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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

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

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени
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С тържествено литийно
шествие от църквите „Св.Пе-
тка” и „Св.Георги”започна
Йордановден. Начело с хо-
ругвите вървеше нотариус
Светлин Илчев и отците Ге-
орги Петков и Стратия Алек-
сандров. Множество  все
млади хора придружаваха
църковната свита до Морска
гара, където 19 мъже очак-
ваха хвърлянето на дървения
Йордановски кръст в море-
то. Това бяха следните смел-
чаци: Владислав Владимиров
Пътов /29 г./; Александър
Любомиров Шопски /29 г./;
Милен Димитров Младенов
/40 г./; Стоян Павлов Стефа-
нов/23 г./; Бедри Рушидов
Аптулов /44 г./; Валентин Ва-
лентинов Иванов /21 г./; Пла-
мен Костадинов Велков /38 г./
; Кузман Анастасов Зарънов

/22 г./; Марин Байчев Пет-
ров /41 г./; Димитър Алексан-
дров Алексиев /24 г./; Мерин
Мериев Василев / 28 г./; Иван
Валентинов Тодоров /24 г./;
Венцислав Атанасов Василев
/20 г./; Ивайло Симеонов Ива-
нов /20 г./; Бълок Пол Джон /
43 г./ от с.Соколово;Радомир
Илиев Димитров /24 г./; Йон-
ко Енчев Динев /19 г./; Пе-
тър Венциславов Коцовски /
19 г./. Всички те получиха
по 50 лв. награда за участи-
ето си от кмета на Община-
та николай Ангелов, а пър-
венецът, извадил кръста –
Светозар Аксениев Стоянов/
24 г./получи 200 лв.

Температурата на възду-
ха беше 8 градуса, но се чу-
встваше като 0 градуса, а
температурата на морската
вода – 5 градуса. Мъжете-

йордановденци я почувства-
ха доста студена и го споде-
лиха, след като излязоха от
водата. Някои от тях бяха си
подложили предварително
загряващо червено винце.

Да гледат церемонията по
хвърлянето на кръста бяха
излезли около 1000 балчик-
лии, но те бяха струпани на
брега около Морска гара, а
на мостика бяха само църко-
вната свита, официалните ли-
ца около областния управи-
тел на Добрич Ж.Желязков и
журналистическата гилдия.

Светозар Акс.Стоянов е
студент в Пловдив, от стар
балчишки род от Гемеджи-
то. Той пожела на всички
здраве, радостен, че той
именно е успял да извади
Йордановденския кръст.

Маруся КОСТОВА

Юлита Христова
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Предполагам, че вече
знаете коя е ирландската
овчарка? Това е нашият
новоизбран президент Ро-
сен Плевнелиев, който в
интимно интервю по теле-
визията сподели с широ-
ката публика, че в преди-
шните си животи, наред с
други неща, е бил и ир-
ландска овчарка. За лю-
бителите на прераждани-
ята мога да препоръчам
много по – интересно и та-
лантливо написано про-
изведение – „Скитник меж-
ду звездите“ на Джек Лон-
дон, но кой да чете, като мо-
же да слуша и гледа по те-
левизора изповедите на по-
редното чудо, което сме си
избрали за президент.

Заради тази му съвсем
нехристиянска представа
за живота и смъртта, Бъл-
гарската православна
църква би могла да му на-
прави забележка, но тъй
като неговото зачатие  не
е ин витро, нито е от су-
рогатна майка, светите от-
ци ще му се радват и ще
го благославят. Та те 10
години благославяха чен-
гето Гоце – бракониер, лъ-
жец и атеист, та на този
симпатичен, добре дреси-
ран  политически пудел ли

ще намират махна? Какви-
то и глупости да говори,
каквито и простотии да
направи, те винаги ще бле-
днеят пред тези, които еже-
дневно ни сервира. Онзи,
който си го избра за прези-
дент. А на Онзи му се въз-
хищават всички и никой ня-
ма намерение да си разва-
ля отношението с Него, ка-
то критикува избора Му!

