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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

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Ìàãàçèí
“Ìåñîìàíèÿ”

в кв.”Балик” поздравява
своите клиенти за

празниците.
Уведомява ги, че предлага свинско трупно

месо по 5.50 лв. /кг.

На 5,6 и 7 октомври
2011 г. се проведе Се-
демнадесетият национа-
лен фестивал на пенси-
онерските състави. Фе-
стивалът „Листопад на
спомените” се провеж-
да винаги под патрона-
жа на „Съюза на пенси-
онерите- 2004” в гр.
Варна, Двореца на кул-
турата и спорта. Прог-
рамата е много богата и
разнообразна. Само-
дейците се състезават в
много жанрове – автен-
тичен и обработен
фолк, патриотични и
възрожденски песни,
стари шлагери, танцови
състави от различните
области, рецитали, ав-
торски изпълнения.

Общински пенсио-
нерски хор гр. Бал-
чик се представи с
възрожденски песни.
Изпълнението ни бе-
ше блестящо, заслу-
жено получихме мно-
го аплодисменти и
възгласи „Браво”.
Бяхме удовлетворени
и много щастливи, а
диригентът ни Т. То-
доров изказа благо-
дарност към всички

Ôåñòèâàëíè åìîöèè

хористи. С нетърпе-
ние очаквахме оцен-
ката на журито и ра-
достта ни беше голя-
ма, когато след два
дни получихме резул-
тата по телефона, че
сме класирани от хо-
ровете на 1-во място
и печелим Диплом и
приз „Малък лист”.

Много ни трогна
вниманието на госпо-
жа Стоянка Христова,
председател на общин-
ския съвет на пенсио-
нерите във Варна, коя-
то дойде, за да ни връ-
чи това отличие в чи-
талището на град Бал-

чик. Думите и бяха:
„Журито изрази въз-
хищение от вашето из-
пълнение, а аз много
се гордея с вас и за
мен е голямо удовол-
ствие лично да ви при-
ветствам и поздравя”.
Посрещнахме я с бур-
ни ръкопляскания и я
изпратихме с много
целувки и добри чув-
ства. Това отличие ни
задължава да работим
и творим още по-усър-
дно, с повече хъс и на-
строение. Белият град
заслужава това.

Тодорка
ХАРИЗАНОВА

„Изправени сме пред
един чудноват факт,
над който някой ден
историците ще си блъ-
скат главите: за по-
малко от месец, от 25
ноември до 19 декем-
ври 1989 г., в България
по карикатурен начин
се възстанови на пра-
ктика целия партиен
ландшафт на Третото
българско царство:
БЗНС „Никола Пет-
ков“, БДСП, Радикал-
д е м ок р а т и ч е с к а т а
партия и Демократи-
ческата партия. (Да не
забравим и БКП).

 Вярно опиянeние ня-
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Юлита Христова

какво, пиянството на
един народ, както казва
дядо Вазов. Но опияне-
ни бяха и другите изто-
чноевропейски народи.
Как пък на нито един на-
люскан чех не му хрум-
на да вади от нафталина
Демократическата или
Народняшката партия,
забранени от режима
на Клемент Готвалд?“

Този цитат е от  блога
на Пламен Даракчиев
от статията му „Нежна-
та партийна револю-
ция“. Дори без да се че-
те всичко, което е напи-
сано за възникването и
последвалото низходя-
що развитие на така на-
речените „демократи-
чески промени“, само
от цитираното, става яс-
но, че не погледът на-
пред, а носталгиите по
миналото са движили
българския преход от
1989 година, та до днес.
За БКП, преименувала
се на БСП, най – важна-

та историческа дата си
остава 9 септември 1944
г., а за техните опоненти
- периодът от царуване-
то на Борис  Трети. Точ-
но на крилете на тези
носталгии БСП перио-
дично печели изборите,
на тези криле долетя и
мадридският тарикат
Симеон Сакскобурггот-
ски, а носталгията по
силната ръка на тотали-
таризма и бащицата бай
Тошо припознава в Бой-
ко Борисов тоягата, коя-
то  ще наказва справед-
ливо и най-после ще
сложи ред в кошарата
на недоволните овце.

Смешната и жалка
политическа действи-
телност в България, на
която няма кой сериоз-
но да се противопоста-
ви, е на път напълно да
закрие държавата. Как-
во е държава без качес-
твено образование, без
достъпно здравеопаз-
ване, без обществен

транспорт, без работе-
щи за гражданите инс-
титуции и без адекват-
на съдебна система?
Ами, нищо не е! Дори
цялата да я оплетат с
магистрали, дори да се
напълни със спортни
зали, стадиони и моло-
ве, дори олигарсите и
техните политически
приятели да си постро-
ят собствени градове,
извън панелните гета на
средностатистическите
българи и извън ужася-
ващите ромски гета,
без така дълбоко прези-
рания народ – държава
няма. Ще има „банда-
та“ на ГЕРБ, „бандата“
на БСП, на ДПС, на РЗС,
на „Атака“ и на разни
други  поне още 300
банди и бандички, кои-
то ще мерят мускули и
влияние в някаква геог-
рафска територия, на-
речена България.

/Продължава на
стр.3/

На 21 ноември 2011
г. се състоя поредно-
то събрание на ДСБ
Балчик. На него беше
неправена равносме-
тка на участието в
преминалите избори
за президент и мест-
на власт. Председате-
лят на ДСБ Балчик Пе-
тър Петров направи
задълбочен,  крити-
чен анализ и изтъкна

Ñúáðàíèå íà ÄÑÁ - Áàë÷èê
главните причини  за
слабия резултат на
ДСБ Балчик в двата
тура на изборите –
по-малък брой канди-
дати в листата за съ-
ветници; недостатъч-
на предизборна акти-
вност; липса на пре-
дизборни дебати; не-
осъществената коали-
ция със СДС; купува-
нето на гласове, кое-

то никога няма да бъ-
де политика на ДСБ.

Присъстващите чле-
нове и симпатизанти
взеха активно участие и
изказаха свои мнения и
виждания по главната
тема – преминалите из-
бори. Те направиха ин-
тересни предложения за
повишаване активност-
та и участието на ДСБ
Балчик в обществения

живот на града и в по-
мощ на гражданите. Съ-
бранието предложи и
единодушно избра деле-
гати за Националното
събрание на ДСБ, което
ще се състои в София на
27 ноември 2011 г. за Со-
фия ще заминат Атанас
Петров, зам.-председа-
тел на ДСБ Балчик и
Юлита Христова.

/Б.Т./


