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В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 30 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

21 април - 27 април 2011 г.
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Ñïîìåí çà ×åðíîáèë

Юлита Христова
Преди 25 години, на
26 април 1986 г., избухва атомната централа
в Чернобил. В България
е чудна пролет – топла
и зелена - и никой не
информира населението, какви опасности го
дебнат. На 1 май, под
ръмящия пролетен

дъжд, деца и трудови
колективи манифестират пред партийните и
правителствени величия. Тогава манифестациите бяха задължителни, пък и все още хората не допускаха, че
комунистическата номенклатура е готова да
пожертва собствения
си народ в името на
своите икономически
обвързаности със съветската върхушка.
Докато населението се
рови по нивите и консумира първите пролетни
зеленчуци, докато децата играят под реактивния

дъжд и всички чакат лятото, за да се заровят в
топлите черноморски
пясъци, висшите другари и другарки вземат
спешни мерки със специални храни и води и
съветват децата си да не
скитат навън, за да не се
облъчат. И може би, ако
Западът не беше гръмко
разтръбил за чернобилската опасност, ние и
досега нямаше да знаем какво се е случило
преди 25 години в Чернобил, нито какви са последиците от радиоактивното облъчване.
Днес, когато нищо

вече не може да остане скрито и целият свят
е потресен от случващото се в Япония, когато всички разумни
хора се питат заслужават ли си рисковете от
създаването на нови
ядрени мощности и
какво може да се направи за по – голямата
безопасност на вече
построените, нашите
управляващи се претрепват да хвалят проекта Белене, който само
преди година беше определен от Б.Борисов
като жабешки гьол.
/Продължава на стр.2/

“Ïðèåìíà ãðèæà” å øàíñ çà
äåöàòà äà ðàñòàò â ñåìåéíà ñðåäà!
Децата, лишени от родителски грижи, копнеят
за дом и семейство. Те искат да прегръщат и да
бъдат прегръщани, да обичат и да бъдат обичани
точно така, както всички останали деца.
Не е трудно да бъдеш приемен родител, нито
да помогнеш „Приемна грижа” да стигне до
възможно най-много деца.
Приемната грижа е социална услуга, която дава реална възможност за намаляване броя на децата, настанени
в институции. Тя е част от процеса на деинституционализация в България и е съчетана с услуги и подкрепа към
семействата, за да няма изоставени деца.
Услугата “приемна грижа” дава възможност на
много деца в риск или настанени в специализирани
институции да се отглеждат в семейна среда.
Отглеждането и възпитанието на дете в приемно
семейство гарантира правото му да расте в
семейна среда и да се развива пълноценно. Когато
детето е в риск, услугата “приемна грижа”
осигурява за определен период от време сигурна
и безопасна семейна среда за детето, което

Склад
Тел: 7 22 89
GSM: 0878 578 995

допринася за неговото правилно физическо,
психическо и емоционално развитие.
Приемната грижа е алтернатива децата да не се
отглеждат в специализирани институции, тъй като
грижите в социалните домове не могат да
компенсират грижата в семейството. У нас има два
вида приемна грижа – доброволна и професионална.
Нека повече деца получат шанс за нормален
живот в семейна среда. Така те ще усвоят
социалните модели на поведение и ще имат шанс
да развият своя потенциал за независим живот.
Ако желаете да сбъднете една детска мечта, да
върнете една детска усмивка, да направите щастлив
живота на едно дете, лишено от обич, ласка и грижа, обърнете се към Дирекция “Социално подпомагане” в гр. Балчик.
Подробна информация може да получите всеки
работен ден от 9.00 до 17.30 часа или на тел. 0579/ 7 37
98 – отдел „ Закрила на детето” или всеки понеделник
в приемния ден на директора на Дирекция ”Социално
подпомагане” от 9.00 до 12.30 часа.

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

Богуслуженията през Страстната
седмица и Великденските празници
21.04. * ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК 8,00ч.Утреня, Велик (общ) маслосвет,
Св. Василиева литургия в храм Св.преп.Петка Търновска”;
19,00ч. Вечерта Последование на 12-те Евангелия) в храм
,,Св.преп.Петка Търновска”;
22.04. * ВЕЛИКИ ПЕТЪК или Разпети петък 8,00ч. Царски часове.
Вечерня с изнасяне на Плащаницата в храм ,,Св.преп.Петка Търновска”;
19,00ч Вечерта - Опело Христово) в храм ,,Св.преп.Петка Търновска”;
23.04. * ВЕЛИКА СЪБОТА 23,00ч.Пасхална Полунощница, 00ч. Четене
на Евангелие за Възкресение Христово;
24.04. † ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - ПАСХА - ВЕЛИКДЕН Пасхални
Утреня и Св.Златоустова Литургия в храм ,,Св.преп.Петка Търновска”;
25.04. † ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - ПАСХА - 8,00ч Пасхални Утреня
и Св.Златоустова Литургия в храм ,,Св.Николай Мирликийски
Чудотворец”-кв.,,Гемиджито”;
26.04. † ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - ПАСХА - 8,30ч. Пасхални Утреня
и Св.Златоустова Литургия в храм ,,Св.Архангел Михаил”-с.Соколово
Църковното настоятелство при храмове ,,Св.преп.Петка
Търновска” и ,,Св.Николай Мирликийски Чудотворец” честити
празника на Въкресение Христово на всички като благопожелава
крепко здраве, благополучие и Възкресна радост!

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.Î ò÷åòí à ÊÑ.
4.Î äèòî ðñêè äî êëàä.
5.Ï ðèåì àí åí à ðàç÷åòçà ñòî ï àí ñêàòà 2010/2011 ã. è èçáî ð í à î äèòî ð.
Ñúãëàñí î Çàêî í à çà êî î ï åðàöèèòå /÷ë.17, àë.2/, àêî í å ñå ÿâÿò
í åî áõî äèì èÿòáðî é ÷ëåí î âå, ñúáðàí èåòî ù åñåï ðî âåäåâ ñúù èÿ äåí /30
àï ðèë 2011 ã./, í àñúù î òî ì ÿñòî /çàëàòà í à ÷-ù å„ Ï .Õèëåí äàðñêè – 1870/
î ò9.00 ÷., ï ðè ñúù èÿ äí åâåí ðåä, í åçàâèñèì î î òáðî ÿ í à ï ðèñúñòâàù èòå.

Супермаркет

„Фреш”

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

За контакти: 0579/7 65 11

/3-2/

