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Инициативни, енерги-
чни и отворени за всяка
положителна обществе-
на проява, ветеранките –
гимнастички от клуб
„Здравец” започнаха съ-
ботния ден, 9 април, с
уборка на район от
„Дамбата”, около бив-
шата водна пързалка. На
трудовия им ентусиазъм
да участват в кампания-
та „Да почистим нашия
град” станаха съпричас-
тни и гостите им от град
Тервел. Група от 25 чо-
века от Клуба на инвали-
дите, начело с председа-
теля им Виктор Самуи-
лов, гостува в нашия град
за втори път тази пролет.
Тервелци са привлече-
ни, не само от красотата
и гостоприемството на
Балчик, но са решили да
организират свой клуб
за гимнастика, за което
им е нужна помощта и
опита на нашия клуб
„Здравец”, член на Фе-

дерацията „Спорт за
всички” и единствен в
Добричка област.

Ето защо балчишкият
клуб „Здравец”, популя-
рен вече в цялата страна с
положителните си проя-
ви и отлично представя-
не в зоналните и държав-
ни прегледи, стана кръст-
ник на нов клуб „Здра-
вец”, но вече от град Тер-
вел. Тервелци бяха търже-
ствено кръстени в свеще-
ните черноморски води
от бог Нептун и получиха
кръщелно свидетелство
от Димка Малева, пред-
седател на нашия клуб
„Здравец”. Тя им пожела
попътен вятър и им пода-
ри Двореца. Срещата
продължи с демонстра-
ция на най-характерните
гимнастични елементи от
съчетанията на гимнасти-
чките – ветеранки, както
и със забавни игри меж-
ду двата отбора. Тервелс-
кият „Здравец”ще ползва

опита на нашите гимнас-
тици и ще получи пълна
методическа помощ от
Д.Малева като методиче-
ски ръководител, както и
от цялото ръководство на
нашия клуб.

Продължението на то-
зи трогателен празник бе-
ше в ресторант „Лотос”,

където необичайно гос-
тите посрещнаха всички
с най-вкусната добру-
джанска пита, замесена
от скопосните тервелки.

Д.Малева приветства
гостите с кратко слово,
изтъквайки, че човек не
избира родителите си, но
сам избира своите при-

ятели. Тя пожела на до-
макини и гости да живе-
ят така, че да искат да жи-
веят и напомни девиза на
нашите гимнастички –
„Спортуваме на въздух и
чиста вода, напук на въз-
растта”. Хубавият обяд
продължи с много музи-
ка и танци, съпътствани

от лирически паузи.
Пенка Димитрова позд-
рави гостите с току-що
написано стихотворение
за „Куртбунар” /Старото
име на Тервел/: „В тебе,
патриоте, живеят, /ис-
тински българи май, /и
за родина милеят,/ в то-
зи откъснат мил край”.

Т.Харизанова с вдъх-
новение изпълни кратък
рецитал от стихове, по-
светени на Балчик.
Д.Малева разказа въл-
нуваща легенда за наме-
рена след буря на мор-
ския бряг статуя на Ди-
онис, дала древното име
на града.

Цветанка Костова, по-
етеса от Тервел, авторка
на 6 поетични книги и съ-
авторка в няколко антоло-
гии, развълнува всички с
прекрасната си творба:
„Три медени пити, три
знакови хляба”. Покане-
на енергично от публи-
ката, тя изпълни стихове

и от последната си пое-
тична книга „България
една е”. В едно от стихот-
воренията там,, озаглаве-
но „Поете”, Цв. Костова
заявява: „Духовното е ве-
чно! Духовното е госпо-
дар! Прекланям му се
безконечно, пред стро-
гия и свят олтар!

Какво по-хубаво пот-
върждение за духовно-
стта от красивите праз-
ници и приятелството. И
нека това не звучи нес-
кромно, защото, както
казва една актуална аме-
риканска писателка
„Скромността е изкуст-
вото да оставиш други-
те да открият какъв пре-
красен човек си”. Вяр-
ваме, че хората от на-
шия град откриват кол-
ко е прекрасно да си ак-
тивен и играеш гимнас-
тика, дори когато си над
80 години. Като леля Ни-
колина Кантемирова.

Мария АНДРЕЕВА

На хубавия православен празник Лазаровден въз-
кръсна и хубавото време в Балчик. След продъл-
жителните априлски застудявания, природата се
усмихна и край морето. Възвърнаха се надеждите
на хората в доброто, красивото, в приятелството.
Приятелството е, което прави ежедневието на чо-
века по – поносимо, по – празнично, въпреки пре-
дизвикателствата на живота. Такова приятелство
свързва клуб „Хинап”, клуба на хората  с дългот-
райни здравословни проблеми с читалище „Н.Ва-
пцаров” от с.Септемврийци, Каварненска общи-
на. Заедно отбелязват юбилеи и народни празни-
ци, пътуват по екскурзии и фестивали в страната.
И отново се събраха заедно на Лазаровден за пра-
зничен обяд в ресторант „Лотос”.

Чаровните септемврийки бяха довели с групата
си, дори и Катя, чужденка от руско-немски произ-
ход, която отдавна живее в селото и споделя праз-
ниците му. Срещата започна и продължи по поз-
натия ритуал – приветствени думи от Д.Малева,
отговор от читалищната председателка Николинка
Атанасова, от кметицата на с.Септемврийци Вела
Вълкова, с вълнуващо слово за приятелството –
„да се пазим от омразата, да останем вечни прия-
тели”. И всичко придружено с подаръци, лакомст-
ва, цветя, декорирани с обич, много вкус и фанта-
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зия. Кметицата изнена-
да домакините и със
специално съчинено от
нея за случая стихотво-
рение „На нашите прия-
тели”:

На 20 километра от
Каварна/ една звезда

красива и сияйна/ ни во-
ди по море и суша/ при
нашите приятели в Бал-
чик. Хинап си групата
наричат/ и всички мно-
го я обичат./ С жени до-
бри и интелигентни/ и с
таланти интересни./

Всяка има своя чар/ и
раздава го с жар./ Те са
музикантки и певици/
поетеси и актриси./ Тол-
кова приятно е с тях/ че
приятелството ни не ще
да има крах.

Пенка Димитрова, ка-

кто винаги, също поздрави с авторско стихотворе-
ние гостите.

Празникът продължи още по-интересно, когато
Д.Малева представи автора на книгата „На грани-
цата на възможното” полк.Иван Апостолов. Той
изложи мотивите за написването на книгата, раз-
каза с вълнение драматични моменти от живота
на колегите си летци, напомни опасностите и пре-
междията, съпътствали ежедневието на тези сме-
ли и твърди мъже, акцентира вниманието на об-
ществото върху истинските подвизи на хората, ов-
ладяващи небето. „Внимание към Авиацията” –
това е лайтмотивът на книгата му, която има вече
второ издание. Група ученици от ІІІ клас на СОУ
„Хр.Ботев” с кл.р-л Юлия Миронова – изпълни кра-
тка литературно-музикална програма с изразите-
лен прочит на откъс от книгата на автора.

Както във всички подобни случаи, срещите и
тържествата, организирани от клуб „Хинап” пре-
минават много празнично. Хубавата музика, как-
то от музикантите на ресторант „Лотос”, така и от
участниците, добре приготвеният обяд, танците,
веселието, непринудеността наситиха атмосфера-
та с много емоции и превърнаха поредния праз-
ник в приятно преживяване.

/Б.Т./
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