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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

Ðåäæèíà
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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

Ние сме в крак с всички новости и последни тенденции,
можем да намерим решение за всеки проблем и имаме

избор за всеки вкус.
Посетете нашия магазин и склад, за да се уверите в

любезното и бързо обслужване, разнообразния асортимент

и ниски цени на строителни продукти и дървен материал.

ПАЗАРУВАНЕТО ПРИ НАС Е ИСТИНСКО

УДОВОЛСТВИЕ

ЗАПОВЯДАЙТЕ, ЩЕ ОСТАНЕТЕ ДОВОЛНИ!

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Извършва ремонти на всички видове покриви;
Ремонт на цигли, хидроизолация и конструкция на покриви;

сваляне на стари цигли и монтиране на нови, тенекиджийски
услуги, монтаж на водосточни улуци и водосточни тръби,
монтаж на гипскартон и топлоизолация. Направа на нов
покрив. За всички дейности - договор и гаранция, с 20%

отстъпка. Възстановяване на стари къщи.

Òåë: 0899 175 266       0887 716 779

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

/4-3/

Ïðåñòèæíî ó÷àñòèå íà ÒÔ “Äàíñ” âúâ
ôåñòèâàëà “Òàíö è ìóçèêà” â Õúðâàòèÿ

От 5 до 10 юли ТФ
„Данс” участва във фе-
стивала на изкуствата в
Хърватия. Той се про-
вежда в 72-хилядния
град Задар и вилните
селища Пакленица и
Затон. Във фестивала
са участвали певчески,
хорови, оркестрови,
балетни и фолклорни
състави от Унгария, Из-
раел и България.

Нашите са били един-
ственият детски колек-
тив на възраст от 12 до
16 години и са предста-
вили едночасова прог-
рама, включваща 9 тан-
ца. Публиката остава
възхитена от изпълне-
нията на 20-те деца от
двете възрастови групи,
които при 39-градусо-
вата температура е
трябвало бързо да се
приспособят, бързо да

се преобличат и да не
обръщат внимание на
топлината и влагата.

С много аплодисмен-
ти е посрещан и изпра-
щан най-малкия тан-
цьор Христо Георгиев /
третокласник/, който
предизвиква фурор в
танца „Кокетки”.

Изкуството на балчи-
шките деца е запомнено
и има много добри от-
зиви от специалистите.
Поканени са за участие
и през следващата годи-
на, защото нашата бале-
тна школа е спечелила
много фенове в далечна
и близка Хърватия, как-
то и поздравления от ру-
снак, оркестрант от Из-
раел, който вижда в из-
пълненията на балета ру-
ската Вагановска школа.

В рамките на фести-
вала се е провела една
забележителна екскур-

Áúëãàðñêèÿò îïòèìèñò

Всички помните ста-
рия виц за песимиста и
оптимиста. Песимистът
казал: „По-лошо от то-
ва не може да стане!“
А оптимистът му отго-
ворил: „Може, може!“

Събитията от изми-
налата седмица в стра-
ната още веднъж пот-
върдиха колко е прав
българският оптимист,
че тук винаги може да
стане и по-лошо.

Три години министър-
председателят Б. Бори-
сов се хвали с огромни-
те си политически и ико-
номически успехи. Ме-
диите послушно повта-
рят думите му и значи-
телна част от население-
то вярва, че този Крали
Марко от Банкя е единс-
твеният спасител и бла-
годетел на държавата.
Опиянен от нестихващи-
те овации на придворна-
та си свита от депутати,

министри и президент,
избрани с личната му
благословия /помните
как в нощта на изборите
безцеремонно напомни и
на  Й. Фандъкова, и на Р.
Плевналиев да не забра-
вят на кого дължат пос-
товете си/, той напълно
се самозабрави. Обяви
се за най-демократичния
премиер, който България
е имала, има и ще има,
правителството си за
най-компетентното, посе-
щенията на официални
лица, например от САЩ,
за свои лични гости, а
убедеността му, че дър-
жавните глави на най-
развитите държави с не-
търпение очакват съвети
от него, е просто трога-
телна. Любимите му ми-
нистри, които са му и
футболни фенове, наче-
ло с египтолога Игнатов,
се изхитриха да го запи-
шат в учебника по исто-
рия за ХІ клас, като по
този начин и те се намър-
даха там и фараонските
амбиции на партийната
династия „ГЕРБ“почти се
осъществиха. И таман
„Строителят на магистра-
ли“ да се отправи за по-
редно рязане на ленти, за
поредно лятно „мачле“ и

други разтоварващи го
занимания от изпълнения
му с работа на ползу ро-
ду делник, неблагодар-
ните европейци да вземат
и да напишат някакъв
доклад, в който се осме-
ляват да критикуват най-
доброто управление на
България. Слава Богу, че
критиката се отнася за
период от 5 години, а
всички знаят, че първите
2 от тях са на Тройната
коалиция и следователно,
тя е виновна за негатив-
ните оценки. Тя, че е
виновна, е виновна, но
за останалите 3, кой да
поеме отговорност?
Най-великият министър
на МВР и дясна ръка на
премиера, Цветан Цве-
танов, веднага намери-
 изкупителна жертва и
димка за отвличане на
вниманието от нелице-
приятните изводи в до-
клада. Арестуваха де-
путат от ГЕРБ, неизве-
стен на широките наро-
дни маси, но добре из-
вестен в партийните сре-
ди с апетита си към по-
дкупи, търговия с вли-
яние и всички онези не-
ща, за които Европа ни
критикува.

/Продължава на стр.2/

Юлита Христова

зия в стария град Задар,
откъдето се е виждал
италианският бряг и не-
вероятните приливи и
отливи на Адриатичес-
ко море. Всички деца са
впечатлени и от хърват-
ската кухня, която твър-
де много им прилича на
българската.

Групата български
деца е придружена от
Л.Лефтеров, член на

Малкият Христо Георгиев направи фурор в Хърватия

читалищното настоя-
телство, Л.Петкова-
окултурно-масовик  на
ч-ще „П.Хилендарски”, д-
р М. Георгиева, която по-
лага много грижи с точни
лекарства в точния мо-
мент за малките танцьори.

Ръководителката на
ТФ „Данс” Евгения Ки-
рилова е доволна от пър-

вото си участие във фе-
стивал и благодари на
общинското ръководст-
во и читалищното насто-
ятелство за възможност-
та да се преживее такава
запомняща се изява.

Благодарност заслу-
жава и „Автотранс” Ал-
бена за приятното и бе-
заварийно пътуване
при отлични условия.

Предстои новата учеб-

на година за самодейни-
те състави на читалище
„ . Х и л е н д а р с к и ” .
ТФ”Данс” очаква попъл-
нение на редиците си, ди-
сциплина и ентусиазъм
при подготовката на но-
вите танци, за да бъдат все
така достойно представя-
ни и на други фестивали.

/Б.Т./




