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Вкусът на здравето!
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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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 строителствoремонтпроектиране

Âðåìå å äà èì ðàçòóðèì ñåäÿíêàòà!

Юлита Христова

Едномесечните про-
тести срещу тройната
коалиция на БСП, ДПС
и „Атака“ и отрочето и
– правителството на
Орешарски, за сега са
безрезултатни. Дрънка-
ниците на управлява-
щите за „катарзис“ , /те-
хен или на Д. Пеевски,
не разбрах/, бяха много
смешни, само дето не
ни беше до смях. Меди-
цинското значение на
тази дума е „очистване
на храносмилателните
органи“.Този „катар-
зис“ разкри липсата на
каквито и да било до-
пирни точки с обикно-
вените хора, дори и с те-

зи, които са гласували за
тях и продължават да ги
подкрепят.

БСП и ДПС са си парт-
ньори още от началото
на преходаи къде с цар,
къде с пъдар, съумяваха
да прикриват абсолют-
ната си  безпринципност
по отношение на коали-
ционните партньори, но
с Волен Сидеров преми-
наха всяка граница. Фа-
ктът, че властта им се
крепи на  неговия глас е
достатъчен повод за но-
ви избори.Ама щял да се
върне ГЕРБ на власт, ама
щяла да бъде ниска из-
бирателната активност
като във Варна,  ама съ-
щите партии щели да
влязат в Парламента,
ама щяло да стане по-
лошо – ами опитайте!
Докажете на протести-
ращите, че в бъдеще ня-
ма смисъл да протести-
рат и на който не му ха-
ресва – светът е голям и
спасение дебне отвся-

къде! А тук, за ваш кеф,
ще остане тихата и по-
корна рая, която за някой
и друг лев ще ви преиз-
бира във властта и като
види депутат с палка и
пищов на кръста ще кре-
щи „Да живей Бълга-
рия!“,защото който не ви
харесва, не е патриот!

След като се убедиха,
че протестиращите  са
достатъчно цивилизова-
ни и досега съумяват да
изолират провокатори-
те на насилие, по теле-
визионни студия, фору-
ми и печатни издания
изпълзяха всевъзможни
субекти и обекти, които
започнаха да давят сми-
съла на протеста. От ед-
на страна върви насъск-
ването и противопоста-
вянето на едни социал-
ни групи на други. От
друга страна – чистото
и ясна послание „Остав-
ка!“на едно задкулисно
и продажно правителс-
тво, което изкара хората

на улицата, е заменено
от куп други искания:
Велико народно събра-
ние, нова конституция,
нов изборен кодекс,
смяна на системата,по
нисък праг за влизане в
парламента  - всичко,
което може да разпилее
енергията на несъглас-
ните с липсата на морал
в политиката. Не слу-
чайно Станишев избра
Орешарски за маша на
алъш-вериша, който
усилено тече в парла-
мента. Явно е харесан
още от времето, когато
като министър на фи-
нансите в предишната
тройна коалиция успя,
заедно с тогавашния
министър на образова-
нието Даниел Вълчев,
да обезвреди учителс-
ката стачка с подиграва-
телното „разтурване на
седянката“. И тогава
търпеливо заложи на
възпитанието и култу-
рата на учителите, кои-

то няма да предизвикат
ексцесии, а същевре-
менно са твърде бедни,
за да стоят без заплата
дълго време. И успя, на-
дменно и подигравател-
но, да ги върне в клас-
ните стаи, без да му се
потърси отговорност за
öèí èçì à. Ñúñ ñúù àòà
í àãëî ñò è áåçñêðóï óë-
í î ñò òî çè „åêñï åðò“ â
î áñëóæâàí åòî  í à óï ðà-
âëÿâàù àòà ì àôèÿ, í ÿ-
ì à í èêàêâî  í àì åðåí èå
äà ñè ï î äàâà î ñòàâêàòà,
çàù î  å òâúðäå óäî áåí
çà ãî ñï î äàðèòå ñè – í ÿ-
ì à ì î ðàë, í ÿì à ñúâåñò,
í ÿì à äî ñòî éí ñòâî , èñ-
òèí ñêî  ì î ì ÷å çà ì ðúñ-
í è ï î ðú÷êè êúì  äî âåð-
÷èâî òî  í àñåëåí èå. „Î ñ-
òàâåòå ãî  äà ðàáî òè!
Åòî  í à – äàâà í è…“ è
çàï î ÷âàò äà èçáðî ÿâàò
„áëàãèí èòå“, ï î äõâúð-
ëåí è â ï ðî ñÿøêàòà ï à-
í èöà í à âñå ï î -í åàäåê-
âàòí èÿ åëåêòî ðàò, êî é-
òî  í å èñêà äà ï ðî óì åå,

