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БАЛЧИК, ГОДИНА XVII, БРОЙ 15 (708)

В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 30 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

14 април - 20 април 2011 г.

Бензиностанции

ЛАФИ

 строителствo ремонт проектиране 

жк. Балик
0895 65 30 12
Крайпътен
комплекс
0896 82 05 12
Тел:052/ 46 00 66
Хотел-Ресторант-Спа Център Промишлена зона 0896 82 05 17

0579/7 22 26 stroiperfekt@mail.bg
0888 205 678 www.stroiperfekt.com

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

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК, пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49 E-mail:vestnikat@abv.bg

Öâåòíèöà - ñâåòúë
õðèñòèÿíñêè ïðàçíèê
От прастари времена
до днес хората са вярвали и вярват, че злите
сили могат да бъдат победени. Разказват за това легендите, преданията, приказките, традиците и обичаите, съпътстващи празничния
народен календар.
Един от най-светлите
християнски празници
е Цветница /Връбница/
. Народът ни го е възприемал като пролетен,

цветен празник, ден на
цветята, младостта и
възраждането на живота в природата.
На този ден в църквата се отслужва молитва
и се благославят върбовите клонки, които символизират палмовите, с
които Иисус Христос е
посрещнат в Йерусалим. Едно от поверията
разказва, че върбата
притежава свойството
да пази от зли духове и

черни магии. Защитава
хората и посевите от бедствия и болести. Върбата първа от всички растения оживява след
дългия зимен сън. Когато върбовите клонки изсъхнат, те не се изхвърляли, а се поставяли под
камък за лек, против уплаха и болести.
Празнуват всички, които носят имена на цветя, храсти, дървета. В библейската символика

цветята са знак за преходност и надежда за възкресение, за вечната пролет в райската градина.
В този смисъл нека
спазим традицията и
прогоним злите помисли да се заредим с позитивна енергия за бъдните дни като си вземем от църквата осветена върбова клонка и
я закичим в дома. Честито на именниците!
Стела ДАКОВА

Îáùåñòâåíî
îáñúæäàíå
Уважаеми съграждани,
Във връзка с предложение на инициативен комитет
за отличаване на културни дейци, публикувано в бр.10/
10-16 март 2011г. на в-к „Балчишки телеграф”, ви каня
на обществено обсъждане, което ще се проведе в
Заседателната зала на Общинския съвет на

19 април, 17.00ч.

Николай Ангелов
Кмет на Община Балчик

Ïîêàíà çà ñúáðàíèå
Управителният съвет на кооперация „Черно море – Балчик”
свиква общо годишно отчетно събрание
на 30 април 2011 г. /събота/ от 8.00 ч. в залата на читалище
„П.Хилендарски – 1870”, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Освобождаване на член – кооператори, приемане на членкооператори.
2.Отчет на УС.
3.Отчет на КС.
4.Одиторски доклад.
5.Приемане на разчет за стопанската 2010/2011 г. и избор на одитор.
Съгласно Закона за кооперациите /чл.17, ал.2/, ако не се явят
необходимият брой членове, събранието ще се проведе в същия ден /30
април 2011 г./, на същото място /залата на ч-ще „П.Хилендарски – 1870/
от 9.00 ч., при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
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Незабравим ще остане Пролетният концерт, проведен в ч-ще “П.Хилендарски” Балчик, където се
отличи участието на ТФ “Ритъм” с р-л Марина Башева към ОДК Балчик
Фото: А.КОСТОВА

Склад
Тел: 7 22 89
GSM: 0878 578 995

Магазин
Тел: 7 22 88
GSM: 0878 408 005

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.
Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

16 àïðèë

Супермаркет

„Фреш”

Предлага на своите клиенти
за Великденските празници
разнообразни стоки на
промоционални цени.

За контакти: 0579/7 65 11

/3-1/

