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Âåëèêäåíñêî ÿéöå
През втората половина на 19 век /1885 г./ руският бижутер от френски произход Карл Фаберже изработва за император Александър III

подарък за императрицата – сиво златисто яйце в черупка, украсено
с двуглави орли със специален механизъм за затваряне. Във вътрешността му имало музикална кутийка, която при
отваряне на яйцето, изпълнявала императорския химн. Много богати търговци проявявали
интерес към изработката на този вид великденско яйце с черупки от

чисто злато или малахид, понякога от платина, украсена с перли,
брилянти и други скъпоценни камъни. Вътре те
криели изненади – злат-

ни пиленца с рубинени
очички, букетче теменужки, миниатюрен портрет в рамчица с брилянти. За тези яйца –
щедьоври на Фаберже,
се разнасяли интересни
истории. Това накарало
един италиански доктор
на физическите науки
Джакомо Даниел да изследва 8 такива яйца. С
помощта на специален
уред, той успява да открие, че тези минерали и

скъпоценни камъни
имат различно излъчване. Едни от тях изостряли интуицията на своите собственици, други
успокоявали и зареждали с енергия, а трети
предсказвали нещастия
в семейството.
Такава е историята
на тези великденски
яйца, които били възприемани не само като бижута, но и криели магическа сила. Да
се върнем в нашата
действителност. В съврем енните условия
приготвянето на великденските яйца представлява практика с обреден характер и съчетава два вида художествена дейност – боядисване и рисуване. Знаем, че най-яркият символ на Великден е боядисаното яйце. Според
народното схващане,
когато е приготвено на
Великден, то има лечебна сила. Рисуваните
яйца са известни като
„писани”, „шарени”,
„пъстри”, „сторени”,
„китени”, „плескани”,
„перашки”, „кадънки”,
„китанчета” и „подкитанчета”.
За произхода на великденското яйце има няколко версии. Началото
е поставила Мария –

Магдалена, която поднесла боядисано яйце на
император Тиберий с
думите:”Христос Возкресе” и така възвестила
голямото събитие. Друга версия разказва, че
когато Христос бил на
кръста, враговете му го
замеряли със запъртъци, които обаче по Божията воля като се допирали до тялото му се
превръщали в здрави,
хубави червени яйца.
Според трета версия великденското яйце е остатък от някогашното
пренасяне на жертви на
боговете. За да направят яйцето по-вкусно,
хората го потапяли в
кръв от заклано животно. Боядисаните яйца са
нещо красиво и вкусно.
Има много техники и
материали за това. Всяко сърце се радва на този празник и всеки човек го очаква с нетърпение, защото носи традиционните обреди, радост, веселие, богата,
красива софра, грейнала от пъстри яйца и лъскави козунаци. Всички
действия, свързани с
боядисването придават
особен емоционален
колорит на великденските празници.
Стела Дакова Стоянова

Ìíîãî äîáðè îòçèâè çà ÄÂÂÏ
на военноинвалидите и
военнопострадалите/ в
София на 28 и 29 март
2012 г. се състоя годишно
отчетно събрание.
Като председател на
Дружеството в град Балчик присъствах на събраПо случай Празника на нието. Сред официалните
военноинвалидите и во- гости бе вицепрезидентът
еннопострадалите, както на РБ Маргарита Попова
и 97-годишнината от съз- и Августина Цветкова
даването на СВВП /Съюз ,зам.-министър от Мини-

стерството на отбраната.
В изнесения доклад от
майор Петър Велчев, председател на СВВП гр.София, бе подчертано че
дружеството в град Балчик е постигнало много
добри резултати по отношение на организационната работа с общините и
може да служи за пример
сред останалите дружества в България.

От свое име искам да
изкажа дълбока благодарност на кметовете от
Общините Балчик, Каварна и Шабла за това,
че откликват на нашите
проблеми и винаги ни
оказват съдействие, което се отразява и върху
нашата работа.
Стойка ГЕОРГИЕВА
Председател на
ДВВП Балчик

ÏÎÊÀÍÀ
Уважаеми дами и господа,
Организацията на жените към ПП “ГЕРБ”
гр. Балчик
Ви кани да посетите благотворителната
Великденска кулинарна изложба - базар,
която ще се проведе от 10:00 часа на 14.04.2012 г.
на общински пазар “Балик”.
Желаещите да участават с ястия, украси, изделия
да донесат в 09:30 ч. на пазара.
Набраните средства ще бъдат предоставени
за подобряване на
материално - техническата база на
ЦДГ “Здравец” гр. Балчик

ÓÑ íà êîîïåðàöèÿ
“×åðíî ìîðå - Áàë÷èê”
свиква общо годишно
отчетно
събрание
на 21.04.2012г./събота/
от 8.00 часа в залата на
читалище“Паисий Хилендарски - 1870”,
град Балчик при следния ДНЕВЕН РЕД :
1.Освобождаване на
ч л е н - кооп е р а тор и ,
приемане на членкооператори.
2. Отчет на УС.

3. Отчет на КС.
4. Одиторски доклад.
5.Вземане на решение за разпореждане с
поземлен имот с идентификатор 02508.55.43 с
площ 1391 кв.м. в едно с
построената масивна
сграда /магазинс гараж/ със
застроена площ 124 кв.м.
6.Приемане на разчет
за стопанската 2011/
2012г. и избор на одитор.

Съгласно Закона за
кооперациите (чл.17,
ал.2), ако не се явятнеобходимият брой членове събранието ще се
проведе в същия ден (21
април 2012г.), на същото място (залата на читалище “Паисий Хилендарски - 1870”) от 9.00
часа, при същия дневен
ред, независимо от броя
на присъстващите.

Íîâà îïòèêà â ãð.Áàë÷èê
кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие
на диоптрични рамки
и слънчеви очила на аткрактивни цени.
В оптиката се извършват безплатни прегледи
от очен лекар – специалист /офталмолог/.
10% отстъпка за всяка втора поръчка срещу издаден
талон.
Òåë. çà êî í òàêòè: 0878 568257

Склад
Тел: 7 22 89
GSM: 0878 578 995

/4-1/

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