че подаянието не е со-
циална политика.

С приказки за велико
народно събрание, нова
конституция, нов изби-
рателен кодекс и други
заклинания, тарикатите
си осигуряват време за
поредния грабеж на
държавата. Манипулаци-
ята върви с пълна пара!
За пореден път хората ще
им се вържат ли?

Оставкатана това пра-
вителството може да
бъде оздравителна про-
цедура за болното ни от
апатия общество, което
с всяка изминала годи-
на вижда все по-малък
смисъл да ходи до изби-
рателните урни. Твър-
денията, че избиратели-
те са решили коалиция
между БСП, ДПС и „Ата-
ка“ да управлява, са лъ-
жа! Тази коалиция е до-
говорка между върхуш-
ките на трите партии и
няма нищо общо с оча-
кванията на техните еле-

кторати. Безпринципни-
те коалиции са в осно-
вата на ниската изби-
рателна активност, но
изглежда това е и цел-
та на окопалите се в
парламента партии.
Малкото гласоподава-
тели дават възможност
за контролиран вот, ко-
ето гарантира депута-
тски места, и почти на-
следствена  приемст-
веност във властта.

Заинтересованите за-
щитници на това прави-
телство и този парла-
мент са ясни и не са чак
толкова много. Жалко е,
че много са тези, които
продължават да им вяр-
ват и за пореден път лъ-
жите и лицемерието
смятат, че ще останат
ненаказани, скрити зад
ограждения и охранява-
ни от полиция и частни
гардове.

Време е да им разту-
рим седянката!

Юлита ХРИСТОВА

V Ìåæäóíàðîäåí äåòñêè ôåñòèâàë íà èçêóñòâàòà íà àíãëèéñêè åçèê
è äåòñêîòî òâîð÷åñòâî “Ñâåòúò â äåòñêèòå äëàíè”

Над 400 деца от Русия,
Украйна, Казахстан и
България ще покажат
знанията си по английс-
ки език по време на пе-
тото издание на фести-
вала, който се проведе
от 7 до 11 юли в Балчик.

В Белия град пристиг-
на и ученик от италиан-
ския град Верона, съоб-
щи основателят и дире-
ктор на фестивала Свет-
лана Атанасова.

Тази година програма-
та е по-богата, предви-
ден е след номинациите
на фестивала и концерт

за жителите на Балчик на
централния площад.

Децата се състезаваха
в категориите: деклама-
ция, вокал, хореогра-
фия, фолклор и сценич-
но изкуство. Всички по-
лучиха сертификати за
участие в междунаро-
ден конкурс и медали за
спомен, а за колективи-
те има и красиви купи.

Театралните представ-
ления и рецитирането на
английски език са рядкост
сред хореографските и
музикалните фестивали.

“Светът в детските дла-

ни” не само подобрява
езиковите умения на уча-
стниците, но им дава въз-
можност да се насладят на
живописния град и да по-
лучат пълноценен отдих.

Дискотека, пикник под
открито небе, Ден на
дружбата и още изнена-
ди получиха участници-
те във фестивала, каза
Светлана Атанасова.

Такъв уникален фес-
тивал е гордост за нашия
град, който вече се сла-
ви като фестивален град
на Балканите.

/Б.Т./                                                            Откриване на фестивала                                   Фото: Албена Иванова




