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Хората с дълготрайни
здравословни пробле-
ми от нашата Община
членуват в клуб „Хи-
нап” с председател Дим-
ка Малева. Те участват
активно в обществения
живот на Балчик, разви-
ват и оживена култур-
но-масова дейност. Не-
зависимо от трудности-
те,  произтичащи от
здравословното им съ-
стояние, те се включват
с желание и идеи в ини-
циативите на своя клуб.

На 25 февруари те
проведоха своето годи-
шно отчетно събрание.
Председателят на клуба
Д.Малева беше подгот-
вила и прочете кратка,
но стегната информа-
ция за изтеклата 2014 г.
Беше акцентирано вър-
ху културно-масовата
работа в клуба: участи-
ето в общоградските
мероприятия и инициа-
тиви, доброто предста-

вяне на двете певчески
групи в прегледите на ху-
дожествената самодей-
ност, в много фестивали
– на хризантемата в с.Ко-
злодуйци, в Тутракан,
както и в други подобни
по покана на съответни-
те клубове от страната.
С особено внимание се
подготви и 3 декември –
Международен ден на
инвалидите. Тази година
то бе отбелязан с учас-
тието на много гости от
Добрич, Каварна, Шаб-
ла и др., като най-много-
бройно бе присъствие-
то на варненския клуб
„Да съхраним жената”.

В доклада бе отреде-
но внимание и на проб-
лемите и грижите на
хората със здравословни
проблеми. Д.Малева
благодари на общинско-
то ръководство на Бал-
чик, конкретно в лицето
на кмета Николай Анге-
лов за помощта и съдей-

ствието и на „Социално
подпомагане” Балчик.

Изтъкнати бяха труд-
ностите за получаване
на ТЕЛК – решения, ка-
кто и очакванията за нов
клуб, какъвто членовете
заслужават. Накрая
Д.Малева призова зна-
ците на доброто, на оби-
чта и приятелството, да
съпътстват атмосферата
в клуб „Хинап”, който ще
се готви да отпразнува
25-годишнината си.

На събранието беше
направен финансов от-
чет от касиера Росица
Йорданова за изразход-
ваните средства от член-
ски внос и спонсори.
След деловата част се
продължи с обяд и весе-
лие. Проведе се конкурс
за най-красива мартени-
ца, за бутилка с най-ху-
баво вино, за най-ориги-
нална туршия, домашни
сладка и компоти. Под-
редени красиво, експо-
натите предизвикаха въз-
хищението, но и затруд-
нението на журито. Пър-
во място сред изложени-
те вкусотии бе присъде-
но единодушно отново и
тази година на Нели Ара-
баджиева за предястие
във формата на балчиш-
ка риба; на Стойчо Йор-
данов – за бутилка чер-
вено вино; на Ганка Ва-
силева – за вино, ракия и
туршия; на Тодорка Ду-
шкова – за мармелад от
кайсии и праскови;  На
Пенка Ангелова – тур-
шия от диви крушки; на
Димитричка Петкова – за
туршия „Шарена черга”.
А мартениците – трудно

беше да се определят
най-красивите: на Ма-
рия Бъчварова подреде-
ни върху картата на Бъл-
гария, на Деспина Ма-
ринова, на Иванка Игна-
това, на Нели Араба-
джиева и всички остана-
ли, направили с обич,
вкус и сръчност прекра-
сни мартеници. Участни-
ците в тази красива и вку-
сна изложба бяха награ-
дени с дребни битови по-
даръци, а самите експо-
нати ще бъдат подарени
на децата от Социалния
център в Балчик и на ОДК.

Янка Василева, стана-
ла щастлива баба на две-
те внучки Виктория и
Яница, почерпи с дома-
шни сладки, приготвени
специално за случая.
Ученикът Мартин Кръ-
стев изпя с въодушевле-
ние две естрадни песни.

С хубавата музика на DJ
Валентино в ресторант
„Морско око”, хората, ръ-
чениците, модерните тан-
ци продължиха целия сле-
добед. Особено приятно се
отличиха Ганка Трошева и
Софка Димитрова, обле-
чени в червено и бяло ка-
то мартеници, а втората до-
ри изпълни и хумористич-
на народна песен.

Членовете на клуб
„Хинап” отново доказ-
ват, че с настроение и
добра воля човек може
да преодолее здравосло-
вните предизвикателст-
ва, както и всички дру-
ги, от които животът не
ни е пощадил. А може
би чрез тях ни прави по-
силни и по-благородни.

Мария АНДРЕЕВА

Членовете на клуб “Хинап” са изработили над
100 мартеници. Те ще бъдат за децата от ново-
открития Социален център и децата от ОДК
Балчик. Най-много и най-хубави мартеници са
изработили детските учителки Мария Бъчва-
рова и Деспина Маринова, Иванка Игнатова и
Нели Арабаджиева.             Фото: М. КОСТОВА
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Мероприятията на клуб “Хинап” с председател Димка Малева,
изобилстват от весели изненади.                                Фото: М. КОСТОВА

Всички маси на ресторант “Морско око” бяха заети от редовните
членове на клуба, готови за масовите мероприятия на “Хинап” Балчик.

Можете ли да дадете годините на тези весели жени?

Специално поздравление на баба Янка, за нейните скоро родени внуци - цветя и мартеници от
Деспина Маринова и Пенка Димитрова, от Димка Малева - специални чаши за хранене на бебета
- нали ще гостуват на баба си. Кой не обича да гостува на баба?                 Фото: М. КОСТОВА

Ръководството на клуб “Хинап” Балчик, организирало толкова много меро-
приятия и хора - за колективен живот и надежда за по-добър и здрав живот.




