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Идва момент, когато
човек излиза от профе-
сионалната сфера, в ко-
ято е работил и се отда-
ва на заслужена почив-
ка. Пенсията трябва да
бъде достатъчна, за да
осигури спокойни ста-
рини. В България тя е
социална помощ, с коя-
то трудно се оцелява.
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Въпреки това , пенсио-
нерите в града доказват,
че са хора със силен,
борбен дух, все още ам-
бициозни и активни. С
помощта на кмета Нико-
лай Ангелов и Община-
та в града се изградиха
пенсионерски клубове.
Хората, които се грижат
за тях, са отговорни и
всеотдайни. За дребни
стотинки, мъжете – пен-
сионери, ангажират вре-
мето си с игра на карти
и табла. Така са в посто-
янен социален контакт,
което е нужно за всеки
човек, за да се чувства
балансиран. За мъжките
клубове се грижат Зия
Хасанов Кюрдов и Ди-

митър Атанасов. Там се
предлагат чай и кафе на
символични суми. Обс-
тановката е задушевна и
приятелска.

Така е и в другите
клубове в града и об-
щината. С помощта на
ОбА  и местните коо-
перации се правят ек-
скурзии, банкети, кои-
то разнообразяват жи-
вота не пенсионерите в
Балчик. В тези среди
се отразяват всички
ярки за колективните
събития- рождени и
имени дни, юбилеи,
празници. Пенсионе-
рите са и артисти, пев-
ци, поети, обществе-
ници. В клубовете ки-

пи активна творческа
дейност. От клуб „Хи-
нап” излезе идеята в
Балчик да има магазин
за пенсионери, както е
в големите градове, за-
щото в останалите е
много скъпо и е непо-
силно за финансовите
възможности на тази
социална група хора.
Надявам се общината
да помогне за решава-
нето и на този въпрос.

Пожелавам на всички
пенсионери в града
здраве и дълголетие и
ЕВРОПЕЙСКИ ПЕНСИИ.
Нека продължават да
осмислят живота си по
този начин.
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20-годишният преход
се отрази жестоко вър-
ху психиката на народа
ни, защото управлява-
щите избраха „нежна
революция”. При таки-
ва особено дълги прехо-
ди се дават много жерт-
ви, а държавността се
размива. По-предвид-
ливите напуснаха кора-
бите, а другите оцеля-
ват, кой как може в си-
туация на социален ин-
султ и бавна реанима-
ция. От ЕС яко ни нати-
снаха и Б.Борисов е то-
зи, който трябва да
свърши работата, отла-
гана с години, по обяс-
ними причини. Жертва-
та, естествено е обикно-
веният българин, който
не протестира, не се бо-
ри, а „избива чивия” с
пороци – наркомания,
алкохолизъм, проститу-
ция, престъпност. Това
са психологически за-
висимости, за които
причина е обществото,
семейството и характе-
ра на човека. Когато жи-
вееш в един луд свят, ти
трябва много сила, за да
оцелееш. Всеки обаче
трябва да направи сам
избора за себе си.

Днес на пазара всич-
ко се предлага, а човека
е длъжен да избира.
Българинът е свикнал
да се грижи държавата,
партията и не разбира,
че е нужно да положи
усилия. Неграмотно е
хората с пороци да се
обявяват за аутсайдери
в обществото и семейс-
твото. Има начини да
им се помогне. Тук на
първо място е семейст-
вото. Но има ли днес се-
мейство ? То днес се ру-
ши пред очите ни, по
обясними причини. Се-
мейните войни са най-
жестоки и дават много
жертви. Там се генери-
ра огромни напреже-
ние. Ако в такова се-
мейство има натиск, на-
силие, агресия, по-сла-
бият характер не може
да издържи и се обръ-
ща към порока. Ужас-

ното е, че не само въз-
растни, но и деца пият,
дрогират се, проститу-
ират, ядат прекомерно,
за да компенсират лип-
сата на обич, внимание,
успех в живота.

Абсурд е обаче да
връщаме патриархал-
ния модел на семейст-
во, а днес 2/3 от семей-
ствата са все още таки-
ва. Властни родители,
водени от родителския
си егоизъм, който чес-
то възприемат за обич,
искат да държат децата
близо до себе си, да ги
контролират и притис-
кат, макар че те вече са
големи хора. Това не е
обич, но по-ограниче-
ните индивиди не се за-
мислят, че така вредят и
на децата си, и на себе
си. Това, че младите се-
мейства искат днес да
живеят отделно, не е из-
раз на неуважение към
възрастните, а желание
да изградят спокойно
собствено семейство.

