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Републикански преглед на спортните групи "Здраве,дълголетие" на 8 октомври 2014 г.в гр. Горна
Оряховица - приз за отлично представяне и грамота за най-многочислена група на клуб "Здравец" -
гр. Балчик                                                                                                                       Фото: Ани ПЪРВАНОВА

Клуб "Здравец"  на Дър-
жавно първенство по гим-
настика Със специален
плакет "За отлично предс-
тавяне на ХХХII републи-
кански преглед по гимнас-
тика на ветераните - гим-
настици" община Горна
Оряховица награди нашия
клуб "Здравец" с методи-
чески ръководител  Димка
Малева и председател Ру-
ска Георгиева.

Това се случи на 8 ок-
томври в спортната зала,
носеща името на големия
български спортист-борец
от Г.Оряховица Никола
Петров, от чието рожде-
ние са изминали 140 годи-
ни. Тук се състоя поред-
ното републиканско пър-
венство, в което взеха уча-
стие повече от 700 спор-
тисти-ветерани от 30 отбо-
ра от цялата страна - Со-
фия, Плевен, Русе, Варна,
Враца, Разград, Казанлък,
Каспичан, Полски Тръм-
беш и от много други мал-
ки и големи градове.
  Състезанието беше тър-
жествено открито от дома-
кините с поздравително
слово на кмета на града
Добромир Добрев. След
него успех на гимнастици-
те пожела и председателят
на федерация "Спорт за
всички" Пламен Бончев.
Тържествената част про-
дължи с изпълнение на ба-

летна група от девойки,
която възхити публиката с
красива композиция по му-
зика на Емил Димитров.
   Балчишките гимнастич-
ки играха четвърти по ред,
според изтегления жребий.
Многобройната /всъщ-
ност най-голямата/ група
изпълни своето съчетание
с ленти, топки, тояжки, об-
ръчи и столчета, разпола-
гайки се удобно в голяма-
та спортна зала.Аплодис-
ментите на публиката, съ-
стояща се,освен от офици-
алните гости, от чакащите
своя ред спортисти, от по-
малко граждани, бяха всъ-
щност на-голямата награ-
да и удовлетворение за
балчишкия отбор от 48
жени.

Най-възрастната в на-
шия отбор, но много акти-
вна и изпълнителна баба
Николина Кантемирова,
отново попадна в полезре-
нието на медиите и отго-
вори умно на журналис-
тическия интерес и внима-
ние към нея.

 Състезанието показа
стремежа на повечето от-
бори към разнообразие и
търсене на нови форми,
главно боравене с повече
и нестандартни уреди, ко-
ито обаче служат, най-ве-
че за постигане на естети-
чески ефекти. Изобилства-
ха съчетанията с изкустве-

ни цветя /неприятни като
всичко изкуствено/, венци,
воали, цветни ленти, лас-
тици и други уреди, които
правеха съчетанията кра-
сиви, но едва ли доприна-
сят за основната цел на то-
зи вид гимнастика - прео-
доляване здравословните
предизвикателства на въз-
растта.

Прави впечатление и
търсенето на ефекти чрез
музикалния съпровод, гла-
вно от популярна музика,
прекаляваше се  /по мое
мнение/ с националния
флаг и други официални
символи.

Балчишкият  отбор
"Здравец" не се поддава на
подобни увлечения и сле-
два своя стил на гимнасти-
ка, макар и трудна, насо-
чена да подпомага здраво-
словните проблеми на въз-
растните хора, както и да
ги зарежда с настроение и
вяра да ги преодоляват.

Поредното участие в
републиканския преглед в
Г.Оряховица, реакцията на
публиката в залата, пох-
валната преценка на ръко-
водните и компетентни ор-
гани от федерацията
"Спорт за всички" показ-
ват, че усилията на нашите
жени в ежеседмичните тре-
нировки се увенчават с ус-
пех, че си заслужават… За-
служиха си и новите, от-

ново синьо-бели костюми,
с които Общината ни ги
премени.

Въпреки вълнението за
предстоящото състезание /
в отбор "Здравец" има до-
ста нови гимнастички, ко-
ито за първи път участват
в такова първенство/ пъту-
ването до Г.Оряховица
премина приятно с удоб-
ния автобус и отзивчивия

шофьор.
Не може да не се споме-

не и за традиционната при
подобни състезания вече-
ря. Тя се състоя в голям
горнооряховски ресто-
рант, където балчиклийки
не отстъпиха по веселие и
танци на колежките си со-
фиянки, познати ни от те-
левизионната реклама за
наколенките.

Не може да се пропус-
нат вицовете и анекдоти-
те, поетичните слова на
Пенка Димитрова, която
ни върна в историята пре-
ди 1000 години със споме-
на за цар Самуил; поезия-
та, която поднесе артисти-
чно и с премерен вкус
Стефка Бончева.

