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Êàëåíäàð
14 ноември - Коледни заговезни

15 ноември- Начало на Рождественския пост
21 ноември- Въведение Богородично. Ден на

православната християнска младеж и семейство

В дните когато Бълга-
рия избираше своя пре-
зидент се надигна общо
недоволство срещу
НОИ. Причината бе обя-
веното вдигане на мини-
малната работна запла-
та и разпратените писма
със задължения на май-
ки, записали децата си на
детска ясла преди изти-
чане на 2 г. на децата им.
Родителите смятат, че
след като са намерени
средства  за вдигане раз-
мера на минималната
работна заплата е логи-
чно да се осигури и вди-
гане на детските надбав-
ки, но властимащите не
смятат така. На 28 октом-
ври една от протестира-
щите майки пред парла-
мента споделя: „ Моят
син съм го пуснала на
ясла на година и осем

месеца. Значи за 4 месе-
ца трябва да върна хиля-
да и няколко лева на НОИ.
Три години по-късно ме
уведомиха, че трябва да
върна 800лв. и лихви
400лв. Не знаех, че ня-
мам право да запиша де-
тето си на ясла, тъй като
майчинството си го по-
лучавах от работодателя.”

Разбира се, протести-
ращите засегнаха и дру-
ги болни проблеми ка-
то нищожните обезще-
тения на безработните и
самотни родители, так-
сите  в детските заведе-
ния и скъпоструващите
учебници и ученически
пособия на децата.

След много репорта-
жи по телевизията и
пресата по темата,
майките, чиито задъл-
жения висяха с лихви
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на НОИ бяха опросте-
ни , а другите пробле-
ми си останаха пробле-
ми както преди, но без
решение. Истината е,
че неяснотата в закона
и липсата на гласност
са причина всички те-
зи родители да протес-
тират, защото никъде в
закона не се прави раз-
лика между майки, за-
писали децата си на де-
тска ясла и такива, изо-
ставили децата си в
специализирани инс-
титуции,  изцяло на
грижите и издръжката
на държавата.

Парадоксално е, че
посещението на дете в
детска ясла се счита за
отглеждане. Парадок-
сално е, че детски над-
бавки от 35лв. в държа-
ва, където хлябът и мля-

кото са по левче и се
смятат за достатъчни.
Парадоксално е на фо-
на на 240лв. , а от скоро
и 270 лв. мин.работна
заплата учебниците по
английски за осми клас
да струват 120лв. , а так-
сите в детските градини
са някъде и по 60-80лв.
тавана. На всичкото от-
горе в големите градо-
ве много майки са при-
нудени да отглеждат де-
цата си в къщи и да не
работят, защото места в
детските градини  няма.
Парадоксално е, пара-
доксално е, парадоксал-
но е ....парадокси, колко-
то щеш по темата, но
най-големият е, че сред
всички тях ние искаме
просто да отглеждаме
нормално децата си.

Георги  Зл. ГЕОРГИЕВ

Г.Йорданов - ГОГО
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Германските и френ-
ски банки се спасиха
под кода Спасяване на
Гърция и Еврото. За-
върши новото разделя-
не на Европа. Никой от
нашата преса, която
бълва ежедневно хиля-
ди простотии, не смет-
на да отвори очите на
обикновения човек ка-
къв удар го очаква. На-
шият Премиер присъс-
тва, но не разбра за как-
во става дума. Имаше
възможност да говори
пред журналисти и той
не пропусна да го сто-
ри, защото за разлика от
европейските лидери,
те имаха желание да го
слушат. Границата меж-
ду Стара и Нова Евро-
па, която ще стане факт
на 9 декември на след-
ващия Европейски съ-
вет  и ще се институци-
онализира, т.е.България,
и други извън зоната ще
подпишат принадлеж-
ността си към перифе-
рията на ЕС. Преди да ни
подаде гъбата с оцета
един от конструкторите
Саркози обясни с усми-
вка на бавно схватливи-
те какво става. В  четвър-
тък вечер той каза: Ще
слеем, г-жа Меркел и аз,
германската и френска-
та икономика, след кое-
то влезе в подробности.