И докато чакаме ирлан-
дската овчарка да заеме
мястото си в президентс-
твото, а телевизиите канят
всички врачки, гледачки
и екстрасенси, за да гада-
ят с какво от тук нататък
ще се занимава другият
велик мъж на България –
Първанов, неблагодарно-
то време се опитва да сри-
не имиджа и да развали
настроението на най-вели-
кия строител на магистра-
ли за всички времена в
световната история.

Времето има нахалство-
то в началото на януари
да си позволи да засипе
страната със сняг и то не
къде да е, а в планинските
и полупланински райони.
Но още по – лошо, позво-
ли си да натрупа сняг и по
новопостроените магист-
рали. Знаете ли вие, как-
во значи 20 – 30 сантиме-
тра сняг по магистрала,
по която имат дързостта
да се движат камиони и ти-
рове с летни гуми! Разни
многознайковци твърдят,
че за тези превозни сред-
ства гумите не се делят на
„летни“ и „зимни“, но
щом Той казва, значи ви-
ната за задръстванията и
транспортния хаос е на

безсъвестните шофьори с
летните гуми. Да бъдат
арестувани тези престъп-
ници с летните гуми, а шо-
фьорите на четирите ти-
ра, които не са изпълнили
заповедите на полицията
и са продължили да се
пречкат по магистралата
направо да бъдат …!

 Както виждате, всички,
които са се осмелили да
пътуват в снеговалежа са
виновни, само не и фир-
мите за снегопочистване.
Това, че уволниха някого
за замазване очите на пос-
традалите по пътищата
хора, изобщо не решава
проблемите със съответ-
ните фирми. Както при бо-
клука, така и при снего-
почистването, приближе-
ни до властта хора приби-
рат едни големи пари за
никаква работа. Те не ин-
вестират нито в техника,
нито в качество за извър-
шваната дейност. Само с
трактори и земекопни ма-
шини, сняг не се чисти! Но
за сметка на това, собст-
вениците на тези наши
фирми са едни от най-бо-
гатите хора в България и
притежават колекции от
най-скъпите в света авто-
мобили. Да им са честити!
Изглежда, заради техните
коли се строят и магист-
ралите тука, а не за удоб-
ство на всички, за това е и
толкова голямо възмуще-
нието от простолюдието,
осмелило се с „летните“
гуми на тировете да пре-
дизвика задръствания.

Направо не е за вярва-
не, че за властта е по – ле-
сно да строи магистрали,

отколкото да организира
почистването им. Много
започва да ме съмнява  ка-
чеството на строителство-
то. Да не се окаже напро-
лет, че по тях са зейнали
дупки, пропадания и дру-
ги екстри, познати в път-
ния ни пейзаж? Не се и
съмнявам, че виновни от-
ново ще бъдат открити,
дори някой може да бъде
и уволнен, но дано не съм
права! Тези магистрали,
които обикновените хора
в България вече три го-
дини ги отгладуват и отс-
тудуват, трябва да издър-
жат като в останалия свят
достатъчно години, преди
да им се наложат скъпи
ремонти. Дава ли някой
гаранция за това? Гаран-
ция – Франция! Е, ще ви-
дим! За сега да стискаме
палци! У нас стискането
на палци и връзването на
червен конец са универ-
сални средства срещу
природни бедствия и вся-
какви други опасности. За
съжаление, не действат сре-
щу глупостта, нахалството
и самодоволството на вла-
стта, защото тя също чука
на дърво, стиска палци и си
връзва червен конец – ис-
тинска власт на народа!

Докато чакаме ирланд-
ската овчарка, преродила
се, за наш късмет, в новия
ни президент да заеме мя-
стото си,можем ли да  да-
дем някакъв знак с граж-
данско поведение, че вече
няма да търпим глупостта
да се разхожда в коридо-
рите на властта и да пле-
щи, каквото и хрумне?

Юлита ХРИСТОВА




