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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Склад Тел: 7 22 89
 GSM: 0878 578 995

Магазин Тел: 7 22 88
 GSM: 0878 408 005

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66

Всяка година на 19 фев-
руари НЧ „Васил Левски-
1959 организира възпоме-
нание за Апостола на бъл-
гарската  свобода  Васил
Иванов Кунчев  –  Левски,
живял, борил се и загинал
с една-едничка цел - СВО-
БОДНА  БЪЛГАРИЯ!
“Чиста  и  свята  републи-
ка”, за която мечтае целия
народ, но малцина са тези,
които имат смелостта да го
изрекат на висок глас и да
посветят целия си живот на
ОТЕЧЕСТВОТО.  Васил
Левски  -най-светлата фи-
гура на българското наци-
онално  революционно
движение. По легендарна
личност от него в  нацио-
налната ни история няма, а
не са и  много тези, които
могат да му бъдат равни в
световната  история.

На  този  ден  в  цялата
страна народът ни се пре-
кланя пред паметта на Апо-
стола  на свободата,  рево-
люционера, чийто живот е
бил изпълнен с подвизи в
името на освобождението
на България.

За да почетат паметта на
Левски пред паметника му
бяха:  Николай  Ангелов  -
кмет  на Община  Балчик,
Стелиян  Железов  -  зам.
кмет, Стефан Павлов - пре-
дседател на Общинския съ-
вет, общински съветници,
ученици от ОУ „Антим І”,

ОУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий”, СОУ „Христо Бо-
тев”, граждани.

Слово  за  живота  на
Васил  Левски  изнесе
Венцислав Чаков.

Отец Георги и отец Ма-
рин прочетоха Заупокойна
молитва за Апостола.

По повод 138 - годишни-
на от гибелта на героя, сти-
хове  за  него  рецитираха
ученици  от ОУ”Антим  І”,
ОУ „Св.св. Кирил и Мето-
дий”, пенсионери от клубо-
вете  „Втора  младост”,
„Здраве” и клуб № 1

С едноминутно  мълча-
ние всички почетоха памет-
та на  Апостола на  свобо-

дата Васил Левски.
Венци на почит и приз-

нателност поднесоха:
Община Балчик
Общински съвет Балчик
Политическа
партия  „ГЕРБ”
Общински съвет на БСП
Партия  „Атака”
Народно  читалище

„Васил Левски-1959”
ОУ „Антим I„
ОУ  „Св.Св.Кирил
и  Методий”
Ученическият
  парламент  в  града
клубовете  на
 пенсионера и жители

на Балчик
Галина ДИМОВА
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Не съм съвсем сигур-
на кой от нациските ли-
дери в хитлерова Герма-
ния – Гьобелс или Гьо-
ринг е произнесъл фра-
зата „Като чуя култура и
се  хващам  за  кобура.”,
но определено в Бълга-
рия тези думи имат мно-
го почитатели. Те не се
хващат точно за кобура,
а за една друга работа, с
която обикновено и ми-
слят, за това тук всичко е
цъфнало и вързало.

Приоритетите на хората,
които като чуят култура се
хващат за онази си работа,
обикновено са  пътища,

Êóëòóðàòà,
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болници и спорт. Само че
у нас няма нито пътища,
нито здравеопазване, нито
спорт. Има дупки, бездо-
мни кучета и хора, които
преживяват от боклуците.
А боклуци дал Господ.

Има много полиция и
много престъпност, ко-
ито взаимно не си пре-
чат, дори се подпомагат.

Има много служби за
борба с корупцията, от
които като че ли коруп-
цията  още  повече  се
увеличава – сега и БОР-
КОР  ще  лапа  пари  от
бюджета.

Има прекалено много
партии, също хрантутени-
ци на бюджета, които ос-
вен да насъскват гражда-
ните едни срещу други и
да се грижат за обогатя-
ването на партийната си
номенклатура,  за  нищо
друго не служат.

Дрън, дрън, дрън ... за
благополучието на наро-

да! От празни приказки
на всички нива държава-
та ни дрънчи, като отк-
радната метална решет-
ка хвърлена в откраднат
метален контейнер.  Пъ-
тят към пункта за метал-
ни отпадъци, където по-
читан от властта бизнес-
мен приема освен скрап
и метални скулптури, за-
щото дреме му на култу-
рата – това е символът на
съвременното  развитие
на България.

Един  американски
президент, във връзка с
приоритетите си,  беше
казал:  „Икономиката,
глупако!”  И  наистина,
икономиката  създава
всички блага. Само че за
каква  икономика  може
да се говори в едно об-
щество, в което полови-
ната  от  населението  е
неграмотно, в което ог-
ромни маси от хора се
държат като маймуни в

хранителен  магазин,  а
така нареченият  елит е
в пелените на парвеню-
щината и носи рефлек-
сите на най – примитив-
ната, но винаги оцелява-
ща посредственост.

„Културата, глупако!”-
това трябва да е приори-
тетът на всеки, който уп-
равлава дори едно малко
звено  от  обществената
публичност у нас. Само
културно  издигнатото
общество  би могло  да
развива икономика, инф-
раструктура, здравеопа-
зване, образование. Да ги
развива и да ги опазва!

Културата,  уважаеми
дами и господа! Култура-
та е единствената, която
може да извади България
от блатото на простотия-
та, невежеството и пош-
лостта и да я направи при-
емвлива, дори предпочи-
тана държава за хората.

Юлита ХРИСТОВА

Юлита Христова

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 реал-
на възможност за намаляване броя на децата, настанени
в институции. Тя е част от процеса на деинституциона-
лизация 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
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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 гри-
жа, обърнете се към Дирекция “Социално подпо-
магане” 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.




