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Активисти  на  клуб
„Хинап”, с председател
Д.Малева бяха покане-
ни на трогателна среща,
състояла се на 4 април
2012 г. в ресторант „Ло-
тос”.  Гостуваха  група
възрастни жени от Дом
за стари хора”Гергана”
Варна, доведени от Не-
ли Братоева, председа-
тел на Дамския Ротари
Клуб „Варна”. На сре-
щата присъстваха и по-
здравиха гостите Мари-
яна Ангелова, секретар
на ОбА и Емилия Геор-
гиева –директор на Ди-
рекция в ОбА.

Гостите изпълниха ин-
тересен  ритуал  „Паля
свещ за приятелството”

Íîâî ïðèÿòåëñòâî
с молитва и раздадоха
подаръци,  изработени
от самите тях. Д.Мале-
ва приветства сърдечно
гостите,  а  дамите  от
клуб „Хинап” им пода-
риха чаши и цветя.

Клубът  за  народни
танци  „Тро-троп”  от
Балчик зарадва всички
присъстващи с  жизне-
радостни народни тан-
ци, които наситиха с бо-
дро настроение атмос-
ферата и това отприщи
творческите изяви , и на
гости, и на домакини –
песни за приятелството,
драматизации, скечове,
хумор.  И  разбира  се,
много  поезия.  Милка
Иванова от Дом „Герга-

на” прочете своето есе
за пролетта, хумористи-
чни стихове,  а също и
други, които , макар и
елегични, звучаха мъд-
ро и поучително. Възра-
стните  жени  от  Дом
„Гергана”изпяха народ-
ни  песни  със  завидна
музикалност и красиви
текстове: „Жълта дюля
с листата/ бяло грозде с
росата…”

Донка Йорданова от
клуб  „Хинап”  изпя  с
красивия си глас псал-
ма „Само Бог дава мир
съвършен” и с това за-
върши  хубавото  съби-
тие, начало на едно но-
во приятелство.

Мария АНДРЕЕВА

На  28  март  2012  г.
Мирко  Мирков,  дъл-
гогодишен  председа-
тел  на  Морския  клуб
в белия град, навърши
80 години!

Поне три поколения
БАЛЧИКЛИИ  го  поз-
нават:  това са бивши
състезатели  по  ветро-
ходство, морски спор-
тен  многобой,  водо-
моторен спорт и водо-
лазно дело.

Точно у тях искам да
предизвикам онова чу-
вство на уважение към
Мирко, Бати Мирко, и
чичо Мирко и срасна-
лите се с това име на-
ши спомени за кораба
„Наско Боев”, лодките,
яхтите, каяците, греб-
лата, аквалангите и вси-
чко  останало,  свърза-
но с морето и любимия
ни роден град!

На семейно тържест-
во  в  ресторант  „Селе-
на”, близо до морския

Ìèðêî Ìèðêîâ - åäèí îò âèäíèòå
ëè÷íîñòè íà ãðàä Áàë÷èê,

íàâúðøè 80 ãîäèíè!
бряг и плясъка на въл-
ните изплуваха споме-
ните му и в краткото не-
гово слово отново бяха
постиженията на състе-
зателите от балчишкия
морски клуб.

Свързан с морето от
1950 г. когато влиза в ка-
зармата  като  моряк  в
град Варна.... и от там
нататък лист по лист ка-
то на лента се отваряха
страниците  от  биогра-
фичната му книга: „Фар-
ватера на един моряк”.

Години на себеразда-
ване и упорит труд, за да
се гордеем и до днес, че
за  60-годишнината  на
Морския клуб бе отбе-
лязано: над 250 състеза-
тели  са  носители  на
бронзови,  сребърни  и
златни медали.

Ще си позволя от името
на всички, които са преми-
нали  в различно  време
през  школата  -  Морски
клуб Балчик да пожелаем

на широко скроения и по-
зитивен Мирко  Мирков
много положителни емо-
ции и попътен вятър в по-
сока дълголетие!

