
ПОЗИЦИИ                       12 декември - 31 декември 2013 г. 9

И тази година Между-
народния ден на хората с
увреждания и дълготрай-
ни здравословни пробле-
ми беше отбелязан с до-
бре подготвен и много
сполучливо реализиран
празник. Това се случи на
3 декември от 12.00 ч. в
уютните салони на ресто-
рант „Лотос”Балчик.

Тържеството, на което
присъстваха повече от
120 души, беше открито
от Димка Малева, пред-
седател на клуб „Хи-
нап”с кратко приветстве-
но слово и продължи съ-
всем нестандартно /как-
то тя се изрази/ с интере-
сна литературна програ-
ма.Присъстващите бяха
изненадани с моноспек-
такъл по литературни

Ïðàçíèê íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ - 3 äåêåìâðè
творби/главно откъси от
книгата „Два казуса…”/
на добричкия адвокат и
писател Пенчо Иванов /
работил дълги години и
в Балчик/, който артисти-
чно представи своето
творчество.

Освен официалните
гости: кметът Николай
Ангелов, председателят
на ОбС на пенсионери-
те Ангел Събев, Иванка
Бързакова – общински
съветник, Руска Петро-
ва – от Клуба на БСП,
Емилия Георгиева – ди-
ректор на дирекция „Ус-
тройство на територия-
та, собственост и инве-
стиции”в ОбА, Любо-
мир Лефтеров-секре-
тар на КБППМН към
ОбА, на празника при-

състваха голяма група
варненки от Асоциация
„Да съхраним жената”
– чаровни дами, които
с присъствието си обо-
гатиха атмосферата,
внасяйки красота, духо-
вност и щедро настрое-
ние. Председателката на
сдружението д-р Йор-
данка Ненчева привет-
ства хората с уврежда-
ния и сподели моменти
от организирания жи-
вот на жените, които са
открили рецептата за
дълголетие: активно да
живеят като пеят, рису-
ват, шият, плетат, плуват
и.т.н. „Пожелавам Ви
цялата сила на желязно-
то дърво” – заяви тя,
имайки пред вид дърво-
то Хинап, название и

символ на балчишкия
клуб и подари картина.

След наздравиците, с
приветствени слова,
присъстващите бяха по-
здравени от кмета Н.Ан-
гелов, който всякога
уважава този празник,
от  Ангел Събев, от
Иванка Бързакова, от
Добринка Желева /Вар-
на/ - всички те изразиха
задоволството си от ак-
тивния живот на инва-
лидите, от тяхната сила
и решимост да се спра-
вят с предизвикателст-
вата и трудностите от
битов и здравословен
характер.

Хубавият празник в
слънчевия декемврийс-
ки ден продължи с кра-
тък концерт от варненс-

ките гости и с импрови-
зирани изпълнения от
балчишките домакини.
Приятно бяха сюрпри-
зирани членове на клуб
„Хинап”, навършващи
кръгли годишнини. Вси-
чки те получиха пода-
ръци – книги, сувенир-
ни предмети, украше-
ния и мили пожелания.
Още много интересни
и вълнуващи моменти
изживяха гости и дома-
кини на празника, но не
може да не се отбележи
непременно специал-
ното участие на талант-
ливото момиче Невена
/позната  ни от ”Гласът
на България” и „Пирин
фолк”/ . С ангелския си
глас, с прекрасната си
усмивка, с цялото си по-

ведение тя украси праз-
ника. За това доприне-
соха и майка и Димит-
ричка Ганчева, която
изпълни народни песни
и баща и Галин Ганчев
с акомпанимент на акор-
деон – те допринесоха
допълнително за специ-
алната атмосфера на
празничност, на хубаво
настроение, което завла-
дя всички и дансингът
често беше тесен.

С талантливото и кра-
сиво музикално изпъл-
нение на Невена, с ча-
ровното присъствие на
варненските дами, с то-
плите и много искрено
звучащи слова на гости-
те, с оригиналните и ка-
кто винаги много уме-
ло раздвижени момен-

ти , режисирани от
Д.Малева и нейните съ-
труднички /специално
сръчната Деспина Ма-
ринова, която накичи
всички присъстващи с
изработени от нея укра-
шения/, както и с госто-
приемството и доброто
обслужване на ресто-
рант „Лотос”,  Денят на
хората с увреждания на-
истина се превърна в
празник. Светъл като
слънчевия ден  край
балчишкото море, кра-
сив като усмивката на
малката Христина, въл-
нуващ с духовната сила
на хората, ощетени фи-
зически, но надарени с
щедър човешки харак-
тер.
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Зала „Люмиер” на НДК
София отново беше дома-
кин на гала състезание,
станало традиционно за
десетте най-добри отбори
по гимнастика от Асоциа-
цията „Спорт за всички”.
Балчишките гимнастички
– ветеранки бяха покане-
ни /при това първи в спи-
съка/да участват в този
спектакъл на красотата,
волята и упоритостта на
хората от Третата възраст.