Гераците са минало ! И
е смешно да се връщаме
назад, след като сме в 21
век. Във все още еснафс-
ките семейства днес, пат-
риарсите не са балансира-
ни като Аднан от „Забра-
нения плод” а са изнерве-
ни, деспотични, властни
личности, които на даря-
ват обич и уважение, но
изискват това  от другите
членове на семейството.

Една от причините
млади българи да напус-
кат страната е и тази. Те
искат да се потопят в
един нов свят, не така
примитивен и обсебващ,
където ще се чувстват
спокойни и щастливи.

На запад 18-годишни-
те млади хора вече живе-
ят отделно, справят се с
трудностите, а тук има
младежи, които не смеят
да скъсат „пъпната връв”
и израстват като неурав-
новесени, депресирани
хора, допускащи много
грешки в живота си. В
белите държави възрас-
тните живеят в старчес-
ки домове, където им е

осигурено всичко и най-
вече социален контакт.
Тук картинката е друга.
Средното поколение от-
глежда стари родители и
бебетата на младите. Ко-
му е нужна тази жертва
? И всичко се прави не
от обич, защото такава
липсва по обясними при-
чини, а от мотива „Как-
во ще кажат хората”, ко-
ето е елементарно.

Днес хората в Бълга-
рия са изнервени до кра-
ен предел. И вместо да
има грозни конфликти,
агресия, убийства и са-
моубийства и ред други
примитивни практики
на поведение, всеки тря-
бва да се опита да балан-
сира нещата в своето се-
мейство, по начин, под-
ходящ за всичките му
членове, без да се стре-
ми да обсебва и контро-
лира. Деспотичните ли-
чности също са депре-
сирани хора. Те имат ну-
жда от адреналин и по-
стоянно себедоказване,
което определя поведе-
нието им като „смукачи
на чужда енергия”.

Тъжно звучат думите
на стария Герак: „Лю-
бовта бяга от човешки-
те сърца, хората не са
вече братя.” На човека
от  XXI в. не му трябват
утопии и илюзии. Той
трябва да е прагмати-
чен,  но не груб и жес-
ток. Всички не можем
да бъдем братя, но поне
да сме човеци. Староза-
ветния принцип „Око за
око – зъб за зъб” ни връ-
ща векове назад и ни
препраща в онези диви,
нецивилизовани време-
на, когато като животно,
човекът е трябвало да
показва колко е силен и
да се бори за лидерство
в семейството си. Днес
бездуховното ни обще-
ство ни направи съвсем
примитивни. Обичта и
компромисите в семей-
ството ще го спасят ка-
то социална единица, а
оттам и болното ни об-
щество ще оздравее.
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“Ñàìîóíèùîæåíèå”

На основание член 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 ал. 1, 3
и 4 от Устава на “Местна Инициативна Група - Балчик”,
се свиква Общото събрание на членовете на Сдружение

“Местна Инициативна Група- Балчик”, което ще се
проведе на 12.02.2011 г. от 10:00 часа на адрес гр. Балчик,

пл. “21 ви септември” № 6, в сградата на Община Балчик,
Лице за контакти – Димитрин Димитров – тел. за връзка

- 71053; Димитър Димитров – тел. за връзка - 71065.

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БАЛЧИК”

В конкурса могат да участват ученици от седми до дванадесети 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!
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младежката организация на партия Атака- Балчик
и народният представител Валентин Николов
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ÊÎÍÊÓÐÑ ÇÀ ÅÑÅ ÍÀ ÒÅÌÀ:

 “Àç è ñâîáîäàòà”

Äðîãåðèÿ “ÌÀÐÅØÊÈ”

 на 6 години от бл. 25 на ж.к. „Балик”

 има нужда от вашата парична помощ за лечение в София.
Дарителска банкова сметка:
BG37UNCR70001519890076

Ñòîÿí Ìàíåâ Ãåîðãèåâ

Çàïîâÿäàéòå â äðîãåðèÿ “Ìàðåøêè”,
êîÿòî ñå íàìèðà íà óë. “Áîðèñ ßíåâ” ¹17

â æ.ê. “Áàëèê”




