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БАЛЧИК, ГОДИНА XX, БРОЙ 7 (831)

В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 30 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

20 февруари - 26 февруари 2014 г.

Бензиностанции

ЛАФИ

 строите лствo ре монт прое ктиране 

жк. Балик
0895 65 30 12
Тел:052/ 46 00 66 Крайпътен комплекс 0896 82 05 12
Хотел-Ресторант-Спа Център Промишлена зона 0896 82 05 17

0579/7 22 26 stroiperfekt@mail.bg
0888 205 678 www.stroiperfekt.com

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

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК, пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49 E-mail:vestnikat@abv.bg
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“Българийо, за тебе те умряха.
Една бе ти достойна зарад тях
и те за теб достойни, майко, бяха.
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх.”
НЧ “Свобода 1897” с. Гурково, ви кани на тържествен концерт,
по случай 3 март.
Концертът ще се проведе на 2 март 2014 г. от 18:00 ч.
в салона на читалището.

Ó÷èëèùå çà ÷óæäè åçèöè
“ÁÈÃ ÁÅÍ” ãð. Áàë÷èê
* ПРОВЕЖДА курсове по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и
ФРЕНСКИ език, КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ.
* ОРГАНИЗИРА курсове по ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ,
РУСКИ и РУМЪНСКИ език.
* Организира КОРПОРАТИВНИ курсове по руски, английски
и немски език
* Ние сме ОДОБРЕН ДОСТАВЧИК на услуги за

обучение по програмата „АЗ МОГА ПОВЕЧЕ“
За контакт: ул.“Иван Вазов“ №6 (до пощата),
тел: 0579/7-20-17, 0896 310535,
facebook.com/BigBenBalchik, www.bigben.bg

Áàë÷èê, â ïðåäñìúðòíè ãúð÷îâå
Ñòðîåí è ïðåçàñòðîåí

“Унищожаването на
българския бряг в действие.” (Emo Uzo) “ОТ
ГОДИНИ АЛАРМИРАМЕ,НО КОЙ ДА НИ
ЧУЕ! ПРОСТО УНИЩОЖИХА РОДНИЯ
МИ ГРАД!” (Жанет Родригес)
“Зловещо”
(chervenotikveniche)
“Ние, балчиклии, за
съж ален ие,
сме
безсилни. Какво ли не
опитахме, в съда, със
ст ачки , но нищо.
Просто единственото,
което ни остана, е да
чак аме да с прат да
идват туристи и
бизнесът им да умре и
да продадат тези места
на някого, на когото му
пука за града така, че
или да ги събори или да
ги направи, поне, нещо
по-добро.”
“Аз мисля, че ако в
Балчик се направи поне един колеж и някои
от сградите се дарят за
общежития, тогава градът може и да тръгне
нагоре, но в момента
просто умира. И все
пак се надявам да се
възроди от пепелта ня-

ко й де н.” (Razul
Darkwood)
“Абсолютна грозотия! А, ми беше една от
любимите морски ивици. Ама нищо ...хотели,
заведения, рано или късно всичко пламва и гори.” (voratepp)
“За съжаление няма
природа, красота- вече
и тук!”
(kastrong manova)
“На право...... без
думи!”
(Мартин Миланов)
“Ще има да чакате
тyристи... Жалко е това,
в което се превръща БГ.”
(Боян Добрев)
“Кошмар... сърцето
ми е в Балчик, както и
това на кралицата... от
толкова години ме боли
за безстопанствието в
този град, но сега направо кръв капе. Къде са
годините, когато по кея
имаше само две (две!)
рибарски капанчета, ...
когато „Тихият кът” беше тих. Апропо, колко е
стилна резиденцията на
Тато, как се вписва в архитектурния стил... Колкото до туристите - със
съпруга ми чакаме края

на септември, за да почиваме там. Каква ти
“почивка” в сезона......”
(insightflow)
“И един пример за
безхаберието, симптоматично и за цялата управа на Балчик. Веднъж
почивахме в Двореца,
но един ден ни изгониха: “Съжаляваме, трябва да си тръгнете, понеже някакви хора от мероприятие са заели всичко”. Питаме - какво мероприятие; ако трябва,
ще наемем съседен хотел... “Ами де да знаем”,
ми отговаря чиновничка. “Тука всички легла
са заели някакви.” Няма
плакат в самия Дворец,
нищо. А на връщане, из
цяла Варна и София:
“Световен музикалнопоетичен фестивал, заповядайте в Двореца”.
(insightflow)
„Някакъв голям, скучен чиновник, с дребна душа надзърнал в
чинийката на още поголемия богаташ и го
хванало яд що няма.
Още по-големият богаташ разкроил хубаво
плановете си, текнали

му лигите, па си казал ‘’Кат имам пари моа да
и ма м с ичко що са кам...’’ и пробутал нещо на сивия чиновник
с дребна душа, който с
облекчение го приел, в
името на задника си, и
се подписа л, където
трябва. Продал бащинията си и бъдещето на
деца и внуци. Ама важно е, чинийката да е
пълна .Я така думам,
че е с та н ал о....”
(blalalita)
“Дайте малко по-позити вно бре хора ...
вие все едно видяхте
апокалипсиса ... (Стоян Ангелов) Ако другаде са правили и правят свинщини, не значи, че трябва да се радваме на тези в Балчик
- що з а логи к а ?” (chervenotikveniche).
Това са част от поредните прочувствени коментари в интернет за
застрояването на нашия
Бял град Балчик.
Обичан и предпочитан, той губи всеки ден
от естественото си очарование и неповторима
природна красота. /Б.Т/

