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Êëóá “Õèíàï” íà ñïîðòåí ïðàçíèê
Празникът на спорта,

здравето и дълголетието,
проведен в София, зала
„Люмиер” на 24 ноемв-
ри, събра групите за
гимнастика от Федера-
цията „Спорт за всич-
ки”. Участваха 13 отбо-
ра от 10 града /три от Со-
фия като домакини/, из-
брани от държавното
първенство, състояло се
неотдавна във Варна.
Известно е, че отбор
„Здравец” от Балчик, бе
на призово място сред
24 отбора, отличени том.

Гимнастичките – ве-
теранки от отбор „Здра-
вец” Балчик с методиче-
ски ръководител Д.Ма-
лева и председател
Ив.Дамянова по жре-
бий играха четвърти и се
представиха със съчета-
нието си „Големият ко-

раб минава”. Спазили
всички изисквания за
този вид гимнастика –
масовост, упражнения
със специален ефект
върху костната система
и ставите на хората от
Третата възраст, музика
и спортни екипи, разно-
образни уреди /гири,
тояжки, ленти/ те бяха
възторжено приети от
публиката в зала „Лю-
миер” и високо оцене-
ни от журито и офици-
алните гости, сред кои-
то зам.спортният мини-
стър и кметът на
кв.”Люлин”, видни
спортни деятели, специ-
ално от доц.Еньо Боя-
джиев, почетен предсе-
дател на Федерация
„Спорт за всички”. В
приветственото си сло-
во той подчерта значе-

нието на спорта не са-
мо за физическата хар-
мония и укрепване на
човека, но и за духовно-
то му съхранение. Поз-
дравителен адрес изпрати /
поради отсъствие от Со-
фия/ и министър Св.Нейков.

След спортната прог-
рама празникът продъл-
жи с истински спектакъл
– карнавал и артистич-
ни номера. Балчиклий-
ки се представиха с еле-
гантен моряк /Пенка
Велчева/и сценката
„Имала Марияна” /Пен-
ка Димитрова/с масо-
вото участие на всички
наши гимнастички в
шаржово изпълнение
на песента и оригинал-
ни импровизирани кос-
тюми. Зрителите в зала
„Люмиер” , сред които
бяха софийските ни род-

нини и приятели, ста-
наха свидетели на арти-
стичен празник с инте-
ресни идеи и настрое-
ние, на което може да
се завиди.  Спортен
празник, в който не
материалният лукс,
гурме почерпките и
скъпарските тоалети
определят атмосфера-
та, а добронамереният
хумор и свежите идеи.
Те правят пълнокръв-
но човешкото битие,
независимо /или по-
малко/ от възрастта и
физическото здраве. А
последните като че ли
много зависят от ду-
шевността и духовно-
стта на човека. Явно
балчишките жени, ве-
теранни гимнастички,
ги притежават.

Мария АНДРЕЕВА

Ìåæäóíàðîäåí äåí
íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ

3 декември е Между-
народният ден на хората
с увреждания, на хората
с дълготрайни здравос-
ловни проблеми, поради
което са в неравностойно
положение. На хората, ко-
ито в недалечното мина-
ло определяхме с кратко-
то, но доста неточно по-
нятие – инвалиди. Тези
хора от нашия град се
обединяват и членуват в
клуб „Хинап”, с председа-
тел Димка Малева.

Този ден, по утвърде-
на вече традиция, се от-
беляза и тази година с
празничен обяд в ресто-
рант „Лотос”, гостопри-
емен за подобни събира-
ния, както винаги. Пове-
че от 100 членове на клуб
„Хинап”, гости от прия-
телските клубове на град
Тервел и с.Божурец бяха
топло приветствани от
Д.Малева, поздравени от
Ангел Събев, председа-
тел на ОбС на пенсионе-
рите, от общинския съве-
тник Иванка Бързакова.

Приятно впечатление на-
прави и присъствието на
балчишките медии. След
приветствените слова, из-
разили внимание и съпри-
частност към хората с ув-
реждания, започна истин-
ски концерт от изяви на
балчишките таланти – ча-
ровният 9-годишен Але-
ксандър Танев, когото
скоро ще видим в „Питър
Пан”, гордост за нашия
град, Пламена Борисла-
вова, която възхити с из-
пълнение на естрадна пе-
сен, танцьорите от ТФ
„Ритъм” очароваха пуб-
ликата с „Индийски
танц”, български народ-
ни и модерни танци, Ста-
нислав Николов, който
винаги уважава и укра-
сява с талантливото си из-
пълнение този празник,
народната певица Стама-
тка Кирилова, която тро-
гна всички със „Заблеяло
ми е агънце” и колко мно-
го настроение още внесо-
ха Невелина Николова,
която ръководи певчес-

ките групи на „Хинап” и
прочувствените стихове,
изпълнени от Иванка Иг-
натова, председател на
краневските пенсионери.

