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3 ноември 2015 г. в зала “Арена Армеец” София, клуб “Здравец” Балчик откри спортния празник.
Фото: Ани ПЪРВАНОВА

Публиката бурно акламира  изпълнението на съчетанието им, изпълнено с трудни елементи, с
гимнастика за здраве и за поддържане подвижността на възрастните хора, на духа и настроението на
клуб “Здравец” Балчик.                                                                                                  Фото: Ани ПЪРВАНОВА

На този красив пра-
зник бяха демонстри-
рани те само спорт-
ните умения на ста-
рателните възрастни
хора , но и усилията
на техните ръководи-
тели, вложили много
фантазия /даже в по-
вече/ в музикалното
оформление на съче-
танията /от нацио-
налния химн до лати-
нотанците, от българ-
ското хоро, до гръцко-
то сиртаки/, в костю-

мите, от спортни до
танцувални; в уреди-
те – обръчи, топки,
изкуствени цветя,
гирлянди, воали, фла-
гчета, знамена и т.н.

Балчишката, най –
многобройна група
от 50 гимнастички
представи своето съ-
четание с бели ленти,
рингове и флагчета на
фона на популярната
песен за Балчик, запа-
зена марка на клуб
„Здравец”.

С много похвали за
изпълнението на та-
зи добре обмислена,
трудна, но красива и
полезна гимнастика
се изказаха и ръково-
дителите на другите
групи, но най-ласка-
во бе мнението на п
редседателката Нели
Ковачева, която както
винаги лаконично
изрази възхищението
си : „Браво! Пак сте
върхът!”

Конкретни анализи
и оценки на показа-
ните съчетания от
участвалите в праз-
ника отбори бяха на-
правени от ръковод-
ството на федерация-
та и тук балчиклийки
бяха похвалени и да-
дени за пример.
Спортният празник
приключи с всеобщо
хоро.

Природата беше
щедра към пътуващи-

те спортистки до Со-
фия и обратно. Хуба-
вото слънце, колори-
та на есенните багри
повдигнаха настрое-
нието в автобуса / въ-
преки не особено лю-
безния и по-точно не
много внимателен в
шофирането водач на
автобуса/ и постара
традиция  не секнаха
стиховете, песните,
вицовете, почерпки-
те от сръчните дома-
кини. Два дни, през
които умората от пъ-
туването бе изместе-
на от доброто настро-
ение. И няма как да
не се благодари на
общинското ръковод-
ство на града, и лич-
но на новоизбрания
„стар” кмет за осигу-
ряване участието в
това престижно със-
тезание на най-доб-
рите!

Мария АНДРЕЕВА

 където ще намерите богато разнообразие на
диопрични рамки и слънчеви очила на
атрактивни цени. Всеки вторник се

извършват безплатни прегледи от очен
лекар  специалист - офталмолог. Всеки

клиент получава талон за 10% отстъпка
при втора поръчка или покупка.

 Тел: 0878 568 257

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà
 â ãðàä Áàë÷èê
 (äî êàôå “Àêðîçà”)

10 íîåìâðè
ñëåä 26 ãîäèíè
Преди 26 години, на

10 ноември, в България
се случи едно голямо
нищо. Комунистите си
свалиха остарелия и
омръзнал им Тодор
Живков, който 35 годи-
ни управлява тяхната
партия и тяхната дър-
жава.  Този партиен
преврат се случи бла-
годарение на това, че в
цяла Източна Европа
комунистическите ре-
жими рухваха под нати-
ска на гражданските
общества и страха на
Горбачов да се намеси
в процеса. Съветският
съюз неудържимо се
разпадаше и нямаше
сили да се саморазпра-
вя със страните от Из-
точния блок, които с
изключение на Бълга-
рия, винаги са се стре-
мели да се откъснат от
така наречената „Импе-
рия на злото”, както на-
зоваваха Русия на За-
пад. Нашите „славни”
перестройчици, след
като се убедиха, че
Горби няма да им се
кара, събраха кураж да
се разделят с  човека, на
когото повече от три
десетилетия се подмаз-
ваха и възхваляваха.

