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/Продължава от стр.1/
Христина Сивкова –

дългогодишен начален
учител, председател на
клуб на пенсионерите № 1
вече над 20 години. Номи-
нирана за втори път.

Тодор Тодоров – дири-
гент на Общинския пенси-
онерски хор. Дългогоди-
шен учител по музика.

Тодор Георгиев – кмет
на с.Гурково. Най-активен
в раздвижване социалния
живот на село Гурково.

Румяна Петрова – дире-
ктор на 70-годишното ОУ
„Антим І” Балчик. Изявена
в работата с учениците и ро-
дителската общественост.

Георги Йовчев – поет,
автор на две книги. Дъл-
гогодишен журналист във
в.”Балчишки телег-

Íîìèíàöèè çà
“Îáùåñòâåíèê íà
ãîäèíàòà - 2011 ã.”

Инж. Ст. Железов (зам.- кмет), В. Лучиянов (председател на ОбС), М. Костова (гл.
редактор на в-к “Балчишки Телеграф” и А. Костова (редактор в в-к “Балчишки
телеграф) награждават една от номинираните -  Стела Дакова.   Фото. Ц. Сивкова

раф”.Активен член на Ли-
тературния клуб „Й.Кръ-
чмаров”.

Иван Статев – поет и шах-
матист. Автор на книгата
„Сатири”. Активен органи-
затор на Шахматен клуб
Балчик. Член на Литератур-
ния клуб „Й.Кръчмаров”.

Стела Дакова – дългого-
дишен учител по литерату-
ра, директор и възпитател.
Активен журналист във
в.”Балчишки телеграф”.

Стойка Георгиева – ак-
тивен член на два клуба и
пее в два хора. Председа-
тел на Съюза на военноин-
валидите и военнопостра-
далите в Община Балчик.

Пламен Банчев – секре-
тар на читалище „П.Хи-
лендарски” повече от 20
години и театрален само-

деец над 30 години.
Накрая не на последно

място по значимост гордо
бяха  поздравени солисти-
те от Състава за популяр-
ни песни за техния 20-го-
дишен юбилей. Честито на
техните вдъхновени ръко-
водители корепетиторката
Марияна Тихолова и дири-
гента маестро Райко Тонев.

Всички номинирани по-
лучиха грамоти, календари,
и подаръци от Виктор Лу-
чиянов /председател на ОбС
Балчик/, инж.Стелиян Же-
лезов /зам.-кмет на Община
Балчик/ и Маруся Костова
/гл.редактор на в.”Балчиш-
ки телеграф” и гл.организа-
тор на номинациите/.

Краят на тържеството
бе закрит с богат коктейл.

/Б.Т./

Скъпи самодейци,
Месец март е женс-

ки месец, но той запо-
чва с най-прекрасния
ден – 1 март, ден на са-
модееца и Баба Марта.
По този повод искам да
поздравя хор „Добру-
джанки” с ръководител
Магдалена Христова,

Ïîçäðàâëåíèå
като на всички желая
много здраве, творчес-
ки успехи и късмет
през 2012 г. Поздравя-
вам и бившия обичан
и уважаван диригент
Сава Тихолов, който да-
де много от себе си, по-
лагайки усилен труд за
хор „Добруджанки”.

Благодарение на него-
вото старание участва-
хме в интернационален
фолклорен фестивал в
Италия и прославихме
нашите български на-
родни песни.

По повод празника
сърдечни поздрави и
за певческите групи

„Бяло цвете” и „Нес-
покойни вълни” към
клуб „Хинап”с ръко-
водител  Невелина
Николова.

Стойка Георгиева
Председател на Д-

вото на военноинва-
лидите и военнопос-

традалите

ØÀÕÌÀÒÅÍ ÒÓÐÍÈÐ
На 10-11.03.2012 год. ще се проведе състезание по шахмат.
Начало на турнира е в 10.00 часа на 10.03.2012 год.

Записване в залата на ШК „Балчик”, ул. „Дионисополис” № 3.

Ïðîòåñòè ñðåùó íèñêèÿ ñòàíäàðò íà æèâîò è
âèñîêèòå öåíè íà ãîðèâàòà

На 26 февруари 2012 г. (неделя) около 60 младежи от Балчик протестираха като скандираха на по-
оживените места в града ”Не на високите цени в България”, „Искаме цени, съобразени със стандарта
на живот! Те могат да го направят, ние ще ги накараме!!!”

Водени от лидера си Марин Попов те се присъединяват към интернеторганизацията „Сила”, която
организира в цяла България протести срещу високите цени на горивата и ниския стандарт на живот.
Балчишката полиция охраняваше колоната от автомобили на протестиращите младежи.

Фото: М.КОСТОВА

Ако днес не се бе слу-
чил величавият  преход
към демокрация, къде
можеше да се изяви де-
путатът Е.Василев и да
реди в Парламента към
опонента си “ Някакъв
късопишковец ще ме
плаши. Снимай си оная
работа, глупак такъв!”
Ами дааааа, най съкро-
вените мисли излизат
наяве без задръжки, на-
ли затова се борихме-
демокрация.

