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 ПРАЗНИЦИ И ЧЕСТВАНИЯ С МЕСТНО,
НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ

За организиране Фолклорен фестивал “Море от ритми” 15 000
Подпомагане обредни домове 15 000
Царквата “Св. Петка” Балчик 10 000
Джамията Балчик 5000

ВСИЧКО                       609 600              367 100

Спортни мероприятия и финансирани организации предложение
Утвърденоот кмета  от ОбС

133 ãîäèíè ñëåä
Îñâîáîæäåíèåòî

На 3 март празнуваме една
неосъществена държава. Сан-
стефанска България е подме-
нена от Берлинския договор.

Благодарение на Съединени-
ето през 1885 г., когато патрио-
тичният подем не се съобразя-
ва нито с Русия, нито с Европа,
нито с Турция, ние се превръ-
щаме в Отечеството, възпято от
Иван Вазов: “Тамо аз ще отго-
воря, де се бели Дунав лей, де от
изток Черно море се бунтува и
светлей...”

За 127 години след възста-
новяването на хилядолетната
българска държава, преживя-
хме какво ли не. Войни и бун-
тове, преврати и експеримен-
ти, лични режими и опити за
демокрация. И винаги наро-
дът е бил губещ.

Спечелили всички битки и
загубили всички войни при
Фердинанд, българите са гле-
дали как през дворовете им
Великите сили са чертали но-
ви граници и сънародници,
роднини и приятели са попа-
дали в други държави. Там те
трябвало да стават сърби, ма-
кедонци, гърци, турци, ру-
мънци, ако искали да оцеле-
ят. Навсякъде България гра-
ничи със самата себе си, но
днес ни убеждават, че грани-
ците вече нямат значение.
Щом ще влизаме в Европей-
ския съюз, можем да се отка-
жем, дори от територията, ко-
ято все още считаме за наша.
И ние се отказваме, защото
за 10 евро на квадратен ме-
тър сме готови да продадем
и гробовете на дедите си.

Така нареченият цар-обе-
динител Борис ІІІ през Втора-
та световна война ни вкара в
Тристранния пакт на Герма-
ния, Италия и Япония, благо-

дарение на което ни лепна
клеймото на фашизма и ни на-
реди в губещата позиция на
агресорите. Без да сме вою-
вали с тях, и Америка, и Анг-
лия, и Съветският съюз, ни
обявиха война. Първите ни
бомбардираха, а Червената
армия ни окопира през 1944 г.

Дадохме десетки хиляди
жертви през ІІ фаза на вой-
ната, но никой не забрави, че
сме били съюзници на хит-
леристите. Платихме мили-
арди репарации, лишихме се
от територии и се превърна-
хме в най-зависимата от Съ-
ветите колония.

Комунистическият режим
ни обрече на изолация от оста-
налия демократичен свят и ни
приши към СССР, самопредла-
гайки се да станем 16-та репуб-
лика в Империята на злото. О,
минало, незабравимо!

Когато комунизмът в Евро-
па рухна и Берлинската сте-
на се превърна в парчета за
сувенири, България ентуси-
азирано излезе на улиците и
площадите да аплодира де-
мокрацията. Свикнала вина-
ги да посреща своите осво-
бодители, тя се озърна и при-
позна за такива членовете на
ЦК на БКП, свалили от власт
Тодор Живков.

И започна една демокра-
ция – нечувана и невижда-
на. Демократично грабещи-
те и демократично ограбе-
ните създадоха стотици пар-
тии и тръгнаха година през
година на избори. Нещата
тръгнаха от зле, към по-зле,
до най-зле. Когато стана най-
зле, мнозинството гласопо-
даватели заложи на най-не-
долюбваните и те успяха да
го измъкнат от батака на ру-

хналата страна.
Само че закрепналата дър-

жава привлече апетита на
Симеон ІІ – внук и син на
ония двамата, дето и видяха
сметката през миналия век.

В 2001 г. новото величест-
во, боядисано в жълтия цвят
на златото и лъжата, присти-
гна като поредния освободи-
тел и обединител. Народът
ни умее да посреща чуждо-
земни спасители. Както ви-
наги и на него му даде всич-
ко, забравяйки за пореден
път предупреждението на
апостола Васил Левски:
“Който ни освободи, той ще
ни пороби.”

Е, Симеон Сакскобурггот-
ски няма амбицията да по-
робва когото и да било. Той
се интересува само от пари,
пари и имоти. Затова пък да-
де властта на ДПС, за да има
кой да ни нарича в минис-
терства и административни
учреждения “гяури”.

127 години след Освобож-
дението на България, бълга-
рите отново ги наричат гяу-
ри и човекът, който си поз-
воли това – Нихат Кабил, от
зам.-министър Симеон ІІ го
издигна за министър на зе-
меделието и горите.

Да ни е честит 3 март! При
нов мандат на Тристанния
пакт, този път не с Герма-
ния, а между НДСВ, ДПС и
Новото време, може и да
сменят националния праз-
ник, за да не накърнят етни-
ческото самосъзнание на
партньорите от коалицията.

За Либералния алианс
най-подходящ ден за празну-
ване е 1 април – Денят на лъ-
жата. Да им честит!

Юлита ХРИСТОВА

Продажби и Сервиз, Сервизни договори
Документи НАП, регистрация в НАП, печати
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Балчик, ул. „Черно море” 21. Тел 0579/7 21 96, 0878/274 840

www.mikrosistemi.com       Близо до вас

КАСОВИ АПAРАТИ, ВЕЗНИ, ФИСКАЛНИ СИСТЕМИ

 вашият успех е важен за нас!

Пожелаваме ви весели празници,

здраве и късмет!
ÎÒÑÒÚÏÊÈ




