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Еньовден е един от голе-
мите летни празници. Той 
свързва култа към слън-
цето и лечебната сила на 
билките.
Според народните пове-
рия на този ден слънцето 
тръгва към зимата. Преди 
това то се окъпва във во-
дите и ги прави лековити. 
После се отърсва и росата, 
която пада е с особена ма-
гическа сила. Затова всеки 
трябва да се измие преди 
изгрев слънце в течаща 
вода или да се отъркаля в 
росата за здраве.
Сънищата са пророчески. 
Звездите слизат на земята 
и се къпят в застиналите 
вълни на морето.
Набраните билки трябва 
да са  77 и половина – за 
всички болести и за бо-
лестта без име.. .
Преди изгрева цъфти при-
казното цвете разковниче. 
То притежава силата да 

отваря всичко заключено 
и да лекува неизлечими 
болести. Затова се смята, 
че билките имат не само 
лечебна, но и магическа 
сила. 
За да почувстваме праз-
ника по-осезателно, ре-
шихме да излезем сред 
природата, да си наберем 
билки и да посетим село 
Калиманци, Варненско. 
Там е известният  Етног-
рафски комплекс  „Кали-
мански хан”.  
Комплексът е уютно и 
ведро място, с автентич-
на българска атмосфера. 
Намира се на 52 км. От 
Блчик, разполага с хотел, 
апартаменти, къща за гос-
ти, механа със 120 места, 
лятна градина, параклис, 
барбекю, чеверме, винар-
на изба, конна база с коне 
от породата  „Тинкер”. 
Предлагат и езда на ками-
ли. В момента липсваха 

щраусите, ламите елените 
и пауните.Любувахме се 
на просторната и красива 

градина, с много цветя, 
красиви птици – гълъби, 
папагали, петли, котки, 
понита, големи риби /
червени и жълти/, изящ-
ни коне за яздене. Ханът 
предлага разнообразни 
блюда, пърленки и пити-
ета. Комплексът има зла-
тен приз за най-добър ет-
нографски комплекс през 
2018 г.
Върнахме се удовлетво-
рени и си пожелахме след 
днешния Еньовден да ста-
нем по-здрави, по-добри и 
по-щастливи, за да ходим 
на хубави места, каквито 
има много  в нашия роден 
край и в цяла България.
Тодорка ХАРИЗАНОВА
Председател на Клуб 
„Здраве” Балчик

На Еньовден в село 
Калиманци

Успешните гимнастички 
от Спортен клуб 

„Здравец” Балчик

Популярният в нашия 
град и в цяла България  
спортен клуб „Здравец” 
Балчик беше преуста-
новил, заради панде-
мията, своята дейност. 
Сега отново сме на 
линия, започвайки под-
готовката си за пред-
стоящите прегледи на 
националните гимнас-
тически клубове.
В СК  „Здравец” Бал-
чик участват активно 
34 гимнастички, на въз-
раст от 60 до 80 години, 
с председател Мария 
Филева и методист 
Нели Тодорова. Ръко-
водител на гимнасти-

ката, както и състави-
тел на композицията 
с гимнастически уп-
ражнения, подходящи 
за възрастта и физиче-
ските възможности на 
жените от посочената 
възраст, е методистът 
Нели Тодорова.  
Репетициите за пред-
стоящите участия в 
зоналните, а по-късно 
и в републиканските 
прегледи, се провеждат 
всяка сряда от 9.00 ч. 
Участничките – гим-
настички се отнасят с 
истинско старание и 
желание за бързо нау-
чаване на новата ком-

позиция.
Проведохме екскурзия 
по желание на гимнас-
тичките до остров Све-
та Анастасия. Заслуги 
за това има организа-
торката Мирка Георги-
ева, културно-масовик 
на клуба.  Подобни 
пътувания и преживя-
вания допринасят за ак-
тивните тренировки и 
отличното представяне 
на прегледите, органи-
зирани от  Софийска-
та спортна федерация 
„Спорт за всички” .

