един полезен за ядене 
плод и толкова малко 
време е необходимо да 
бъде сварена, изпечена 
или с нея да се приготви 
най-хубавата баница, на-
речена тиквеник, както 
наричаме с яд глупавите 
хора или тези, които в да-
ден момент ни развалят 
настроението. С тиква-
та могат да се приготвят 
най-интересни сладкиши 
и колко още приятни не 
само за корема ни, а и за 
окото, неща.
В колко много празници 
участва тиквата! Навярно 
у всеки народ различно, 

защото тиквата се от-
глежда в много страни по 
света – Южна Америка, 
откъдето навярно е тръг-

нала, Мексико, Африка, 
Европа, Азия, Австралия. 
Супа, каша, компот, мар-

малад, баница или торта 
– тя всякога е вкусна и 
много полезна. Казват, че 
крие неподозирана лечеб-

на сила. Пектинът, който 
съдържа има благотворно 
въздействие при възпа-

лителни процеси в сто-
машно-чревните пътища, 
намалява образуването на 
лошия холестерол, стиму-
лира отделянето на ури-
на, успокояващо средство 
при безсъние, полезна 
при лечение на склероза, 
противоглистно средство, 
ефикасна при екземи и 
изгаряния. Това е тиквата!
А с колко много умения, 
по-точно с фантазия и 
сръчност, жените от клуб 
„Хинап” бяха приготви-
ли толкова ястия от тази 
жълта хубавица – варена, 
печена, скрита в банички, 
сладкиши, смляна в кре-
мове, оформена, украсе-
на, наситена с ароматни 
подправки и какво ли още 
не, което не бяха спести-

ли. Имаше тикво-лампа, 
красива царица – тиква 
с корона, изработена от 
г-н Тодор Арабаджиев, 
подарък за внука на г-жа 
Маруся Костова, редактор 
на вестник „Балчишки те-
леграф”.
Всичко, приготвено с 
тиква от присъстващите 
около 25 жени от клуб 
„Хинап”, беше толкова 
красиво оформено и като 
се разбра по-късно – вкус-
но, че всички получиха 
награди от председате-
ля на клуб „Хинап” г-жа 
Димка Малева и нейните 
сътруднички. Всяка жена, 
донесла тук тиквения си 
специалитет, бе възна-
градена с полезна за упо-
треба вещ и за спомен от 
този интересен ден. Всич-
ки опитаха от тиквените 
вкусотии, които гарни-
раха с вицове, анекдоти, 
прочетен беше и разказа 
на Елин Пелин „Печената 
тиква”. Веселие, придру-
жено с опитване на бога-
тата, отрупана с тиквени 
специалитети маса, ху-
баво настроение, каквото 
винаги присъства в клуб 
„Хинап” – превърна Праз-
ника на тиквата в един не-

забравим ден.

Мария АНДРЕЕВА

Библиотеката при НЧ „Паисий 
Хилендарски-1870” гостува на клуб 
„Хинап” с тема: „Паметта на Левски 

такава, каквато ни е завещана”
Поредната годишнина, 
поредния повод да се 
преклоним пред живота и 
делото на Васил Левски е 
идеята на г-жа Димка Ма-
лева и жените от Клуба 
„Хинап”. Името и делото  
на Апостола на Свобода-
та са вълнували десетиле-
тия наред нас, българите. 
Историците сигурно ще 
продължават да спорят за 
точната дата на обесване-
то  на Апостола, заради 
промените в календарите 
през изминалия век и по-
ловина, но неизменна ос-
тава за нас почитта, коя-
то отдаваме със сведени 
чела, пред саможертвата 
на всепризнатия велик 
българин – Васил Левски. 
Той има само една мечта, 
превърната във верую – 
свободата на поробеното 
Отечество, изразява го с 
простичката истина, до-
казана и с живота и със 
смъртта му:  „Ако спече-
ля, печеля за цял народ – 
ако загубя, губя само мене 
си” – те се повтарят и зву-
чат в мислите ни, непод-
властни на времето. 
Васил Левски е роден в 
трудно време, още по-
трудно е било и детството 
му, белязано със загубата 
на баща му, което предо-
пределя по-нататъшното 
му преминаване под гри-
жите на  вуйчо му. Лев-
ски първоначално учи в 
килийно училище, но под 
настояването на вуйчо си 
той прекъсва светското 
училище и изкарва ед-
ногодишен курс за под-
готовка на свещеници 
в Пловдивското класно 
епархиско училище „Све-
ти Свети Кирил и Мето-
дий”, основано от Най-
ден Геров. На 7 декември 
1858 година, навършил 
21 години той приема 
монашеството и е ръкопо-
ложен с името Игнатий. 
През следващата година 
пловдивският митропо-
лит Паисий го ръкополага 