Люба Радославова
Републикански

медалист по подвод-
но ориентиране и

леководолазен спорт
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ÃÐ.ÁÀË×ÈÊ
13   * ВЕЛИКИ ПЕТЪК или Разпети петък 8,00ч. в храм ,,Св.преп.Петка Търновска”, „Св. Георги

Победоносец” Царски часове. Вечерня с изнасяне на св. Плащаница.
19,00ч.Вечерта- в храм ,,Св.преп.Петка Търновска”, „Св. Георги Победоносец” Последование на

12-те Евангелия.  Вечерта - Опело Христово. Св. свещеномъченик Артемон, презвитер Лаодикийс-
ки († 303)

14   * ВЕЛИКА СЪБОТА-Вечерта в 23,00 часа. в храм ,,Св.преп.Петка Търновска” , „Св. Георги Побе-
доносец”  Пасхална Полунощница, Утреня и  Пасхална Св.Златоустова Литургия. Св. Мартин Изпове-
дник, папа Римски († 655)

15   † ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - ПАСХА - ВЕЛИКДЕН 11ч.в  храм ,,Св.преп.Петка Търновска” -
Великденско тържество на учениците от Неделното училище по Вероучение при храма.

17,00ч.в храм ,,Св.Николай Мирликийски Чудотворец”-кв.,,Гемидижи”-Вечерня в първия ден на
Пасха (За разлика от другите неделни дни, на Великден няма литургия. Tя се отслужва след полу-
нощ в събота вечерта, т.е. след великденската утреня) Свв. апостоли Аристарх, Пуд и Трофим (†
ок. 65) от Седемдесетте апостоли. Св. мъченици Василиса и Анастасия (вт. пол. I в.). Св. мъченик
Сава Готски(† 372)

СВЕТЛА СЕДМИЦА
16   † ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - ПАСХА - ВЕЛИКДЕН понеделник 8,00 ч.в храм ,,Св.Николай

Мирликийски Чудотворец”-кв.,,Гемидижи-Пасхални Утреня и Св.Златоустова Литургия. Св. мъчени-
ци девици Агапия, Ирина и Хиония († ок.304) 17,00ч.в  храм ,,Св.преп.Петка Търновска” , „Св. Георги
Победоносец”- Пасхална Вечерня

17   † ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - ПАСХА - ВЕЛИКДЕН-вторник-8,30ч. в храм ,,Св.арх.Михаил”-
с.Соколово- Пасхални Утреня и Св.Златоустова Литургия. Св. преподобни Симеон в Персида (Симеон
Персидски, IV век). Св. преподобни Акакий, епископ Мелитински (V)
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Ñïàñèòåëÿ è î÷èñòåíè ÷ðåç  ïîêàÿíèå- ñ îáíîâåíè äóøè äà ïîñðåùíåì íàé-

âåëèêîòî, ñëàâíî è ïîáåäîíîñíî ñúáèòèå-ÂÚÇÊÐÅÑÅÍÈÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ!

Безплатният достъпът на балчиклии до Ботаническата градина и Двореца
отново ще бъде възможен, обяви кметът Николай Ангелов. Днес в разговор с
ректора на Софийския университет проф.Иван Илчев кметът е бил уверен, че

тези дни ще бъде уточнена процедура, според която гражданите на Балчик
да могат отново да бъдат допускани до градината без да е необходимо да

заплащат за това входна такса.
Сава Тихолов

Началник отдел "Протокол и връзки с обществеността"
Община Балчик

Äâîðåöúò è Áîòàíè÷åñêàòà
ãðàäèíà - áåçïëàòíè çà áàë÷èêëèè

В  последните  дни  се
развихри темата с парите,
платени на М. Янова. За-
бъркаха Станишев и вси-
чко  заприлича  на  геми-
джийска кавга.

Драги приятели, тези лоби-
стки интереси не са от вчера.
Ние като избрахме демокра-
ция, ще търпим и присъщите и
действия. Големите  в сферата
на счетоводството и одита , Де-
лойт, Ърнст енд Янг, КПМС и
др. харчат милиони за лоби-
зъм, видно от отчетите им. Уси-
лията им  са свързани с поли-
тики, които може да повлияят
върху бизнеса. Приходите на
тези компании надхвърлят 100
млд. долара, и за това те не се
боят да смажат “ редицата. А
ние се възмутихме, че някакви
си 100 хил. долара отишли  към
министъра на вътрешните ра-
боти на Австрия. Ами вижте
нашите? Доган взе  повече от
милион, даааааа…в.царството
на слепците , едноокият е цар!
Пък депутатът Пламен Цеков,
който бе свързан със скандал-
на лобистка поправка,  оглави
НЗОК. И  забележете  той ви-
жда себе си в ролята на дири-
гент, ще дирижира нашите па-
ри! СРАМ!!!. Много  от забо-
гателите имат 12 къщи, 8 коли,
но при тях е размита вътреш-
ната граница и те показват ли-
пса на емоционална зрялост.
Мутрите също са силни лоби-
сти , но при тях  “ смазването”
не е в полза на обществото, тъй
като по дефиниция са настрое-
ни злонамерено и разрушител-
но към останалите.