Всичко това, заедно с
гимнастиката, със заслуже-

ните и изстрадани награ-
ди, разтоварва от багажа
на възрастта, позволява ни
да се чувстваме още поле-
зни в живота и да вярва-
ме, че той не преминава са-
мо в политическо празно-
главие и задоволяване на
елементарните човешки ну-
жди…

Наистина вярваме.
Мария АНДРЕЕВА

Ñðåùà ñ ïîåòåñàòà Ìàðãàðèòà Ïåòêîâà

Членове на литературен клуб “Йордан Кръчмаров” Балчик с удоволствие беседваха с известната
съвременна българска поетеса Маргарита Петкова.

На снимката: Росица Шалтева, Валентин Шалтев, Донка Гроздева, Маруся Костова, Николинка
Дикова, Маргарита Петкова, Георги Йовчев, Ани Първанова                        Фото: Антония КОСТОВА

Ïðîâîêèðàíàòà èçïîâåä
íà Ìàðãàðèòà Ïåòêîâà

/ Âìåñòî èíòåðâþ/
Ще бъда кратка - да бъдеш с Маргарита Петкова е като балсам за непокор-

на душа: няма досада или  превзетост, по-скоро лъчезарие и удоволствие
.Тази "дива къпина" заразява с усмивка и светлина  душата .- мнозина успяха
да се насладят на  времето , прекарано заедно с нея. Сигурна съм ,че градът
е пълен с ненаписани стихотворения , а студеното кафе очаква с нетърпение
дима от електронната и цигара. И Бриго все се завръща от плажа тъжен,
защото есента е заличила стъпките и. Но не е изгубил надежда - идва следва-
щото лято…А тогава Величко ще я доведе с багажа, защото тя отдавна ,с
чиста съвест, е продала душата си на този град .

"И какво по-нататък? По-нататък е приказката."
"Би трябвало да говоря за Балчик. Трябва да говоря за Балчик. За белия град,

надвиснал над брега на морето. За приятелите, които имам там. За изгревите,
които позлатяват пясъка и за залезите, които го обагрят в червеникаво. За шуш-
ненето на вълните. За мириса на йод и пържен сафрид. За светлините на приста-
нището. За Двореца на румънската княгиня Мария, който считам, че някак си
ми се пада по право, защото бих го обитавала и бих се разхождала из Ботаниче-
ската градина, сред кактусите, които обожавам. Бодливи и изчанчени като мен
са тези кактуси. За всички морски неща трябва да говоря. И за тези от тях, които
могат да се случат само в Балчик. Защото в крайна сметка нали точно за Балчик
трябва да говоря. А не искам. "Моят човек" Бриго ме разбира. Той знае целия
град, а не ми се мисли, ама май и околностите му, и дума не продумва. Има
неща, които се виждат само в погледа, ако можеш да четеш погледи. Бриго е
специалист в тази област. Затова е силно мой човек. И си мълчим двамата за
Балчик. Вальо и Роси  пък ни търпят и не нарушават мълчанието ни. Защото са
ми приятели. С главна буква. Уф, не искам да говоря за Балчик! Загръщам се в
пъстрия шал, който Донка ми подари, разглеждам снимките на Маруся, усе-
щам, че Гошо не е "бай Георги има тъжни рамене", усмихвам се на усмивката
на "мила Николинке" и ме боцва в сърцето трънче от алената роза, наречена ми
специално от нейния Алекс... Балчишки мигове. Морета много, моето е баш
това, както го нарича Георги Джагаров "звяр такъв, Черно море", колкото по-на
север, толкова по-мое. И край него, на три ката - Балчик, от Двореца до Тузлата
- Балчик, от върха на амплитудата на сърцето ми до нейното дъно - Балчик. Не,
изобщо думичка няма да обеля, не мога да говоря,не искам да говоря за Балчик.

Искам да живея в Балчик."
Пояснителни бележки:

Вместо визитка:
"Стиховете ми са с неточни рими.
И студено си пия кафето.
Не съм в крак нито с модата,
нито с другите.
Със себе си, че съм в крак, е главното.
И нищо чудно, както е тръгнало -
вместо дяволите,  да ме вземат ангелите.”

Из " Опит за автопортрет"
Балчик - градът, в който иска да живее
Величко - едно от трите и любими деца
Бриго - любимото куче

Росица ШАЛТЕВА

Умееш всичките целувки…Мда!
И, честно казано, до съвършенство.
Вселената ни стана тамада
и вдига тост след тост за нас. Блаженство…
Летим по стръмни стъпала - и как!
Какви ти правила, какви обувки?
Живота си заменям за петак,
а славата - за твоите целувки.
С теб искам битие, не просто бит.
В окръжността на този свят сме център.
За всичко минало - бутон Delete,
за бъдещето - без да мисля, Enter!

Àáñóðäíè âðåìåíà Ñ òåáå

Маргарита Петкова




