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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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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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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

Êîëåäàðè â Îáùèíñêèÿ ñúâåò

Коледари от кв. Левски, Балчик поздравиха с автентични коледарски песни общинските съветници и
кметовете, както и всички присъстващи, на последната общинска сесия. Председателя на ОбС Виктор
Лучиянов посрещна коледарите по стар български обичай с погача               Фото: Албена ИВАНОВА

Ïîñðåùàíå íà íîâàòà 2012
ãîäèíà

С кръшно хоро пред супермаркет “Аквилон” балчиклии посрещнаха и с
овации словото на зам.- кмета  М. Петров по случай настъпващата 2012 година.

Фото: Марияна ВЪРБАНОВА

Ние в пророчества не
вярваме.  Нито в магии!
Много ще се изненада-
ме, ако наистина се ока-
же, че има Бог. За всеки
случай, ходим в черкви
и се кръстим. Връзваме
си червен конец, против
уроки и стискаме пал-
ци, пророчеството на
маите да не е вярно.
Всичко това не се отна-
ся, за истински вярва-
щите хора, които спазват

Çà âñè÷êî ñà âèíîâíè ìàèòå
Божиите заповеди, без
да парадират с това. Но
колцина са те?

На гърба на маите,
в  световен м ащаб,
мнозина направиха
много пари, но кой
знае защо, никой не
ги пита, защо са им,
след като краят на
света е на броени ме-
сеци разстояние.  В
България,  пък,  все
още се оправдават за

неблагополучията в
социалния и иконо-
мически живот с пре-
дишните управления
и световната криза,
без да се сетят, че ма-
ите са много удобни
за обясняване на вси-
чки абсурди в държа-
вата. Но има време! И
до тях ще опрат!

За сега май и те /не
„маите“, а „май и те“/
,управляващите ни, се

чудят на какво да за-
ложат в предстоящата
2012 година – на про-
рочества ли, на магия
ли или на Господ, за да
си гарантират властта
с всичките и привиле-
гии и богатства или да
разчитат на национал-
ната ни глупост и тър-
пение пред агресивна-
та им простащина и
самохвалство.

/Продължава на стр. 6/

„Нека всеки от нас да
отнесе частица топли-
на за бъдни дни от то-
зи празник на народ-
ното изкуство. Село
Гурково не е само ге-
ографски район, а е
село с богат духовен
живот, който водят не-
говите жители. Благо-
дарим Ви.”

С тези думи Иванка
Бързакова – председател
на БСП – младежи, се
обърна към всички уча-
стници в коледно-ново-
годишния спектакъл, съ-
стоял се на 28 декември
2011 г. в читалище „Сво-

бода” с.Гурково.
Кметът Тодор Геор-

гиев изказа сърдечна
благодарност на само-
дейците и ръководите-
лите на съставите – Би-
тов хор „Чучулига” с
ръководител Стаматка
Кирилова,  Група за
стари градски песни с
ръководител Глогинка
Янакиева, Детско теа-
трално студио „Бура-
тино”, жените, предс-
тавили обичаите „Се-
дянка” и „Сурваки” и
най-вече на главния
организатор, осъщест-
вил цялостния спекта-

Áëàãîäàðèì Âè!

къл – Албена Войчева.
Кметът поздрави жите-
лите на селото и отп-
рави своето новогоди-
шно послание за пове-
че мъдрост, доброта,
сили за житейските из-
питания, вяра в по-до-
брите дни за нас и на-
шите деца.

Да сме здрави, за да
преодолеем трудности-
те на делника и във все-
ки дом да се запази ду-
хът на Коледа, а във вся-
ко сърце да има място
за добри дела!

Стела ДАКОВА
СТОЯНОВА