Състезанието беше офи-
циално открито на 5 де-
кември от 11.00 ч. от Не-
ли Ковачева, зам.-предсе-
дател на Асоциацията. По-
следва приветствено сло-
во към десетте отбора с
близо 400-те спортисти от
председателя на Асоциа-
цията Панайот Бончев,
който поздрави сърдечно
спортистите, пожелавайки
им здраве и бъдещи успе-
хи. „Играем активно, не
само, за да удължим жи-
вота, а да направим живо-
та активен”-заяви развъл-
нувано той. Беше проче-
тено приветствие и от

Êëóá “Çäðàâåö” Áàë÷èê - â çàëà “Ëþìèåð” Ñîôèÿ

Йорданка Фандъкова,
кмет на София. Мило по-
здравително слово произ-
несе и доц.Еньо Бояджи-
ев, почетният председател
на Асоциацията. Послед-
ваха поздравителни адре-
си от известни спортни ли-
чности и един много ра-
достен за балчиклии мо-
мент – специални награди
с плакет за кметове, под-
държащи отборите на
своите градове. За голяма
радост първият награден
бе нашият кмет Н.Анге-
лов. С това отличие бяха
удостоени още кметовете
на Свищов и Полски
Тръмбеш и двама софий-
ски кметове. Тази хубава
новина вдъхнови балчиш-
ките спортистки и те с още
по-голям ентусиазъм изи-
граха след софийските до-
макини своето съчетание
„Морски емоции”, съпро-
водено с активното одоб-
рение на публиката с „Бра-
во” и бурни аплодисмен-
ти, с много поздравления
и внимание.  Защото бал-
чишките спортистки, иг-
раейки с 4 уреда, изпъл-
няват упражнения, така
нужни за подвижността, за
ставите, за общото здра-
вословно състояние на
възрастните хора, които
искат да останат активни,
и физически, и душевно.

Гала състезанието про-
дължи с развлекателна
част. Имаше интересни
артистични прояви: му-
зикални, поетични и мо-
дно ревю. Участието на

нашата Елена Казакова в
ревюто, с красив тоалет
на дама, която посещава
„Дните на класиката” в
Балчик, беше специално
поощрено с поздравле-
ние от доц.Е.Бояджиев.
Прекрасно впечатление
направи и Радка Михова
с автентичната си добру-
джанска носия.

Вълнуващите моменти
за балчиклийки продъл-
жиха и след гала състеза-
нието в зала „Люмиер”,
откъдето си тръгнаха с на-
градата плакет за кмета и
специална значка за Д.Ма-
лева. Предстоеше им пъ-
туване до гр .По лс ки
Тръмбеш, където ги оча-
кваха колегите им от клуб
„Янтра 11”. Посрещнати
радушно, с хубава вече-
ря в ресторанта, със спе-
циална поздравителна му-
зикална програма, с мно-
го музика, танци, подаръ-
ци, внимание и безплатен
хотел. На следващия ден
се посети Историческия
музей на градчето, къде-
то се представиха с мул-
тимедия моменти от живо-
та на клуб „Янтра 11”, раз-
гледа се художествената
галерия, разходка в слън-
чевото градче на поп пе-
веца Веселин Маринов.
Емоции, все положителни,
та чак до Балчик, където
гимнастичките честитиха
именния ден на Н.Анге-
лов, поднасяйки му голя-
мото отличие. И без съм-
нение приятна изненада.
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Клуб “Здравец” Балчик гостуваха на пенсионерския клуб в гр. Полски
Тръмбеш, където разгледаха забележителностите на градчето и останаха приятно
изненадани от прекрасното посрещане.                   Фото: Деспина МАРИНОВА

Съчетанието с лечебни упражнения  “Морски емоции” се хареса най-много на гала състезанието в
НДК София, където клуб “Здравец” Балчик бе аплодиран от всички.            Фото: Деспина МАРИНОВА

Димка Малева, методически р-л на клуб “Здравец” Балчик поднася грамота
на кмета Н. Ангелов за приноса му за развитие на спортния клуб.

Радка МИХОВА

Елена КАЗАКОВА

Грамота за кмета