за йеродякон в църквата 
„Света Богордица” в Кар-
лово. Новината за сфор-
мирането на Легията на 
Раковски е предизвикала 
смут в неспокойния дух 
на дякон Игнатий и след 
като служи в църквата 
при вуйчо си до края  на 
1861 той взема решение 
да се посвети на револю-
ционната борба.  
Като герой Левски се 
появява в няколко горе-
щи точки и във Вазовото 
творчество – в разказите  
„Из кривините”, „Чисти-
ят път”, и „Апостолът в 
премеждие”, в повестта 
„Немили-недраги”. На-
всякъде той е поставен 
на пиедестал, изобразен 
е като решителен, без-
компромисен, почти като 
герой – икона. В най-го-
ляма степен обаче казано-
то важи за едноименната 
ода от цикъла „Епопея 
на забравените”, в която 
неслучайно одата „Лев-
ски” заема първо място 
във Вазовия цикъл. Въ-
преки че не открива хро-
нологически страниците 
на Възраждането, делото 
на Апостола най-пълно 
олицетворява идеологи-
ята на националноосво-
бодителното движение. 
Личността  му синтезира 
най-висшите нравствени 
добродетели на епохата 
– самоотвержен, безумно 
смел и напълно отдаден 
на борбата за свобода, 
Левски се превръща в 
личност, която променя 
мисленето на българите и 
така възкресява един цял 
народ от тъмнината на 
робското съществуване.
Разчупването на нацио-
налните рамки и полу-
чаване на международно 
признание прави англий-
ският автор на „Апосто-
лът на свободата” Мерсия 
Магдермот в книгата си, 
написана в оригинал на 
английски език, където 
прониква в сърцето на 

Запада, и откъдето пове-
чето знаменити писатели, 
общественици и полити-
чески дейци сравняват 
делото му с това на Гари-
балди. Основното внима-
ние, съсредоточено върху 
живота и делото на Васил 
Левски е неговата идео-
логическа зрелост като 
резултат от формирането 
му като революционер и 
демократ.
В проведеното мероприя-
тие на клуб „Хинап” беше 
спазена традицията, като 
беше подредена витрина 
от библиотекарите от биб-
лиотеката при НЧ „Паис-
ий Хилендарски 1870”, 
в памет на Апостола на 
Свободата. По традиция 
поетесата и член на клуба 
г-жа Пенка Димитрова, 
всяка година пише едно 
ново стихотворение в 
памет на Левски. И тази 
година традицията беше 
спазена и г-жа Димитро-
ва представи своето про-
изведение за първи път 
пред членовете на клуб 
„Хинап”.
Атрактивната част от ме-
роприятието включваше 
представяне витрина за 
тиквите – любопитни 
факти за нейната поя-
ва и разпространение в 
Европа и в света, тради-
ции и обичаи, свързани с 
тиквата в България, като 
най-голям производител 
на тикви в Европейския 
съюз. Голям интерес пре-
дизвика представянето на 
разнообразни произведе-
ния от тиква, превърнати 
в образци на кулинарното 
въображение и наслада, 
дело на членовете на клу-
ба. Мероприятието завър-
ши с дегустация на пред-
ставените произведения 
от приятелите и гостите 
на събитието.
Магдалена ВЪРБАНОВА

Библиотекар в 
НЧ «Паисий

 Хилендарски 1870» 
Балчик

ОБЩИНА БАЛЧИК 
ОБЯВЯВА 

Откриването на процедура за организация и провеждане на публич-
но оповестен конкурс „Отдаване на част от общински имот - частна 
общинска собственост, представляващ част от имот  ПИ  №53120.35.9 по 
кадастрална карта на село Оброчище за поставяне на един брой реклам-
но-информационен елемент.
II. Цел на конкурса: Отдаване под наем на част от общински имот - 
частна общинска собственост, находящ се в град Балчик,  представляващ 
част от ПИ  №53120.35.9, по кадастрална карта на село Оброчище за 
поставяне на рекламно-информационен елемента с обща площ 0.80 кв.м
1. Начална годишна наемна цена: 39.00лв. / тридесет и девет лева / без 
ДДС;
2. Срок на договора: 3 /три/ години;
3. До участие в публично оповестения конкурс  се допускат кандидати, 
които:
3.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;
3.2. да нямат публични задължения;
4. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да 
използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - 
за поставяне на рекламно информационен елемент;
5. Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ 
с ДДС, всеки работен ден от 14.02.2019г. до 14.30 часа на 28.02.2019г. от 
касата на ОбА - Балчик;
6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 
28.02.2019г.;
7. Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 
на 28.02.2019г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл.“21-сеп-
тември“ № 6;
Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел „Образо-
вание, хуманитарни, социални и стопански дейности“, след предварител-
на уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна докумен-
тация в стая № 105 в ОбА - Балчик.
Лице за контакти

Андриана Иванова
тел. 0579 7 10 54


