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БАЛЧИК, ГОДИНА XVII, БРОЙ 6 (699)ЦЕНА 30 стотинки10 февруари - 16 февруари 2011 г.

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК,    пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49  E-mail:vestnikat@abv.bg

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Склад Тел: 7 22 89
 GSM: 0878 578 995

Магазин Тел: 7 22 88
 GSM: 0878 408 005

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66

Общинското ръководство на ДСБ гр.Балчик
кани своите членове и симпатизанти
на ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ,

което ще се проведе на 12 февруари 2011 (събота)
от 15:00ч. в кафе-сладкарница “Седемте лули”

Ïåòëüîâäåí - Äåí íà ìúæêèòå ðîæáè

Години наред в Бълга-
рия се празнува 2 фев-
руари като Петльовден.
Останало е като тради-
ция – на този ден да се
коли петел и майките,
родили момчета, да чер-
пят за здраве и успех на
рожбите си.

Покойният доктор –
акушер Борис Н. Добрев
/Стария/ казваше на ро-
дилките: „Не всяка май-
ка става мъжка майка. Тя
е ценна, защото нейната

рожба продължава рода
на поколението.”

Така ние, ръководст-
вото на Пенсионерски
клуб № 1 решихме да от-
празнуваме Петльовден
в клуба. Мъжките май-
ки: Ганка Ташева, Хри-
стина Сивкова, В.Венко-
ва, Дора Ташкова,
Ив.Мартинова, Ив.Веле-
ва и др. се постарахме и
всяка приготви по нещо.
Присъединиха се и дру-
ги членове на клуба. Ма-

сите се отрупаха. Пред-
седателят Христина Си-
вкова прочете няколко
интересни неща. Разно-
образихме дейността в
клуба, а за всички при-
състващи това бе едно
разтоварване от сивото
ежедневие – хапване,
смях, закачки, спомени
от младите години. Към
края Христина Сивкова
сподели някои мисли и
факти от нейния живот
и най-вече от 20-годиш-

ната и дейност като пре-
дседател на клуба, която
започва от 2 февруари
1990 г. Това е първият
пенсионерски клуб в
Балчик. М.Гроздева я
поздрави с букет цветя
и с пожелание да бъде
жива и здрава до дълбо-
ки старини. Да води клу-
ба все така и младите да
я подкрепят.

Група пенсионери от
Клуб № 1 с председател

Хр.СИВКОВА

Уведомяваме Ви, че телефонният номер за аварии
и проблеми по ВиК мрежата е 0884 377 567.

Другият номер, който е стационарен – 0579/7-21-65,
остава в сила, но на него ще се приемат сигнали

само в работно време.
Началник ВиК р-н Балчик: Касабов

Òåëåôîí çà àâàðèè íà ÂèÊ

          ВСЕКИ  ВТОРНИК от 16ч. до 18ч.
ЩЕ ИМА ПРИЕМЕН   ДЕН

ЗА ГРАЖДАНИ С ВЪПРОСИ    И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ !

 НА ТЯХ ЩЕ ВИ ОТГОВАРЯТ
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  НА БСП

ИЛИ  ЗАМ.- КМЕТЪТ - МИТКО  ПЕТРОВ.

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅНепосредствено след
9 септември 1944
г.,преди комунистите
да унищожат опозици-
ята и интелигенцията
на България, е излизал
известно време няка-
къв опозиционен вест-
ник със следното мото:
„Живели сме и в по –
трудни времена, но в
по – подли – никога!”

Изглежда подлостта
от тогава до ден дне-
шен не само не е напу-
снала пределите на
държавата ни, но заед-

Ïðîñòàøêè âðåìåíà
но с лъжата са се пре-
върнали в най – ярките
и печеливши стратегии
за превземане на власт-
та и безогледната и упо-
треба за лични цели.

Тичайки след надеж-
дата, че тези няма да са
като онези, на всички из-
бори през двадесетгоди-
шния преход на страна-
та ни от тоталитаризъм
към демокрация, хората
даваха гласа си на уж
различни партии, но на-
края винаги се оказва-
ше, че пак са избрали

подлостта и лъжата.
Голямо беше разоча-

рованието от думите и
делата на царя Симеон
Кобурготски, който ако
не друго, поне завинаги
излекува българите от
монархическия им сан-
тиментализъм, но в мо-
рално отношение  нане-
се най – големите пора-
жения в политическия
живот на България. След
него вече всичко стана
допустимо и като начин
за провеждане на избо-
ри, и като поведение на

спечелилите властта. До
неговото идване поли-
тиците поне демонстри-
раха някакво чувство за
неудобство и желание да
обясняват поведението
си на електората. Вели-
чеството ликвидира  те-
зи наченки на политиче-
ска отговорност.  Вак-
ханлията на корупция,
злоупотреба с власт, по-
газване на законите и
всякакви правила от
властимащите, се разви-
хри с нестихваща сила.
/Продължава на стр.4/

За записване на тел.7-22-21
или в клуба всеки работен ден.

Общински съвет на БСП гр. Балчик