Мария АНДРЕЕВА
член  на СК „Здравец” 

Балчик

Реквием за Ангел 
Димитров

Тази година се навършиха 
17 години от смъртта на лю-
бимия ми учител, директор 
на училище и  пример за 
общественик, който се раз-
даваше без остатък.
Това бе Ангел Николов Ди-
митров,  останал длъжен 
на съпругата си Цветанка и 
двете си дъщери Даниела и 
Кремена, имаше угризения, 
че не им е посветил много от 
времето си, но пък е създал 
кратко безценно поетическо 
богатство за тях, за любими-
те му същества в живота.
Емблематично за Литерату-
рен клуб “Йордан Кръчма-
ров” Балчик, в който члену-
ваше,  е стихотво-рението 
“Цветя”, редактирано от 
Кръстьо Дренски през фев-
руари 2000 г. и публикувано 
в нашия вестник, а по-късно 
и във в.”Пенсионери”:

“Цветя красят и моята гра-
дина./Но есени край тях 
щом мина,/ те спират ме 
и мисля до забрава/ от тях 
след време нищо не остава./ 
Защо ли тъй за кратко са ро-
дени?/Зелените им крехки 
вени/ безмилостно кажи ми 
кой пресече?/Съвсем увях-
нали са вече./ Кому е нужна 
тази орис зла? Нима за тях я 
някой пожела?/Нали гради-
ната ми без цветя/ е пуста 
като угарите тя? / Тъй много 
искам в моята градина/цве-
тя, дори във сняг и мраз да 
има!”                  
 С обич е написал стихове 
и за Балчик, който му става 
като роден град:
“Балчик е моят пристан/ към 
старост тук ще наклоня. / И 
в земята като корен ще оста-
на/ вечността да подслоня
Ангел Димитров е роден в 

с. Глогинка, Търговищко. 
Завършил е гимназия в По-
пово, а Учителски инсти-
тут в Шумен. Учителствал 
е в с.Соколово, с.Травник, 
с.Било, с.Крапец, с.Горичане 
и от 1960 г. в Балчик. Извес-
тен е с педагогическото си 
майсторство като директор 
на ОУ “Антим I” Балчик, а 
по-късно като честен кому-
нист, инструктор в ОбК на 
БКП в Балчик и профсъюзен 
деятел.   
На неговата 70-годишнина 
младата балчишка поетеса 
Стефка Керчева, автор на 
химна на град Балчик, му 
посвещава тези стихове: 
“…И нека Ви грее едничката 
мисъл, че туй, що сте дали, е 
имало смисъл.”                Пак 
през 2000 г. в нашия вест-
ник публикувахме неговата 
“Зимна приказка”, която е 
като вечната зимна  песен 
на времето: “Във стаята се 
спуска мрака,/приятно печ-
ката бумти,/ часовмникът 
ритмично трака,/ похлоп-
ват старите врати./Навънка 
вятърът лудува,/ немирно в 
клоните играй,/ в комините 
току нахлува/ и иска всичко 
да узнай./ Заслушан в пе-
сента позната,/ мен властно 
гали ме сънят – / над бялата 
покривка на земята/ надеж-
ди прелестни кръжат.”
Живота Ангел Димитров от-
разяваше с богато чувство за 
хумор и справедливост.
На 21 октомври 1998 г. в 
нашия вестник ние запеча-
тахме неговата “Позиция”: 
“Голяма е новината по ефи-
ра,/ времето минава, тя не 

спира./ Искат Клинтън да 
бъде снет,/ с Моника бил в 
своя кабинет./  Каквото там 
се случи/ и Хилари в съда 
научи…/ Сигурна била сле-
дата:/ личат по роклята пет-
ната./ Едни се тюхкат: тъй 
му се пада,/ забравили, че 
Моника е млада./На всеки 
такъв атлет,/ би му се зави-
ло свет./  Президент отдавна 
е човека,/ но допуска таз 
постъпка лека./ Завиждат 
критикари дръзки,/ а той 
постъпва просто мъжки./  
Хилари пред нас мълчи,/ но 
явно в къщи го гълчи./ Едва 
ли има във света съпруга/ 
горда, че мъжът и ляга с дру-
га./  Виж, когато е дискрет-
но,/ случайно, мимолетно,/ 
всичко свършва кратко./И 
животът продължава слад-
ко”
Самокритично и сатирично 
гледа на семейството си той: 
“Да кажем, права е жената,/ 
че не увира ми главата./ Но 
малко късно ми се струва/ 
над своя избор да умува!”
Отиде си Ангел Димитров. 
Но остана неговият завет: 
“Искам добри да са хората,/ 
нека един за друг да милеят,/ 
нека изчезне угрозата,/ веч-
но в ужас и страх да живеят./  
Всеки ден убийства, грабе-
жи,/ всеки ден насилници 
груби!/ Чезнат благородни 
стремежи,/ всеки ден в зло 
доброто се губи!”
Смея да кажа, че първи ние, 
тогава в.”Морски телеграф”, 
публикувахме на 29 април 
1996 г. него-вото “Защо?”: 
Защо едни живеят харно, / 
в охолство, сити и със пар-