Ръководството  и акти-
вистите на клуб „Хинап”
се бяха погрижили за не-
повторимата атмосфера
на празника – подранила
Снежанка /Деспина Мари-
нова/раздаде подаръци,
всички присъстващи по-
лучиха новия настолен
календар на клуб „Хи-
нап” и вестник „Балчиш-
ки телеграф със специал-

ния подлистник „Весто-
носец”, отразяващ с богат
снимков материал изяви-
те на клуб „Хинап” през
годината. И наистина та-
кава задушевна, топла, из-
пълнена с най-интересни
хрумвания и непринуде-
ност обстановка не може
да не радва и удовлетво-
рява хората, присъствали
на тържеството. Защото
го заслужават. И доказват
това с активното си учас-
тие в обществения и кул-
турен живот на града.

Мария АНДРЕЕВА

Íîìåð 1 íà âñè÷êî
è âñè÷êè âðåìåíà!

Разбира се, че става
въпрос за Бойко Бори-
сов. От най-видния
бодигард в България
до най- известния се-
кретар и генерал на
МВР! От най – попу-
лярния кмет на София
до най-любимия мини-
стър-председател на
републиката! Всенаро-
дната любов търчи да
го кичи с власт и зва-
ния, но той не винаги
ги иска. Просто не же-
лае да обиди народа си и
заради него търпи всичко.

Стои като куче сам в
Банкя и в спалнята му
няма дори едни женски
гащи. Тези негови гор-
чиви признания разтър-
сиха хората  и за да му
създадат поне малко ра-
дост, решиха да го вклю-
чат в разни класации, за
да му докажат колко го
ценят и обичат.

Най – културният ми-
нистър на културата за
всички времена, за-
щото е избран от Бой-
ко - Вежди Рашидов,
го предложи за заслу-
жил художник и СБХ
го одобри. От Вежди-
то научихме, какви ху-
бави скици прави по
време на заседания на
правителството люби-
мият ни вожд и напра-
во го сравни с Пика-

со.За съжаление се
намериха зловредни
хора, които се усъм-
ниха в таланта на най-
талантливия. Самият
Борисов заяви,  че
въобще не държи на
подобна незначителна
титла и нацупено пре-
поръча какво да нап-
равят с нея.

Всенародната приз-
нателност обаче не
спи! Тя се сети, че фу-
тболът е единственото
нещо, на което ББ не
би могъл да устои. До-
ри когато прегледа ка-
дрите с неговите пуб-
лични изяви, видя, че
снимките на минис-
тър-председателя по
шортета на терена са
почти толкова, колко-
то и тези с рязане на
ленти от открити обе-
кти и пътища, постро-
ени с неговото благо-
воление. И тъй като ня-
ма приз „Строител на
България“, въпреки,
че цялата предизборна
кампания на ГЕРБ пре-
мина под мотото
„Строим България“,
народната любов го
номинира за „Футбо-
лист № 1 на Бълга-
рия“. И наистина, чо-
векът се зарадва. До-
ри по телевизията зая-
ви, че няма да прояви
прословутата си
скромност и ще си
вземе тази награда.
Като чуха това, фено-
вете му така се запа-
лиха, че го изстреля-
ха на първо място с
недостижима разлика
пред всички останали.
И защо не! Още от де-
тството си, когато с

едната си ръка е дър-
жал намазаната с мас
филия, а с другата е
ритал топката, та до
ден днешен футболът
е неговото любимо
занимание. Жалко за
света, че не го е отк-
рил навремето, за да
грейне във футболна-
та галактика на най –
великите играчи, но
сигурно и тук кому-
низмът му е попречил,
заради дядо му, както
му е попречил да вле-
зе в по-хубава специ-
алност от пожарни-
карската в школата на
Симеоново.

Но и тук се намери-
ха завистници и отро-
виха радостта на Бори-
сов, като заявиха, че
номинацията била по-
дигравка. Все пак Бой-
ко изчака класацията,
видя, че неговото пър-
во място е безспорно
и в него няма никаква
подигравка, но за да
натрие носа на зложе-
лателите си, се отказа
от титлата си и отново
даде препоръките си,
какво да я правят.

Във витрината на сла-
вата си Бойко Борисов
има всички купи, кои-
то е поискал и дори не
поискал. Списъкът на
чакащите да го номи-
нират за какво ли не е
дълъг. Но когато все
пак дойде времето все-
народната любов да го
смени, защото няма ве-
чна любов, списъкът
на тези, които ще го
плюят, ще бъде много
по – дълъг. Добре е ня-
кой да му каже това.

Юлита ХРИСТОВА

Извършва хидроизолация на покриви по всички
технологии, ремонт на покриви, монтаж на

конструкции, монтаж на улуци, водосточни тръби,
монтаж на ламарина, битумни керемиди, ондолин,

монтаж на гипс картон, на теракот и
фаянс;довършителни работи

За всички дейности отстъпка от 10 %,
с договор и гаранция.

Òåë:0899 175 266 è 0887 716 779 /8-5/

Фирма “Хаджиев” гр. Добрич
Âñè÷êî çà ïîêðèâà !

Юлита Христова




