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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

Международен 
форум за 
история, 

литература 
и фолклор 

тел. +359 899 655 249

Lucky’s 
кетъринг

Закусвалня “Хапката”
поръчки на тел. 0896 602632

0579/7 22 26
www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*
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 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

Посетете Оптика „Ювелир“
 в град Балчик, кв.“Левски“ 

 (до магазин SHEF)

Празник е! 24 май! Гор-
дост е, че си дал „нещо 
на света” на повече от 300 
милиона хора по Земята- 
писменост, знание, памет 
и култура. Това го правят 
първоучителите ни, Све-
тите братя, равноапостол-
ните Кирил и Методий и 
техните ученици, които 
мъченически надграждат 
Началото. 
В този ден българинът не 
се затваря в тясното прос-
транство на дома, а е на 
публичното място на пло-
щада, където гордо пре-
минават знанието, децата 
с техните учители, които 
гордо заявяват постигнато 
като успехите в контрол-
ните, класните, олимпи-

Истинската, а не купената интелигенция, скоро ще заеме своето място в обществото, ще 
покаже и разпознае истинските си водачи, за да постави верните приоритети на Бълга-
рия-човека, семейството, знанието, човечността, културата, икономиката, труда, достой-

ното заплащане, добрия стандарт на живот, здравеопазването…

Г-н Пламен Парушев, випускник на Балчишката гимназия, сега известен биз-
несконсултант, в присъствието на директора г-н Станислав Николов, връчи 
със своята майка г-жа Димитричка Андонова, позлатен плакет, грамота и 
парична сума на абитуриентката Грациела Жечкова Илиева 

адите, състезанията, а 
родът и обществеността 
с усмивка посрещат и 
благославят младостта, 
миналото, настоящето и 
бъдещето на възродена 
и достойна България на 
мечтите. Звучат стиховете 
на патриарха,  тържестве-
но се разнася химнът  на 
възродеността, а цветята 
и венците са знаците на 
победата на светлината 
над мрака, на знанието 
над глупостта, на доброто 
над злото. 
Настоящето и съвремен-
ността от последните 33 
години в България е вре-
ме на бездуховност, на 
световна криза на морала, 
на жалка масова култура 

и на тотален срив на реда, 
дисциплината, държавата 
и държавността. Резулта-
тите в света са антихуман-
ни, но има светлинка и тя 
е при големите ни уроци 
на историята. Истинската, 
а не купената интелиген-
ция, скоро ще заеме свое-
то място в обществото, 
ще покаже и разпознае ис-
тинските си водачи, за да 
постави верните приори-
тети на България-човека, 
семейството, знанието, 
човечността, културата, 
икономиката, труда, до-
стойното заплащане, до-
брия стандарт на живот, 
здравеопазването…
Българската нация е жи-
лава, упорита и енергич-

на, тя има вековния опит 
да отделя зърното от пля-
вата, може и да греши, но 
и хладнокръвно различа-
ва патриотите от идиоти-
те / по Христо Ботев /. 
Свободният човек никога 
не е страхлив и унизен до 
такава степен да получава 
заплата, пенсия като по-
даяние на просяк, а е ми-
слещ, четящ и искателен. 
Той ще заговори и ще от-
воюва правото да е творец 
на живота и епохата си.
Фактите, че български-
ят ученик е неграмотен, 
че не може да чете, да се 
ориентира в информаци-
ята са констатации, но 
не се стига до същност-
та. Липсва мотивацията 
той да чете, защото про-
дължават да се ширят 
обидните реплики от 
властниците, че сме най-
евтината и необразована 
работна ръка в Европа и 
чуждите фирми трябва 
да инвестират у нас. Това 
ли е рекламата за младия 
ни човек? Бързо се топят 
резервите ни от квалифи-
цирани инженери, лекари, 
медицински сестри, учи-
тели, стругари, фрезистки 
и т.н.. Къде са тези евро-
пейски работодатели на 
новите технологии или 
те са познатите ни прода-
жници от приватизацията 
под масата? Образование-
то ще заеме достойно во-
дещото си мястото само и 
единствено, когато се въз-
станови потребността от 
знаещи, можещи и дръзки 
млади хора, които живеят 
по законите на знанието и 
хуманизма, а не на коруп-
цията, лъжите и далаве-
рите…
Хубав, слънчев, богат на 
надежди, любов, младост 
и красота е този празник 
на Словото, на Мъдростта 
и Знанието. Нека да ни е 
светло, добре и вдъхнове-
но да работим с отворени 
души за децата и внуците 
си с повече идеализъм и 
радост в душите за дру-
гите, за събратята си по 
участ и съдба!

Драгомил ГЕОРГИЕВ

Награда „Георги Андонов” бе връчена за 
първи път в Балчишката гимназия

На официална церемо-
ния в СУ „Христо Ботев” 
град Балчик, в деня на 
Светите братя Кирил и 
Методий, на българската 
азбука, просвета и кул-
тура, семейство АНДО-
НОВИ положи основите, 
като организира и връчи, 
в памет на г-н ГЕОРГИ 
АНДОНОВ,  за ученолю-
биви и талантливи деца, 
грамота, позлатен плакет 
и парична награда, изра-

зяваща се в плащането 
на семестриалните такси 
през първата година от 
следването на абитури-
ентката Грациела Жечко-
ва Илиева, отличничка и 
активистка в училищния 
парламент. 
По време на церемония-
та, присъстваха г-жа Ди-
митричка Андонова, съ-
пруга на покойния Георги 
Андонов, дъщеря му, зет 
му и малкият-голям чо-

век Внукът на Георги Ан-
донов, Георги.
По думите на г-н Пла-
мен Парушев, наградата 
в името на неговия баща, 
ще бъде връчвана еже-
годно на тази свята дата 
– 24 май! 
Попътен вятър на Граци-
ела Илиева и на всички 
абитуриенти пожела, се-
мейство АНДОНОВИ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Празник е! 24 май! 