Какво следва за нас?
Смисълът накратко е, че
17 страни ще синхрони-
зират по-тясно икономи-
ческите  си отношения, а
разширеният състав, зае-
дно с другите 10 държави
- ще остане на втори план,
защото не му е необхо-
дима такава интеграция.
Ще се получи хлабава ев-
ропейска структура за
политически консулта-
ции, главно  по правата на
човека. Значи същинско-
то членство на България
в ЕС бе  5год. / без 2 месе-
ца/. Вече ни бутат към
външната врата, а ние тъ-
кмо започнахме да овла-
дяваме европейските ма-

Шахматен клуб – Балчик, организира

ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ØÀÕÌÀÒ

който ще се проведе на 19 и 20 ноември 2011 г.
в залата на клуба.

Начало на състезанието – 10.00 ч. на 19 ноември.
Заявки за участие се приемат в клуба.

ниери. Не сме само ние,
с нас е цяла Източна Ев-
ропа, Англия, Швеция,
Дания, които сами се от-
казаха да влязат в Еврозо-
ната. Не знам как са се чу-
вствали чисто физически
Премиерите на 10 държа-
ви, поканени да напуснат
залата, за да останат бого-
избраните 17 техни коле-
ги да обсъждат текущи  те-
ми? Сред изгонените бе и
Б. Борисов, но показа  че
има дебела кожа. Дейвид
Камерън се възмути и ве-
днага след учтивото:
„Къш” се срещна с оста-
налите като „забрави”
българския. Нервно апе-
лира за сплотяване срещу
диктата на 17-те. В одоб-
рения в четвъртък план
уж за спасяване на Гър-
ция и Еврото има  2 въз-
лови числа; 100 млрд. и
1000 млрд. Евро / 1 трили-
он/. Първото показва за-
губите на банките, съгла-
сили се да опростят част
от гръцкия дълг до равни-
щето… от началото на
кризата.  Второто число е
гаранцията, дадена на съ-
щите банки за стабилизи-
рането им при нови рис-
кове срещу техния „ще-
дър” жест. Правителство-
то на Словакия падна, за-
щото не можа да се отка-
чи да не плати 8 млрд. ев-
ро внос към Еврозоната.
Даже Германия пречупи
съпротивата на правител-
ството на словашките съ-
партийци на Меркел. Се-
га Братислава чака, трепе-
рейки да плати увеличе-
ния 2,27 пъти механизъм
за стабилност. Вече важи
нов критерий за годност
на членство в ЕС- плате-
жоспособност. Влизане-
то в Еврозоната ще става
по имуществен ценз, а
финансовата стабилност
ще бъде само гарнитура.
Хммммм………, нямаме
шанс ако внезапно не за-
богатеем! Ние покрива-
ме критериите на Мааст-
рихт, но прескъпото член-
ство ни убива. 8,87  млрд.
ще внесем /първите 12
год. наполовина/  ако спа-
сителния  механизъм  ос-
тане 1 трилион евро. Това
е делът на страната в ЕЦБ
- 0,87%. Но ако затънат и
други държави?

 Нашата страна  е ста-
билна /не преставаме да
се хвалим с това/, благо-

дарение на своята мизе-
рия / 3% бюджетен дефи-
цит, 17% държавен дълг/
.   В Брюксел текат па-
зарлъци как да се запу-
шат пробойните с пове-
че пари,  а не как да се
икономисат  лепенките!
Кризата пришпорва ли-
дерите към по висока
скорост, а ние ги каним
да се върнат към стан-
дарта на живот, описан в
„Клетниците”. Даже в
състояние на открове-
ние ББ апелира към Ев-
ропа да си редуцира пен-
сиите до нивото на на-
шите. Хората ни гледат
изумени.  Приятели съ-
будете се! Гърците  при
тази задлъжнялост имат
пенсии по 1000 Евро. У
нас управляващата кла-
са е със европейски до-
ходи, а народът, народа
кучета го яли! Колко пъ-
ти ни обещаваха чудеса,
просперитет, да видим
тези какво ще направят!

Два пъти европейски-
те чакали припомниха
на Премиера за негово-
то обещание по пакта
„Евро плюс“ - Дянков
смята ангажимента „мо-
рално остарял”. Ще дой-
де Видовден и ние ще
спасяваме с голия си за-
дник много по-богати, но
задлъжнели държави. А
това ни дойде на главата,
защото без мандат от На-
родното събрание  ББ е
приел заробващи усло-
вия за милиарди Евро.
Той не е учил за управ-
ленец, в момент на еу-
фория е искал да събере
очите на Европата, но
прословутата му интуи-
ция му изигра лоша ше-
га.  Сигурно му се иска
да забрави този  ангажи-
мент… Пък никой не е
вечен. Както обикнове-
но става в милото ни оте-
чество, да му мислят сле-
дващите…

 П.С. Като гледам све-
тлината в очите на Пре-
миера и колегите му на
брифинга след Победа-
та си спомням безочи-
ето в поведението на
атовете от Тройната ко-
алиция. Хак им е сега
да имат такъв против-
ник, напорист, боазлия,
тепегъоз!