Къде щеше да гние
този сочен плод на
транссексуалната лю-
бов Азис, ако безчувс-
твеният мрак на тотали-
таризма още тегнеше
над нашата мила Роди-
на. Представете  си го в
някаква кръчма в Бобо-
вдол, заобиколен от
минъори, заварчици,
пияници и неговият

Åõ, äåìîêðàöèÿ...
глас на етночучулига се
издига сред грубиянс-
ки шеги на здравеняци
относно характера му,
определян като”разли-
чност”. И как в късния
час нашият герой, об-
ладан от вътрешни тре-
пети, подпрян на дъс-
чения кенеф зад кръч-
мата простенва” Ооо,
как боли!”  Хвала на де-
мокрацията, че напра-
ви невъзможен този ко-
шмар! Браво на онези
незабележими сиви
люде, които изпълзяха
от бърлогите и удариха
право в сърцето систе-
мата, като премахнаха
работническата класа ,
селяндурите с техните
овце, изклаха кравите,
махнаха гадните специ-
алисти и днес , Ех , днес
се диша така свободно.

Правото на избор бе
изстрадано. Децата се-
га гледат по телевизия-
та как две каки   удуши-
ли своята приятелка и
отишли на дискотека!
Сега изборът е много
широк. Младите тряб-
ва от сега да се замис-
лят дали ще прекарат

дните си в скучен мо-
нотонен труд  или ще
минат на екстази, сути-
енчета и жартиерки. С
въвеждането на елект-
ронното правителство
животът ще става все
по-виртуален и бону-
си, отстъпки, специал-
ни услуги и капитало-
ви потоци ще преобра-
зят скъпата ни Таткови-
на. Ние няма защо да
завиждаме на Герма-
ния, че олиото струва
0,80 лв.за литър, сире-
нето 5лв., а картофите
0,68лв при средна зап-
лата 3600лв. А М. Куне-
ва решително се зака-
ни, че ще постави въп-
роса за цените и картел-
ното споразумение,
и… нищо. Е, друго е ка-
то получаваш 22,000 лв.
гледаш по розово на
нещата.

Приятели, балчиклии,
не вярвайте на лъжите на
картелите, че горивата по-
скъпнали, защото поскъп-
нал нефтът. Аз не разби-
рам от правене на хляб, но
разбирам от горива.  И ,
така  ЗАПОМНЕТЕ, цена-
та на горивата зависи мак-

симум до 40% от цената
на нефта.  А кой лапа по-
нататък по веригата?- си-
гурно се питате  Вие.! В
САЩ  един галон (4,55л.)
струва 2,60 долара, или
около литър за лев. Ех,со-
циализъм, ами те са си го
построили. Във Франция
цените са същите, но те па-
заруват още по-евтино
през уикенда в Испания.
Интернет и дом.телефони
са 30 Евро мес.такса, като
разговорите (градски, из-
вънградски,вкл. 54 държа-
ви ) са БЕЗПЛАТНИ. Като
се абонираш за моб. опе-
ратор най- скъпият теле-
фон е 1( ЕДНО ЕВРО),а по-
евтините са подарък, а гра-
дският транспорт е безпла-
тен и.т.н. и т.н.Накрая ще
Ви  кажа още, че помощта
за Гърците не идва от МВФ
цялата, както нашата под-
купна преса искаше да ни
подшушне тихо. От него са
20%, а  другите пари  са от
ЕС, тоест и от нашия гръб.
Да са живи и здрави хитри-
те данайци!

 П.С. Има  много още
неща, които ще споделя
с Вас, но засега  спирам.

  Г.Йорданов- Гого

Понякога да си баща
пък въобще не е занима-
ние , но носи известен
обществен авторитет ка-
то например значка за
членство във футболен
отбор. Играл и вкарал
гол във вратата на веч-
ността. Поздравления!!!

Поздравления полу-
чава и майката цели две
години. Скромни позд-
равителни картички.
Дъвче краищата им и се
утешава, че има и дру-
ги  по-слабо платени за-
нимания. После държа-
вата похотливо и събли-
ча родилната роба, за да
я употреби за обществе-
ни цели, а дрехата наки-
сва в киселинен разтвор

Äà ñè ìàéêà â Áúëãàðèÿ íå å
ïðåñòèæíî çàíèìàíèå.

от 35лв. детски надбав-
ки. С огромен шанс за
безработица, с дете при-
крепено към CV-то,
плюс две години изоста-
ване от фанфарната му-
зика  на обещанията .

За първи път  от същес-
твуването на национална-
та статистика, най- раз-
пространеното домакин-
ство у нас е от един чо-
век. В повечето семейст-
ва- 75% няма деца под 16
год. Това са цифрите,чрез
които  Националният ста-
тистически институт /
НСИ/ описа още един ас-
пект от демографската ка-
тастрофа на България.
Данните са от национал-
ното преброяване , което
се проведе през 2011г. и
са фокусирани върху ви-
да на домакинствата у нас.

През последните месеци
след края на преброяване-
то, периодично се публи-
куват данни, които потвър-
ждават  отново и отново
позицията,че  България из-
чезва! Има спад в раждае-
мостта спрямо 2010г. , а все
повече майки раждат след

30-та си година, разбира се
тук не става въпрос за тези
,на които това да раждат е
професия. В началото на
февруари НСИ обяви,че
безработицата нараства, а
икономически активните
българи се топят. И на фо-
на на тази прекрасна кар-
тинка  започва да се обсъ-
жда въпрос за поемане на
таксите на малцинството в
детските градини, с цел по-
сещаване, или нещо си
там….. защото не видите
ли таксата от  5 лв. ако бъде
платена, детето ще посеща-
ва редовно  детското заве-
дение. Думи нямам да опи-
ша всичко , което минава
през ума ми. Не искам ни-
кой да ме разбира погреш-
но, но в България живеят и
българи. А това да създа-
деш семейство с подписа
си , освен че ти дава право
да плащаш най-високата
такса в детската градина и
куп други привилегии,
свързани с това, че не си
самотен родител, друго
нищо не прави.

Георги Златев
Георгиев




