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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

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

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

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          /4-1/

Íîâà îïòèêà â ãð.Áàë÷èê

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 Хи-
лендарски - 1870”,
град Балчик при след-
ния ДНЕВЕН РЕД :
  1.Освобождаване на
член-кооп ератори,
приемане на член-
кооператори.

2. Отчет на УС.

3. Отчет на КС.
4. Одиторски доклад.
5.Вземане на реше-

ние за разпореждане с
поземлен имот с иден-
тификатор 02508.55.43 с
площ 1391 кв.м. в едно с
построената масивна
сграда /магазин с 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 явятнео-
бходимият брой члено-
ве събранието ще се
проведе в същия ден (21
април 2012г.), на също-
то място (залата на чи-
талище “Паисий Хилен-
дарски - 1870”) от 9.00
часа, при същия дневен
ред, независимо от броя
на присъстващите.

През втората полови-
на на 19 век /1885 г./ ру-
ският бижутер от френ-
ски произход Карл Фа-
берже изработва за им-
ператор Александър III

подарък за императри-
цата – сиво златисто яй-
це в черупка, украсено
с двуглави орли със спе-
циален механизъм за за-
тваряне. Във вътрешно-
стта му имало музикал-
на кутийка, която при
отваряне на яйцето, из-
пълнявала императорс-
кия химн. Много бога-
ти търговци проявявали
интерес към изработка-
та на този вид великден-
ско яйце с черупки от

Âåëèêäåíñêî ÿéöå
чисто злато или мала-
хид, понякога от плати-
на, украсена с перли,
брилянти и други скъпо-
ценни камъни. Вътре те
криели изненади – злат-

ни пиленца с рубинени
очички, букетче теме-
нужки, миниатюрен по-
ртрет в рамчица с бри-
лянти. За тези яйца –
щедьоври на Фаберже,
се разнасяли интересни
истории. Това накарало
един италиански доктор
на физическите науки
Джакомо Даниел да из-
следва 8 такива яйца. С
помощта на специален
уред, той успява да отк-
рие, че тези минерали и

скъпоценни камъни
имат различно излъчва-
не. Едни от тях изостря-
ли интуицията на свои-
те собственици, други
успокоявали и зарежда-
ли с енергия, а трети
предсказвали нещастия
в семейството.

Такава е историята
на тези великденски
яйца, които били въз-
приемани не само ка-
то бижута, но и крие-
ли магическа сила. Да
се върнем в нашата
действителност. В съв-
ременните условия
приготвянето на вели-
кденските яйца предс-
тавлява практика с об-
реден характер и съче-
тава два вида художес-
твена дейност – бояди-
сване и рисуване. Зна-
ем, че най-яркият сим-
вол на Великден е боя-
дисаното яйце. Според
народното схващане,
когато е приготвено на
Великден, то има лече-
бна сила. Рисуваните
яйца са известни като
„писани”, „шарени”,
„пъстри”, „сторени”,
„китени”, „плескани”,
„перашки”, „кадънки”,
„китанчета” и „подки-
танчета”.

За произхода на вели-
кденското яйце има ня-
колко версии. Началото
е поставила Мария –

По случай Празника на
военноинвалидите и во-
еннопострадалите, както
и 97-годишнината от съз-
даването на СВВП /Съюз

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 Бал-
чик присъствах на събра-
нието. Сред официалните
гости бе вицепрезидентът
на РБ Маргарита Попова
и Августина Цветкова
,зам.-министър от Мини-

стерството на отбраната.
В изнесения доклад от

майор Петър Велчев, пре-
дседател на СВВП гр.Со-
фия, бе подчертано че
дружеството в град Бал-
чик е постигнало много
добри резултати по отно-
шение на организацион-
ната работа с общините и
може да служи за пример
сред останалите дружес-
тва в България.

От свое име искам да
изкажа дълбока благо-
дарност на кметовете от
Общините Балчик, Ка-
варна и Шабла за това,
че откликват на нашите
проблеми и винаги ни
оказват съдействие, ко-
ето се отразява и върху
нашата работа.

Стойка ГЕОРГИЕВА
Председател на

ДВВП Балчик

Ï Î Ê À Í À
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

Магдалена, която подне-
сла боядисано яйце на
император Тиберий с
думите:”Христос Возк-
ресе” и така възвестила
голямото събитие. Дру-
га версия разказва, че
когато Христос бил на
кръста, враговете му го
замеряли със запъртъ-
ци, които обаче по Бо-
жията воля като се до-
пирали до тялото му се
превръщали в здрави,
хубави червени яйца.
Според трета версия ве-
ликденското яйце е ос-
татък от някогашното
пренасяне на жертви  на
боговете. За да напра-
вят яйцето по-вкусно,
хората го потапяли в
кръв от заклано живот-
но. Боядисаните яйца са
нещо красиво и вкусно.
Има много техники и
материали за това. Вся-
ко сърце се радва на то-
зи празник и всеки чо-
век го очаква с нетърпе-
ние, защото носи тради-
ционните обреди, ра-
дост, веселие, богата,
красива софра, грейна-
ла от пъстри яйца и лъс-
кави козунаци. Всички
действия, свързани с
боядисването придават
особен емоционален
колорит на великденски-
те празници.

Стела Дакова -
Стоянова




