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Юлита Христова

С тържествена церемония за издигане
на националния флаг
започна празничния
за балчиклии 21 септември. Навършиха
се 71 години от връщането на Балчик в
пределите на България и освобождението на жителите от румънска окупация. В
тържествена обстановка пред Паметни-

Под зоркия поглед на
„нашата полиция“/дето
ни пази, според Веселин
Маринов/ , две, кой знае
защо изпразнени от мебели къщи, на така нареченият „цар Киро“,
пламнаха в зрелищен
пожар.Че са празни се
видя от репортажа на
bTV, на което обърна
внимание в сутрешния
блок и П. Блъсков.
ка на героите, падна- положени от името
Защо се стигна до тели за Отечеството, на Община Балчик, зи палежи и размирикметът Николай Ан- командването на ци? Преднамереното
гелов прочете слово, ВМС, политически убийство на младежа от
в което определи 21 партии и организации, Катуница и смъртта на
септември като “де- от граждани. Праз- 16 - годишния му приянят на народното въз- никът продължи в тел, чието сърце не издържа на напрежениекресение, белязал следобедните часото, са само искрата. Тя
края на една страш- ве със спортни със- запали трупаното повена Голгота и положил тезания и младежко че от 20 години бунище
началото на възраж- парти, наречено “Ос- на привилегии, безнакадането на българския таваме в Балчик” с заност, корупция и понационален дух.” гости “Дийп Зоун литическа търговия с
Венци и цветя бяха Проджект”.
/Б.Т/ циганските гласове по
време на избори.
Цар Киро е една от
многото мутри, които
царски си живеят в България.Той, както идругите ромски барони са
удобен параван, зад който се крият също така

необяснимите богатства на български олигарси, политици, „добре
облечени“ бизнесмени,
мутри и мутреси. Колко са прегазените хора
в прекия и преносен
смисъл от тези също
недосегаеми и извън законите привилегировани негодници?
На третия или четвъртия ден след случая в
Катуница и то след като
се разбра, че разни националистически формирования се гласят да
извличат предизборни
дивиденти, президентът
и премиерът се появиха на терена. Иначе, стане ли въпрос за футбол
и приятелски „мачлета“,
те по „шортета“ са винаги на терена. Важни,
сериозни и загрижени,
констатираха, че няма
етнически конфликт, че
това са криминални
прояви и смъмриха , съвсем заслужено, действията на полицията.
Проблемите до сега
може и да не са били
етнически, но трупаното недоволство от политиката на всички управляващи към ромския етнос ескалира.
Това, че законите не се
прилагат към циганите
и много от престъпленията им се третират
едва ли не като традиция, дразни и създава
етническа нетърпимост, особено у млади-

те българи. Не случайно тези дни в уличните
вълнения участват предимно младежи.
Цели региони в страната обезлюдяват, защото
реколтата и къщите в по
– отдалечените села са
подложени на грабеж и
разрушения от циганските набези. Незаконна сеч,
кражба на всичко метално, търговия с бебета,
проституция, сутеньрство, просия, влизане с
взлом, мръсотия, неграмотност, 11- 12 - годишни
родилки, а всички власти
си затварят очите. Безкрайните социални помощи, които държавата им
отпуска, абсолютното
нежелание да се интегрират в обществото и пълната безнаказаност в името на етническия мир,
най – накрая ще взриви и
прословутото българско
търпение. Многобройните цигански прояви
може и да са криминални, но щом не намират
адекватно наказание от
съдебната система, рано
или късно ще се превърнат в етнически проблем,а за етническите проблеми отговорност носи
политическата власт.
Цар Киро и цялата му
свита отдавна са за затвора, но явно добре плащат
на тези, които трябва да правораздават и защитават редовите граждани на държавата. Протестите на хората
са основателни, но само с

един цар Киро няма да се
решат проблемите. Този
тарикат отново ще се измъкне и дори може съдът
да реши, че някой трябва
да плати щетите по незаконно построените му сараи. И защо не, след като
почти всички сараи в България са незаконно построени и после, чрез вратички в законодателството
ги узаконяват. Да не говорим, че и почти за всички
„имения“ в държавата ни
няма смислено доказан
произход на парите с които са придобити от своите
горди собственици. Цар
Киро и такива като него
определено имат принос
в забогатяването на мнозина от така наречения
български политически и
икономически елит, който
сега умува етнически или
криминален е проблемът.
И какво значи „случаят Катуница“ да не се политизира? Всичко е политика,
защото самата дума „политика“ означава „изкуство да са управлява държава“, а нашата държава не
се управлява добре щом
през 21 век, в границите на
ЕС ,в нея цигански барони и български олигарси
стоят над законите и целият държавен апарат ги обслужва.
„Случаят Катуница“
постави началото на изборната кампания. Какво ли ни очаква за напред?
Юлита ХРИСТОВА
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Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.
Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

