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ÂÅÑÒÎÍÎÑÅÖ
Седем изяви на клуб „Хинап”- Балчик, проведени по случай
Седмия конгрес на Съюза на инвалидите в България /СИБ/

През месец март рес-
торант „Лотос” стана
домакин на интересно
пролетно-мартенско съ-
биране, в което с богата
програма , освен члено-

вете на клуб „Хинап”
участваха приятелските
клубове от Тервел, Г.То-
шево, Челопечене, Бо-
журец, Добрич, Кавар-
на. Бяха представени

ритуали по зарязване на
лозе, артистични герои-
ни, превъплъщаващи си
в Баба Марта, стихове и
песни за жената и Пър-
ва пролет.

Срещата с приятел-
ския клуб от с.Септем-
врийци се превърна
във вълнуваща про-
моция на книгата „На
границата на възмож-

ното” от балчишкия
летец Иван Апостолов,
който разказа и проче-
те интересни моменти
от автобиографичната
си книга.

Çà Ïåðíèê è Ìàêåäîíèÿ
През месец юли певче-

ските състави „Бяло цве-
те” и „Неспокойни въл-
ни” участваха в Пети ре-
публикански многожан-
ров фестивал на хора с
увреждания в град Пер-
ник. Изпълненията им бя-
ха наградени със сребъ-
рен медал, втора и трета
степен, грамоти и възхи-
щението на журито в ли-
цето на известните поп
музиканти Мими Ивано-
ва и Развигор Попов. За-
едно с други членове на
клуб „Хинап” проведоха
незабравима екскурзия в
Македония, нощуваха в

манастира „СВ.Петнаде-
сет тинаполски мъчени-
ци” в град Струмица, по-
сетиха новата красива
църква в Радовиш, цър-
ковния комплекс във Ва-
доча /Вади очи/, свързан
с трагични моменти от
българската история.
Обядваха на брега на До-
йранското езеро, град
Дойран, отново свързан
с героизма на българска-
та армия /българският
поет Гео Милев участва
тук в сражение, ранен е
в главата и загубва око-
то си/. Прекрасни, неза-
бравими преживявания!

Певческите групи
„Бяло цвете” и „Неспо-
койни вълни” участват
във Фестивала на Тре-
тата възраст, организи-
ран от Община Балчик,
представяйки се дос-

тойно. Празникът вина-
ги има продължения и
този е последван от ху-
бава среща със гости от
град Трявна, село Сеп-
темврийци и село Щръ-
клево, Русенско.

Ôåñòèâàë íà
Òðåòàòà âúçðàñò

Ôîëêëîðåí ñúáîð “Èøèðêîâî ïåå è òàíöóâà”

Ïðîëåòíî-ìàðòåíñêî ñúáèðàíå
íà ìíîãî ãîñòè

Ñ êëóá “Äîâåðèå” ãð.Ðóñå
Срещите и контактите

с другите клубове на хо-
ра с увреждания са при-

оритет на клуб "Хинап".
Гости на балчиклии бя-
ха и хората от клуб "До-

верие" гр.Русе, с които
ги свързва дългогодиш-
но приятелство.

Ôåñòèâàë íà êèñåëîòî
ìëÿêî â Ðàçãðàä

Много интересна
екскурзия и участие
във фолклорно над-
пяване осъществиха

хинапци до Разград,
където станаха уча-
стници във Фести-
вала на киселото

мляко, с много дегу-
стации, със среща в
ресторант, с музика
и танци.
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