Масовият човек има естес-
твена гравитация към тотали-
тарния  уют. Привлича  го
илюзията за устойчив свят с
гаранции и предвидливост.
Охотно разменя свобода за си-
гурност. А “ ЕЛИТЪТ”- сил-
ни  лобисти , довчерашни оби-
татели на панелките , днес се
учудват от просперитета си.

     Çà ëîáèçìà
На  г-жа  Б.  Санджакян

Те са верни на ментора си и го
обгрижват  безрезервно. Ви-
наги намират “ легален” на-
чин да избягнат ограничения-
та, които са букаи за обикно-
вения човек. Пример; лобис-
ткия прецедент 9% ДДС за ту-
ризма, кое, кога се прилага, ни-
кой не знае! А евфемизма, “об-
лекчение по ДОД за лихвите
по ипотечните кредити на мла-
ди семейства”. Знае ли някой
как действува. А пък дарите-
лите, които от” щедрост”  да,да
няма  грешка, не искат да пла-
тят 10% данък, а искат да ги
освободят!... Ех, дяволи! Ня-
ма разлика между партиите,
има разлика между глупаци-
те, които са им електорат.

После в света 100 млрд. при-
ходи и само 10 млн. официални
рушвети( е, лобизъм де) , та-
къв гъонсуратлък бива ли?

Там, където има данъци, има
и пробойни, (нарочно заложе-
ни изключения),данъчната ад-
министрация се изживява като
неуправляема, а съдът няма ед-
нозначна практика. Това е лю-
бимото поле за изява на подку-
пните политици. Пък и няма
срамна работа, особено ако пък
е и толкова древна. Всичко в
тази държава е тайна, всичко е
секретно, но и всичко е подпла-
тено с правилници. От време на
време чуваме- Мишо Бирата
ми се обади и дотам! И накрая,
ако ние не обърнем внимание на
този наглед страничен проблем,
а тия хора нямат наяждане- ще
ни направят на разногледи.С
един добре организиран удар,
пара за цял живот, като краж-
бите на ДДС. Досущ като ста-
рия адвокат, който учил сина
си, че добрият в занаята с едно
дело се пенсионира!

Всичките години на
прехода са огледало на
лобистките наглеци в

живота ни. Няма  партия на
власт , в която олигарсите
да нямат решаваща дума.

Лобистът Гоце иска да
събори Станишев, макар че

той го създаде, а ние,
българите, сме с

възможност  да имаме
европейски шеф. За пръв
път Б.Б. иска да изчисти
Авгиевите обори , но
властта е много сладка

отрова. Греши, но само,

който иска да разбие
статуквото и има дупе за
това, не стъпва накриво.
Обвиняват го, че  бил

бандит, но аз мисля, че само
човек, който познава

отвътре нещата ,може да се
пребори с измамниците.
Технократът е обречен,
защото злото вече е във
всички нас, не вярваме в

нищо! Години наред
шикалкавиха , и никой не

каза истината за  Белене  на
народа. Накрая на

премиера му стана ясно, че
трябва  да застане с лице
към руската мечка и да

изкара кестените от огъня. Е
, дай, Боже, да успее,
защото тези хора са

свикнали да гледат на нас
като на свой заден двор и не
прощават свободомислие!И

след като Европа ни
приглуши ушите за

корупцията, румънците
отначало плахо осъдиха

четирима министри
условно, после премиера на

две години,а сега и
действащ министър на пет
години за пускан гювеч на

свои хора!И това са все
лобисти! А КЪДЕ  СМЕ

НИЕ? Чувам, че китайците
искат да инвестират. Пътя
от Каварна до Шабла  е

задръстен от
ветрогенератори, но на нас
нещо ни пречи и не можем

да им разрешим да поставят
своите. А и фактът, че гъзът

ни е гол и общината вече
диша тежко, не може да ни

склони. Чудя се на тази
нация, която ни предложи

да ни изплати всички
външни дългове,

(съветвайки ни, че големите
мощности е по- добре да

останат държавни), но това
бе скрито от народа  от

правителството на
А.Луканов. Да, да  за
китайците става дума

,приятели. За втори път
искат да инвестират много
пари, а и общината ще има

финансова изгода да си
закърпи хала. Дали пък

някой пак няма нещо наум?

                  Г.Йорданов-
Гого




