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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

          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.

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ

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

Общински съвет на БСП гр. Балчик

До края на тази година
в България ще се прове-
дат избори за президент,
за кметове и общински
съветници. Доста  се об-
лизват и за предсрочни
парламентарни избори,
защото да си депутат или
министър си е най голя-
мата далавера още от
времето на Големанов.

Дали ще бъдат две в ед-
но или три в едно предс-
тоящите избори, за масо-

Êà÷åñòâà çà óñïåøíà ïîëèòè÷åñêà êàðèåðà

Юлита Христова

вия български избирател
няма никакво значение,
защото той от политика не
се интересува. За него
всички са маскари. И той,
както и тези, които изби-
ра, се интересуват само
от келепира. За съжале-
í èå êåëåï èðúò í à ì àñî -
âèÿ èçáèðàòåë å òîëêîâà
í èùî æåí , ÷å ï ðî ñòî  í å ñè
çàñëóæàâà, í î  çà 20 – 30
ëåâà, äàäåí è ì ó, çà äà îòè-
äå äî  óðí èòå, òî é èçï ðà-
ùà âúâ âëàñòòà âñå ï î  - í å-
êî ì ï åòåí òí è, ï ðî ñòè è äî -
ðè ï ðåñòúï í è èí äèâèäè.
Òå, ðàçáèðà ñå,  ñè ãàðàí -
òèðàò ëè÷í îòî  çàáîãàòÿâà-
í å, êî åòî  âèí àãè å çà ñì åò-
êà í à  âñå ï î  ì àñî âî òî
î áåäí ÿâàí å í à î ñòàí àëè-
òå áúëãàðñêèòå ãðàæäàí è.

Í àé – áåäí èòå è î í åï -

Любовта опиянява ка-
то вино. Виното пали
кръвта като любов! Под
този надслов се събраха
на лиричен любовен сле-
добед в петък дами от
Балчик по повод двой-
ния празник – 14 февру-
ари, организиран от “Да-
мите на розата” – женс-
ко сдружение към мест-
ната структура на БСП.

С присъствие уважиха
членове на литературния
клуб “Йордан Кръчма-
ров”, председателите на
клуб “Хинап” и “Здраве”,
както и почитатели на не-
жната лирика, които без
подкана споделиха гласно
своите лирични пристра-
стия и впечатления.

Специален поздрав в

стих бе направен от Дим-
ка Малева към председа-
телката на женското сдру-
жение – Иванка Бързако-
ва. Много любовни сти-
хове бяха рецитирани от
слабия пол в защита на
силната любов, която съ-
ществува и е смисъл в
живота. Представители-
те на мъжкия пол бяха
предизвикани със стихо-
ве за Трифон Зарезан.

Сред вдишванията и
издишванията между
стиховете, често се чу-
ваше и думата “Наздра-
ве!”, която приповдигна
усещането за празника
и освен рецитиране да-
мите и запяха всеизвес-
тни любовни песни.

Атмосферата бе допъл-

нена от вино, свещи,музи-
ка, валентинки и шоколад.

Отправено бе пред-
ложение към Иванка
Бързакова, мероприяти-
ето задължително да
бъде повторено и реа-
лизирано в по-широк
кръг в края на месец
март по повод настъп-
ването на пролетта.

“Дамите на розата”
споделиха за планирана
предстояща среща на
тема “Балчик труден за
високи токчета”. Гости
ще бъдат зам. кметът
Митко Петров и общин-
ските съветници от
БСП, към които дамите
ще могат да отправят
актуални въпроси.

/ОбС на БСП/

“Äàìèòå íà ðîçàòà” ïðàçíóâàò ñ âèíî è ëþáîâ

равдани социални групи,
които са и най – многоб-
ройни – роми и пенсио-
нери, са и най – податли-
ви да си продават гласове-
те. Във всички села, с на-
селение над 350 жители, в
които ще се провеждат из-
бори, с 5 – 6 хиляди лева
безпроблемно се купува
кметското място. Тъй ка-
то толкова пари може да
извади всеки мераклия за
кмет, цената на един глас
може и да се вдигне, но
по – вероятно е кандида-
тите предварително да се
споразумеят и да не нали-
ват повече от минимално-
то в джобовете на прези-
раната от тях бедност. А
така нареченият масов из-
бирател, който  един ден в
годината се чувства ва-

жен, хитър и самодоволен,
че е изкарал за нищо 20 –
30 лева, през следващия
мандат на избраните от
него хора, ще стане още
по – беден. За съжаление,
заедно с него стават по –
бедни и всички останали,
които се опитват с труд,
почтеност и разум да изг-
раждат живота си в дър-
жавата. Тази група хора,
която придава смисъл на
понятието държавност в
България, става все по –
малобройна. Топи се ка-
то пролетен сняг, особе-
но след провеждането на
поредните „успешни” из-
бори, в които  винаги по-
беждават избраниците на
масовия избирател, оце-
нил живота си на 30 лева.

/Продължава на стр.2/

Òóðíèð ïî øàõìàò,
който ще се проведе на 5 и 6 март 2011 г. в залата на клуба.

Начало на състезанието – 9.30 ч. на 5 март.
Заявки за участие се приемат в клуба.

Øàõìàòåí êëóá  - Áàë÷èê
организира

Ïî ñëó÷àé 133 - ãîäèøíèíàòà îò Îñâîáîæ-
äåíèåòî íà Áúëãàðèÿ îò òóðñêî ðîáñòâî

младежката организация на партия Атака- Балчик

и народният представител Валентин Николов

îáÿâÿâàò ÊÎÍÊÓÐÑ ÇÀ ÅÑÅ ÍÀ ÒÅÌÀ:

В конкурса могат да участват ученици от VII до XII клас.
Есетата изпращайте на адрес ataka_balchik@abv.bg

Краен срок за участие- 28 февруари 2011г.
За въпроси: посочения адрес или тел.0883525195

Очакват ви много награди!

 “Àç è ñâîáîäàòà”




