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Откриване на фестивала

Над 400 деца от Русия,
Украйна, Казахстан и
България ще покажат
знанията си по английски език по време на петото издание на фестивала, който се проведе
от 7 до 11 юли в Балчик.
В Белия град пристигна и ученик от италианския град Верона, съобщи основателят и директор на фестивала Светлана Атанасова.
Тази година програмата е по-богата, предвиден е след номинациите
Фото: Албена Иванова на фестивала и концерт

за жителите на Балчик на
централния площад.
Децата се състезаваха
в категориите: декламация, вокал, хореография, фолклор и сценично изкуство. Всички получиха сертификати за
участие в международен конкурс и медали за
спомен, а за колективите има и красиви купи.
Театралните представления и рецитирането на
английски език са рядкост
сред хореографските и
музикалните фестивали.
“Светът в детските дла-

ни” не само подобрява
езиковите умения на участниците, но им дава възможност да се насладят на
живописния град и да получат пълноценен отдих.
Дискотека, пикник под
открито небе, Ден на
дружбата и още изненади получиха участниците във фестивала, каза
Светлана Атанасова.
Такъв уникален фестивал е гордост за нашия
град, който вече се слави като фестивален град
на Балканите.
/Б.Т./

Âðåìå å äà èì ðàçòóðèì ñåäÿíêàòà!

Юлита Христова
Едномесечните протести срещу тройната
коалиция на БСП, ДПС
и „Атака“ и отрочето и
– правителството на
Орешарски, за сега са
безрезултатни. Дрънканиците на управляващите за „катарзис“ , /техен или на Д. Пеевски,
не разбрах/, бяха много
смешни, само дето не
ни беше до смях. Медицинското значение на
тази дума е „очистване
на храносмилателните
органи“.Този „катарзис“ разкри липсата на
каквито и да било допирни точки с обикновените хора, дори и с те-

зи, които са гласували за
тях и продължават да ги
подкрепят.
БСП и ДПС са си партньори още от началото
на преходаи къде с цар,
къде с пъдар, съумяваха
да прикриват абсолютната си безпринципност
по отношение на коалиционните партньори, но
с Волен Сидеров преминаха всяка граница. Фактът, че властта им се
крепи на неговия глас е
достатъчен повод за нови избори.Ама щял да се
върне ГЕРБ на власт, ама
щяла да бъде ниска избирателната активност
като във Варна, ама същите партии щели да
влязат в Парламента,
ама щяло да стане полошо – ами опитайте!
Докажете на протестиращите, че в бъдеще няма смисъл да протестират и на който не му харесва – светът е голям и
спасение дебне отвся-

къде! А тук, за ваш кеф,
ще остане тихата и покорна рая, която за някой
и друг лев ще ви преизбира във властта и като
види депутат с палка и
пищов на кръста ще крещи „Да живей България!“,защото който не ви
харесва, не е патриот!
След като се убедиха,
че протестиращите са
достатъчно цивилизовани и досега съумяват да
изолират провокаторите на насилие, по телевизионни студия, форуми и печатни издания
изпълзяха всевъзможни
субекти и обекти, които
започнаха да давят смисъла на протеста. От една страна върви насъскването и противопоставянето на едни социални групи на други. От
друга страна – чистото
и ясна послание „Оставка!“на едно задкулисно
и продажно правителство, което изкара хората

на улицата, е заменено
от куп други искания:
Велико народно събрание, нова конституция,
нов изборен кодекс,
смяна на системата,по
нисък праг за влизане в
парламента - всичко,
което може да разпилее
енергията на несъгласните с липсата на морал
в политиката. Не случайно Станишев избра
Орешарски за маша на
алъш-вериша, който
усилено тече в парламента. Явно е харесан
още от времето, когато
като министър на финансите в предишната
тройна коалиция успя,
заедно с тогавашния
министър на образованието Даниел Вълчев,
да обезвреди учителската стачка с подигравателното „разтурване на
седянката“. И тогава
търпеливо заложи на
възпитанието и културата на учителите, кои-

то няма да предизвикат
ексцесии, а същевременно са твърде бедни,
за да стоят без заплата
дълго време. И успя, надменно и подигравателно, да ги върне в класните стаи, без да му се
потърси отговорност за

öèí èçì à. Ñúñ ñúù àòà
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че подаянието не е социална политика.
С приказки за велико
народно събрание, нова
конституция, нов избирателен кодекс и други
заклинания, тарикатите
си осигуряват време за
поредния грабеж на
държавата. Манипулацията върви с пълна пара!
За пореден път хората ще
им се вържат ли?
Оставкатана това правителството може да
бъде оздравителна процедура за болното ни от
апатия общество, което
с всяка изминала година вижда все по-малък
смисъл да ходи до избирателните урни. Твърденията, че избирателите са решили коалиция
между БСП, ДПС и „Атака“ да управлява, са лъжа! Тази коалиция е договорка между върхушките на трите партии и
няма нищо общо с очакванията на техните еле-

кторати. Безпринципните коалиции са в основата на ниската избирателна активност, но
изглежда това е и целта на окопалите се в
парламента партии.
Малкото гласоподаватели дават възможност
за контролиран вот, което гарантира депутатски места, и почти наследствена приемственост във властта.
Заинтересованите защитници на това правителство и този парламент са ясни и не са чак
толкова много. Жалко е,
че много са тези, които
продължават да им вярват и за пореден път лъжите и лицемерието
смятат, че ще останат
ненаказани, скрити зад
ограждения и охранявани от полиция и частни
гардове.
Време е да им разтурим седянката!
Юлита ХРИСТОВА

