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Юлита Христова
Напоследък и властта,
и медиите, и църквата,
и всякакви общественопопулярни личности се
държат и говорят така,
като че ли в България
живеят само идиоти.
Навсякъде по света
има страдащи от идиотизъм, но ми се струва,
че само у нас страдат
нормалните хора от идиотията на тези, които определят обществения
ред в държавата.
Вицът, че да се издигнеш у нас не е нужно да
си луд, но помага, явно
не е никакъв виц. Редица хора по върховете на
държавата и обществото всекидневно го доказват. Дали наистина са
луди или просто са на-

мерили печелившата
стратегия за придобиване на власт и богатство, не знам, но че смятат всички останали хора извън своето обкръжение за идиоти, е факт.
Как иначе да разбираме
дебатите, които се водят
в най-популярните телевизионни предавания
вече цяла седмица на
фона на това, което става по света?
Трагедията на Япония
изкара българските дърдорковци и слугите на
руските ядрени интереси пред медиите, за да
говорят глупости, как
нашите реактори са подобри от японските, как
тук не може да има земетресение по – силно
от 7 степен по Рихтер и
колко добро е строителството на целия сграден
фонд. Само през някакви си 10 години, от последните 20, строителният контрол бил занижен,
но страшно няма! Оптимизмът на идиотите може и да е здравословен,

но все пак, тук не живеят само идиоти, нали?
Събитията в Либия,
които скоро също могат
да се окажат една голяма трагедия, защото Кадафи си възвръща контрола и на всички е ясно
какво ще направи с бунтовниците отмъстителният полковник, у нас са
повод да си измият ръцете за поскъпването на
живота. Не, че човешкият животът е станал поценен за някого тук, но
така си говорим, когато
цените се устремят нагоре, а животът се завре
в избата на оцеляването.
Срамните доходи и безсрамните цени не за
първи път поставят под
съмнение оцеляването
на българските граждани. Цялата паплач, паразитираща върху гърба
на нормалните работещи хора, е започнала да
смята, че ще векува безнаказано, а хората ще и
благодарят, че пак са
оцелели.
/Продължава на стр.3/

Âñè÷êî çà ïîêðèâà ! /4-4/
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич
Извършва хидроизолация на покриви по всички
технологии, ремонт на покриви, монтаж на
конструкции, монтаж на улуци, водосточни
тръби, монтаж на ламарина, битумни керемиди,
ондолин, монтаж на гипс картон, на теракот и
фаянс;довършителни работи
За всички дейности отстъпка от 10 %,
с договор и гаранция

Òåë:0899 175 266
0887 716 779
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Четири титли и общо
осем медала завоюваха
състезателите на СКЛА
„Черно море - 2005" Балчик на държавния зимен шампионат по
хвърляния за всички
възрасти, който се провежда в терените на
НСА в София. Състезателите на Андриан Андреев бяха безапелационни в хвърлянето на
чук, въпреки че състезанието се проведе при
минусова температура
на въздуха. Те нямат отличия само при девойките младша възраст и
при жените, но в тези
две групи тимът нямаше представители. 19годишният рекордьор
на България за старша
възраст Здравко Димитров триумфира при
мъжете с постижение от

58,56 м. Участникът на
световното първенство
за юноши в Монктон
2010 се състезава за първа година при мъжете.
Негов подгласник стана
съотборникът му Борис
Йорданов с 54,26 м. Трети се нареди Светослав
Велков (Пауталия - Кюстендил) - 47,22 м. Анастас Папазов, който също беше в Монктон /Канада/, участва извън
класирането с уреда от
7,260 кг, като записа
60,37 м. Без да излиза от
сектора Папазов се
включи в състезанието
за старша възраст, където чукът тежи 6 кг. Той
спечели титлата с 65,65
м. Това е второ злато за
Анастас, след като стана шампион в тласкането на гюле на първенството в зала за възрастта

си. Възпитаниците на
СКЛА „Черно море 2005" Балчик окупираха
всички позиции до шестата в чука. Айхан Апти се окичи със среброто с резултат от 56,54,
Петър Коцовски регистрира 48,60 м и се качи
на най-ниското стъпало
на почетната стълбичка.
Димитър Димитров
(47,73 м), Светослав Борисов (46,17 м) и Ивайло Иванов (44,95 м) се
класираха съответно на
четвърто, пето и шесто
място. Останалите два
златни медала за СКЛА
„Черно море - 2005" Балчик донесоха Жени Иванова при девойките
старша възраст с 32,93 м
и Петър Радев при юношите младша възраст с
54,65 м. Янислав Григоров се нареди втори при

най-малките с 45,32 м.
„Много съм доволен от
състезателите си. В старшата възраст спечелиха
първите шест места с
лични постижения. Не
ги притеснява студеното време, защото ние
ежедневно тренираме
при такива условия”, коментира Андреев. След
награждаването медалистите закичиха треньора си с отличията.
„Ние спечелихме по
един медал, но треньорът ни има осем”, горди
бяха атлетите от Балчик
от Андриан Андреев.
От федерацията съобщиха, че Здравко, Борис
и Анастас ще участват
на Европейското първенство по хвърляния,
което ще се проведе на
19 и 20 март в София.
Балчик Инфо

