
Традиционно клуб „Хинап“, сeе председател г-жа Мария Върбанова, празнуваха 3 декември в ресторант „Лотос“, с гости три-
десет души от добричкия клуб на инвалидите, с председател г-н Олег Темелков. Последваха празненства в тесния клуб на „Хи-
нап“ за тържествено отбелязване на първите декемврийски празници: „Варвара вари, Сава пече, Никола гости посреща.“     Фото:

                   ОБЩЕСТВО        7 декември - 13 декември 2022 г.2

Абонамент 2023 “Балчишки телеграф” 
 Вашият вестник и електронно издание!

Национална регистрация: ISSN 23679263 
Годишен абонамент  за електронното издание 

и на книжен носител 30.00 лв. 
Абонирайте се в „Български пощи” ЕАД :  Кат.№ 2628 за 
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офис 105 тел. 0899 655 249 
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100 - годишни 
пешкири и месали

След като подреди изложба на 100 - годишни престилки, клуб 
„Хинап“ за празника си на 3 декември подреди изложба на 100 го-
дишни пешкири и месали, запазени в нашия добруджански край.

Фото: Роси ПЕТРОВА

Трети декември
Международен ден 

на хората с увреждания
Този ден е определен като такъв от Генералната Асам-

блея на ООН през 1992 г.,с цел по-голяма интеграция 
на хората с увреждания в обществото, привличане на 
вниманието към техните проблеми, за защита на пра-
вата им, за благоденствие и достойнство!

Хората с увреждания сме като всички други хора, са-
мо, че по-чувствителни към всичко около нас, много 
по-добри от всички, много по-улавящи трептенията 
на чувствата! 

Нека в такъв ден се огледаме и, ако има такъв човек 
около нас, да му дадем малко радост!

Моето пожелание към Вас е: Каквото и да Ви се случи, 
радвайте се, че сте живи и че сърцето Ви тупти за едно 
дете, за едно внуче, за един достоен живот! Уврежда-
нията не Ви правят различни от останалите! Напротив, 
вие сте по-достойни от всички други, защото живеете 
с мъката си, с болката си, а трябва да се усмихвате! За 
това се иска сила! Пожелавам Ви я от сърце!

Деспина  МАРИНОВА
Председател на ОО на СИБ, Клуб“ Св. Марина“, гр. Балчик

ГАЛЕРИЯ „АРТ МАРКОНИ“
Отличена с Награда „Варна” 2022 г.

Поздравява всички свои приятели и партньори с настъпващите
КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

17.11.2022 – 15.03.2023г.
„М  О  Л  И  Т  В  А”

Сборна изложба живопис и пластика с участието на: 
Ангел Атанасов/Ачо, Антон Антонов, Анна Борисова – Емилова, арх. Владимир Рачев, Васил Петров, 

Венцислав Марков,  Димитър Манолов, Дима Ненова, Димитър Кавръков, Ивайло Евстатиев,  Илиян 
Пеев, Емилия Бояджиева,

Камен Кисимов, Клементина Манчева, Лора Маринова, Любен Пашкулски, Мая Манолова, Мая Рад, 
Миряна Койнова, Огнян Георгиев, Петър Андреев, Пламен Малинов, Ренета Павлова, Румен Желев, Ру-

мен Михайлов, Светлин Ненов,  Сейфетин Шекеров/ Сефо, 
Стефан Хаджи-Николов и Христина Цонкова

            Темата за тази изложба изплува в съзнанието ми, докато разглеждах пристигащите за участие 
произведения. Никога не задавам тема за тази традиционна,завършваща годината експозиция. Искам 
да бъде искряща, непредсказуема, притегляща, разтърсваща, размисляща, цветна и запомняща се… ка-
то всички предшестващи я. Имам желание да коленича пред всяка една от творбите и да се помоля като 
пред икона. Бог е дал безценния дар на твореца, за да докосва душата ни и да ни изтръгне от бездушието.  

В своя мъничък живописен свят художникът събира толкова много енергия с надеждата изкуството му да отвори прозореца на сетивата и 
разума ни. Да прогледнем за красотата и да извисим духа си.

            Трудно е да забравим за болката на милиони хора, за несправедливостта, за гнева, за страховете си. Изкуството е балсам. То успя-
ва да ни изтръгне от негативните ни мисли и да ни потопи в своя вълшебен свят. Всеки ден е важен. Няма утре, ако днес си пропуснал да 
бъдеш добър, да се усмихнеш, да обичаш.

            Както винаги афишът ми започва с Ангел Атанасов/Ачо и ме връхлитат спомени за  неговата благост; мъдрост струи от всяка твор-
ба на Любен Пашкулски;лъчезарни и зареждащи, картините на Димитър Кавръков успокояват пулса ми; извисената  камбанария на църк-
вицата  от картината на  Ивайло Евстатиев приканва към смирение; разпенените вълни от морските пейзажи на Димитър Манолов отново 
вдигат адреналина и събуждат асоциации за  справедлив гняв и възмездие;  грейналите фарове на Огнян Георгиев са изпълнени с надежда 
за завръщане; традиционната „Моряшка икона”/2023 на Васил Петров укротява вятъра, така че съкровената ни  молитва към Свети Никола, 
закрилника на моряците и на града ни, да бъде чута.

            В предпразничните дни всеки ХРАМ НА ИЗКУСТВОТО ще запали своите искрици. Ще се радвам да споделим огънчето на своята 
надежда и усмивка, да се помолим за добри и светли дни!                  Ваня Маркова – галерия „Арт Маркони”

Празниците на: Св. Вмчца Варвара, Преп. Сава Освещени, 
Св. Николай, архиеп. Мирликийски Чудотворец,

4, 5, 6 декември - в клуб “Хинап”

РЕЗИДЕНЦИЯ „ШАБЛА“ НЯМА 
ДА БЪДЕ ПРИВАТИЗИРАНА

Резиденция „Шабла“ ще остане публична държавна собственост и няма да бъде продавана. Тя 
ще продължи да се ползва за официални мероприятия на Народното събрание, Министерския 
съвет и Администрацията на президента и при посещение на чуждестранни делегации и гости. В 
тези случаи охраната и отново ще се поема от НСО, става ясно от отговор на служебния премиер 
Гълъб Донев на въпрос на народния представител от ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

Преди две седмици Министерският съвет прие постановление, с което сваля непрекъснатия 
държавен надзор на резиденцията от края на февруари 2023 г. Причината е, че тя не попада в т.нар. 
„значими за държавното управление стратегически обекти“. Според мотивите на началника на 
НСО от 2019 г. до момента в обекта е пребивавал само един човек на висша ръководна длъжност. 
Това се е случило през миналата година. От края на февруари следващата година за сигурността 
на резиденцията ще се грижат назначени от управителя и пазачи на трудово правоотношение.  

Офис на ГЕРБ в Добрич

Ваня Маркова

Резиденцията на МС и НС в Шабла      Фото: Добрич Онлайн