Äàé Боже, при този да
сме по-добре!

Г.ЙОРДАНОВ-Гого

    Мильо Йочев

Това се случи през
1950 г. самолетите изле-
тяха и авиотехниците
стояха на приказки
пред хангара, очаквай-
ки завръщането им. То-
ку-що бях излязъл с ко-
леги от службата навън
и се загледах на северо-
запад към с.Царичино,
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откъдето се насочваше
самолет за кацане. Ми-
навайки над една от
могилите, нещо голя-
мо, черно се замята
под самолета, падна на
земята и вдигна облак
прах. Самолетът кацна
на пистата и изравня-
вайки се успоредно с
нас видяхме, че е с един
колесник. Щом намали
скоростта на движе-
ние, загуби равновесие
и полегна на лявата си
страна, където липсва-
ше колесникът. Крило-
то стържеше по писта-
та. Щом намаля още
повече скоростта от съ-
противлението на вла-

чещото се по пистата
крило, самолетът зави
малко на ляво и спря.

Летци, техници, слу-
жители, линейка, по-
жарната – всички ти-
чахме към самолета.
Лейтенант Байгънов
излезе от кабината,
спусна се по счупено-
то крило и заоглежда
самолета. Разбрахме,
че това, което се мята-
ше под самолета, кога-
то беше над могилите,
е откъсналият се коле-
сник при удара в мо-
гилата. Макар много
потрошен, самолетът
беше възстановен и
продължи полетите си

с ново крило и колес-
ник, благодарение на
моята група от 4 вой-
ници и авиотехника на
самолета.

Оттогава могилата се
нарича „Байгънова мо-
гила”. След години мо-
гилите ги премахнаха,
за да не стане пак ня-
коя злополука със са-
молет. При премахва-
не на могилите в Бай-
гънова могила откри-
ха тракийска гробни-
ца, в която има спорт-
на колесница, намира-
ща се днес в Историче-
ския музей Балчик.

Мильо ЙОЧЕВ
Старият войн

Ние, пенсионерите от клуб
№ 1 – Балчик, сме поколение,
което понасяме всички трудно-
сти. Независимо от възрастта,
желаем и се стараем по един
път в годината да провеждаме
малки екскурзии, с които да раз-
нообразим сивия живот на хо-
рата от Третата възраст и да
видим промените в нашата мал-
ка, но красива България.

Спомних си за екскурзия-
та, която беше насочена към
Кръстова гора. Първо се от-
бихме в Бачковския манас-
тир. Разгледахме светата оби-
тел, запалихме свещички за
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живи и починали. Възхитих-
ме се на природните красоти
и се отправихме към с.Боро-
во. Там вечеряхме в един се-
меен хотел. Веселихме се, ка-
кто знаем да го правим. Мал-
кото посетители ни поздра-
виха за духа, който сме запа-
зили, макар и на тази възраст.

Сутринта потеглихме към
Кръстова гора. Разходката бе-
ше кратка, но успяхме да ви-
дим много интересни места.
По пътеката стигнахме до
Кръста, дал името на Кръсто-
ва гора, където си направих-
ме снимки. Спирахме се, раз-

гледахме и параклисите на Се-
демте апостоли. Всеки си на-
ля водичка с жива вода и си
взе малки камъчета за здраве.

От там потеглихме към
Хасково. Спряхме се на че-
шмата. Нашата активистка
и рецитаторка Жечка Ди-
митрова с патос ни предс-
тави поемата на П.Р.Сла-
вейков „Изворът на Бело-
ногата”. Погълнати от ми-
налото, удовлетворени от
спомените, поехме към на-
шето Черноморие. Макар
и надвечер, по време на
приятната разходка в ста-

рия Несебър не се усеща-
ше умората. За малко спря-
хме в Свети Влас и Помо-
рие. Почти по тъмно се
срещнахме с наши нови
приятели пенсионери от
Ст.Оряхово.  Топлият чай
и кафетата, претрупаните
маси, подкрепиха нашите
хора. С по няколко песни
от двете страни се поздра-
вихме, обменихме и опит
по някои въпроси. По жи-
во, по здраво, макар и къс-
но, се прибрахме по домо-
вете.

Христина СИВКОВА




