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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

На 26 и 27 май по ини-
циатива на г-н Стефан Па-
влов, председател на ОбС-
Балчик се организира пъ-
туване до бившата и нас-
тоящата столица на Бъл-
гария. Основната цел бе
посещението на парла-
мента в град София, къ-
дето младите парламента-
ристи да получат образец
на демократичност, начин
на водене на заседание,
изказване и етикет.

На сутринта на 26 май
отпътувахме. Успяхме да
се насладим на красиви-
те природни пейзажи, ко-
ито ни бе предоставила
пролетта в нашата „Злат-
на Добруджа”. Всички с
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ентусиазъм очакваха го-
лемия ден, в който ще мо-
гат да видят отблизо бъл-
гарските депутати, хора-
та, в чиито ръце е Бълга-
рия. Най-напред присти-
гнахме в старата столица
на България – Велико
Търново. Къщите, нака-
цали по хълма, многоб-
ройните крепостни сте-
ни, всяка от които свър-
зана с моменти от бъл-
гарската история и не-
предвидимата река Янт-
ра ни върнаха години на-
зад. Върнаха ни във вре-
мето на славните царе,
при които България и би-
ла една от най-могъщите
държави в света.

Културната програма
започна с посещение на
църквата „Св. Четириде-
сет мъченици”- истори-
ческа светиня за българ-
ския народ и туристиче-
ска гордост за велико-
търновци. Бяхме посре-
щнати от гид, който ни
направи разходка в ми-
налото, свързано с царе-
те от Второто българско
царство. В църквата ви-
дяхме положен гробът
на цар Калоян, който ос-
тава в историята като
единственият български
владетел, получил крал-
ска корона от папата. Ос-
вен него тук се намира-
ха символичните гробо-

ве на българските хано-
ве, както и иконата „Св.
Четиридесет мъченици”,
дала име на църквата.
Този православен храм,
паметник на културата
от национално и между-
народно значение, се по-
сещава активно и от жи-
тели на Сърбия, които
искат да се докоснат до
гроба на Св. Сава, поло-
жен тук. Всички учени-
ци и ръководители оста-
наха силно впечатлени и
духовно заредени от све-
тостта на това място.

Следваше посещение
бе на Търновския парла-
мент, където е написана
първата българска конс-
титуция, която се запазва
и до ден днешен, с извес-
тни изменения през годи-
ните. Сградата, в която
преди много години, во-
дени от патриотичния
следосвобожденски дух,
будни българи полагат
основите на нашето оте-
чество, сега бе превърна-
та в исторически памет-
ник. Видяхме отблизо мя-
стото, в което са заседа-
вали българските парла-
ментаристи по това вре-
ме. Неизменима част от
интериора бе червеният
цвят, символ на величие
и царска власт.

/Продължава на стр.2/

Пак  е лято, топло и
приятно. Хвърляме зимни-
те кожи и бързо, бързо се
адаптираме за температур-
ни изненади. Дали в Бал-
чик, или в някой друг град
на милото ни отечество,
самосиндикално или по
клубове, хукнахме хората
от „Трета радост”. Макар
и на възраст, прекосяваме
разстояния от изток на за-
пад и от север на юг.

Спортен клуб „Здра-
вец” строи четата и се яви
на Зонален преглед във
Враца. Достатъчно беше
да пресечем с автобуса
тази красива земя през
най-подмладяващия се-
зон, за да усетим колко сме
богати! Такава земя, бо-
гата и зелена! Защо само
ние, българите, не можем
да оценим това и сме го-
тови да я дадем за жълти
стотинки. Чакаме да дой-
дат гости отвън, за да се
възхитят и да ни покажат
какво имаме. Само че, за
да имаш нещо хубаво,
трябва да го обгрижваш.
Дали ние правим достатъ-
чно за това безценно бо-
гатство! Нека честно, с
ръка на сърцето, да си от-
говорим на този въпрос.
Стига сме чакали от горе
да ни наредят, отвънка да
ни покажат, други да сто-
рят нещо вместо нас. Ста-
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ваме смешни с нашия пос-
ловичен нихилизъм и себе-
отричане. Докога?!

Младите ни да не се ос-
лушват, ами да яхват бал-
канските коне и да създават
такива условия, при какви-
то искат да живеят. Друг ня-
ма кой да им ги осигури.

Това, което видяхме във
Враца, ни очарова. Ника-
къв северозападнал град,
пък и край! Един модерен,
съвременен град, с много
зеленина, чисти улици, из-
пълнен с духовен и култу-
рен живот ни посрещна в
Месеца на Ботевите дни.
Самата атмосфера излъч-
ваше онази позитивна
енергия, съхранила се през
годините на борба в този
бунтовен край. Като верен
страж забучили върхари
старопланинските върхо-
ве пазят тайни и спомени
за минали размирни годи-
ни и събития. А Паметни-
кът на гениалния поет ре-
волюционер, на великия
българин Христо Ботев, се
извисява над обикновения
човешки ръст. Никой не
може да се мери с него, ни-
то по дух, нито по ум, ни-
то по саможертва. Де да
има и сега такива истинс-
ки и неподкупни българи
– земята и народът ни ня-
маше да страдат толкова
дълго и толкова дълбоко.

В деня, в който 600
спортисти – ветерани се
строиха по отбори, а те
бяха от 23 клуба и дефи-
лираха под звуците на ду-
ховата музика, всеки из-
пита преклонение и гор-
дост, че по неповторим
начин е съпричастен към
случващото се.

На градския площад,
пред общината във Вра-
ца, 45 балчиклийки преме-
риха сили със свои колеги
от други градове. Компо-
зицията им „Големият ко-
раб пътува”, дело на неу-
моримата Димка Малева,
просна участничките вър-
ху плочките – кой с тояж-
ки, кой с ленти и гири,
далдисаха в измислените
води на врачанското мо-
ре. Впечатлихме всички
със сложността и темати-
ката на упражненията. За
достойно представяне бя-
хме наградени с грамота и
много суперлативи.

Българската асоциация
„Спорт за всички” органи-
зира стотици пенсионери в
опазване на общественато
здраве ежегодно. Тази го-
дина прегледът бе отбеля-
зан като европейски ден за
борба със затлъстяването,
който се отбелязва от стра-
ните – членски на ЕС за
втора година.

Пенка ДИМИТРОВА