За тази жалка исто-
рия куп народ се заки-
чи с титлата „борец
срещу тоталитаризма”
и само дето не си отпу-
снаха пенсии за заслу-
ги. И започна една, мъ-
тна и кървава, че до ден
днешен!

Наивният народ, като
чу, че Тодор Живков е
свален, излезе по ули-
ци и площади да праз-
нува събитието. И до-
като хората се опияня-
ваха от свободата да
крещят антикомунис-
тически лозунги, без
някой да ги арестува,
тайните служби, ченге-

тата и доносниците, би-
вшата партийна номен-
клатура им скроиха ша-
пката. Започна 26- го-
дишният бандитски
преход, заради който
думата „демокрация”
се превърна в мръсна
дума. „Нали искахте де-
мокрация – ето ви я!”
Това беше най- употре-
бяваната фраза в пър-
вите години на проме-
ните, с която „другари-
те” обясняваха грабе-
жа, инфлацията, убий-
ствата и целия органи-
зиран от тях хаос, чрез
който превърнаха по-
литическата си власт в
икономическа, без раз-
бира се, да се отказват
и от политическите си
позиции.

26 години след 10 но-
ември 1989 г. България
е най - бедната, най -
корумпираната  държа-
ва в Европейския съюз.
Да, приеха ни, и в НА-
ТО, и в ЕС, по някакви
глобални съображе-
ния, за които сигурно
вече съжаляват.

За 26 години 3 мили-
она млади и перспек-
тивни българи емигри-
раха в страните, на ко-
ито се надявахме да за-
приличаме. Дали, ако
бяха останали, можеха
да повлияят България
да се развие по друг на-
чин? Може би, но чо-
вешкият живот е твър-
де кратък, а у нас само-
жертвите не са на по-
чит. Младите местни
кариеристи и опитните
стари партийни апара-
тчици не биха допусна-
ли лица, извън своите
кръгове, да проспери-
рат. Едни и същи фами-
лии, със своя антураж
от приближени лакеи,
са окупирали всичко –
власт, съд, медии. На
времето си построиха

личен комунизъм, сега
си изградиха лична де-
мокрация.

Това, че днес всички
надежди на хората за
някаква справедливост
и наказание на престъ-
пната управляваща
върхушка, са се стова-
рили върху бившия бо-
дигард на Тодор Жив-
ков, по някакъв коми-
чен начин бележи 26-
годишния преход от то-
талитаризъм към па-
зарна икономика. Дали
Бойко Борисов ще бъ-
де поредният или пос-
ледният спасител на
нацията, зависи единс-
твено от гражданите на
България, които е край-
но време да разберат,
че с чакане някой да ги
оправи, нищо не се по-
стига. С подмазване –
също.

 Светът ни дава еже-
дневни примери, как се
отстояват права и сво-
боди – с изисквания и
протести, с неприми-
римост към лъжите,
към неспазването на
законите. Без равенст-
во пред законите и ефе-
ктивна съдебна власт
един Бат Бойко за нищо
не стига!

Голямото нищо, кое-
то се случи на 10 ноем-
ври 1989 година, може-
хме да го превърнем в
нещо по-различно от
мафиотския преход,
който ни съсипа, но
желанието всеки да се
спасява по единично и
меракът за бързо и ле-
сно забогатяване,
скрит в душицата на
срадностатистическия
индивид, ни доведе до
тук – шепа свръхбога-
ти тарикати и огромно
мнозинство, живеещо
на границата на оцеля-
ването.

Юлита ХРИСТОВА

Редакционният екип (Маруся Костова, Светлана Цонкова, Елка Василева,
Веселин Златев, Александър Атанасов) отбелязва 10 януари 1997 г. и очаква
вятъра на промените.                          Фото: Людмил КОСТОВ