но?/Защо народът обеднява/ 
в собствената си държава?/ 
Редуваха се през години/ 
управници – червени, сини,/
като министри, депутати,/а 
пък все лоши резултати!/ 
Кому бе нужна таз разруха,/ 
натикала ни в пропаст глу-
ха?/Роят се партии различ-
ни,/ но все за сметките си 
лични”
Благодаря посмъртно на Ан-
гел Димитров, че бе един от 
първите граждани на Бал-
чик, който оцени усилията 
ни да родим и съградим 
един нов вестник, от който 
ще има нужда всеки, вече 
20 години: “Вестници има 
много и различни/ независи-
ми, партийни, еротични,/ но 
един сред тях се отличава/ 
и всеки трябва да го полу-
чава./ За живота във всички 
сфери/ човек във него ще на-
мери./ И мисля, че наистина 
съм прав:/ това е “Морски 
телеграф”!/ Редовно, който 
го чете,/ мъж, жена или пък 
дете,/ ще бъде със живота в 
крак/ и догодина ще се або-
нира пак.”
Може би Ангел Димитров 
ни чака нас, себеподобните, 
в оня свят, който Господ му 
е отредил! “Господ е с всев-
ластна воля,/ него рекох да 
помоля,/ в друго царство да 
ме дене,/ с ей такива като 
мене./ Не в подобие на Ада/ 
и към Рая да не спада./ Та 
попитах: “Боже, де го?”/ Той 
отвърна: “Ти си в него”.
Мир на душата на учителя, 
поета и човека Ангел Дими-
тров!

Маруся КОСТОВА

Помен за учителя, поета 
и душеприказчика

На 16 юни 2022 г. Учителски-
ят клуб в Балчик почете своя 
колега, поет, душеприказчик 
Ангел Димитров. Г-жа Мил-
ка Цветкова бе посредник 
между клуба и дъщерите му 
Даниела и Кремена, които 
изпратиха  подавки за члено-
вете на клуба, за да отбележат 
17-годишнината от кончината 
на незабравимия им татко. И 
двете са наследили талантите 
на родителите си: Даниела е 
музикален педагог в Плов-
див. Кремена е преподавател 
по френски език в Мон Реал, 
Канада, пише поезия. 
Ето какво писмо ми изпра-
ти Кремена по електронната 
поща:
Здравейте Другарко Нико-
лова, 
С голямо закъснение Ви 
пиша, с огромна благодар-
ност за срещата, организира-
на в чест на моите родители 
и най-вече във връзка с по-
езията на татко.  Бих Ви пи-
сала по-рано, но не знаех за 
идеята.
Сестра ми ме информира пре-
ди два дни за това и че всичко 
е минало прекрасно.
Бих искала да благодаря на 
Вас, на г- жа Иванка Ивано-
ва, на г-жа Иванка Атанасова, 
както и на г- жа Милка Цве-
ткова за положените усилия. 
Толкова е мило, че това се 
е случило, благодарение на 
всички Вас, хората с големи 
сърца и достолепна памет! 
Благодаря Ви от цялото си 
сърце, от мое име и от името 
на най-близките ми!
Бъдете здрави! Дано доброто 
е винаги на Ваша страна и 
ви пази от превратностите на 
нашето хаотично и несигурно 
време!

И дано се срещнем отново 
там, в града на магическите 
бели скали и на своенравното 
море.
С уважение!

       Кремена Димитрова
П.С. От октомври миналата 
година, ФБ профилът ми е 
блокиран. ФБ твърди, че е 
бил пиратстван. Аз мисля, че 
причината е друга, но това е 
вече без значение. За да бъде 
деблокиран, е нужно да из-
пратя лични данни, а нямам 
намерение да го правя. Зато-
ва загубих доста приятели, с 
които връзката ми беше ФБ. 
Но това е едно от поредните 
доказателства и предизвика-
телства на метежното време, 
в което живеем...

Благодаря!
Замисълът да се получи един 
рецитал – помен за Ангел Ди-
митров се случи, защото г-жа 
Венета Мицева, г-жа Нели 
Тодорова, г-жа Мария Андре-
ева, г-жа Иванка Атанасова 
прочетоха любими негови 
стихове. 
Спомени за учителя и прияте-
ля Ангел Димитров разказаха 
г-жа Керанка Генчева, г-жа 
Мария Николова, г-жа Милка 
Цветкова…
 С благодарност за това, че 
дълги години старателно 
води Дневника на клуба, бе 
спомената и съпругата на Ан-
гел Димитров г-жа Цветанка 
Димитрова, активен член на 
Учителския клуб. 
Изредени бяха много учите-
ли, напуснали този свят, за да 
останат учители завинаги в 
сърцата на поколенията, кои-
то са учили и възпитали.

Маруся НИКОЛОВА
Член на Учителския клуб


