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За един детски рожден ден и нуждата от доброта

В началото на месец ап-
рил бе честван седмият 
рожден ден на Виктория 
Генчева, малко моми-
ченце от ЦНСТ /Център 
за настаняване от семен 
тип/. 14-те деца, наста-
нени в Център, или по-
лесно и отговарящо на 
неговото предназначение 
– Дома, отпразнуваха 
рождения ден на Вики 
подобаващо, със всичко 
което трябва да има на 
един празник. Батковците 
и каките бяха подготви-
ли прекрасни сандвичи, 
масата бе подредена със 
стил, а в центъра й, както 
се полага, седеше натру-
фена и прекрасна, бялата 
торта и детско шампан-
ско. Рожденичката беше 
с розова принцеска рокля 
и с вълнение приемаше 
поздравленията на свои-
те приятели от Дома и от 
нас – малкото, но дълбоко 
разчувствани гости.
 Децата от Дома, лише-
ни от родителски грижи, 
обитават една наистина 
просторна, обзаведена с 
вкус, много чиста и уют-
на къща. Марияна Си-
меонова, ръководителка 
на Дома и техен верен 
приказчик, сподели, че за 
децата се осигурява всич-
ко необходимо и Община 
– Балчик винаги откликва 
на неотложните нужди 
по материалното обезпе-
чаване на потребностите 
им. Те посещават редовно 
учебни занятия, в Дома 

се провеждат извънклас-
ни форми на обучение, а 
Вики е в детска градина 
– предучилищна група, 
тъй като на есен ще бъде 
в първи клас.
 Седмици след този мил 
рожден ден не успявам 
да се оттърся от  тъгата, 
която ме обзе след него. 
Не мога да се освободя 
от детските очи, в които 
липсваше блясъка на дет-
ството и сигурно заради 
това сега сядам да пиша 
тези редове. 
 Днес християните като-
лици отбелязаха Пасха, а 
ние – източноправослав-
ните – Цветница. С въл-
нение проследих словото 
на  Негово светейшество, 
патриарх Неофит, а също 
обръщението на папа 
Франциск от площад 
“Свети Петър” в Рим и 
открих думите, които най-
много прилягат на това, 
което изпитвам. Призи-
вът за мир и отговорност 
на елитите присъстваше 
и в двете слова, но два от 
акцентите най-много се 
отъждествяват със споде-
леното. Папата постави 
фокуса на примирението 
и безразличието, което об-
хваща обществата и поз-
волява воденето на войни 
и страданието на хиляди 
хора. “Да преобърнем ка-
мъка на безразличието...”/
Папа Франциск/. “...да 
живеем с вярата в Него, 
да претворим тази вяра в 
дела, в състрадание и лю-

бов,..” - това пък са думи 
на патриарх Неофит.
 Децата от дома се нужда-
ят точно от това – от лю-
бов и внимание, от малко 
топлота, доверие и прия-
телство, за да грейнат очи-
те им и в утрешния ден да 
бъдат по-добри хора.
 Нека на големи празници, 
а и в делничните дни, да 
надмогнем безразличието 
си, да надникнем зад огра-
дата и да погалим с дума 
или добър жест децата. Да 

проявим интерес към та-
лантите им, към любопит-
ството им за обграждащия 
ги свят, да подпомогнем 
всеки, според силите си, 
тяхната готовност за жи-
вота. Да отделим зрънце 
от родителската си обич 
за тях, непогалените! Те 
го заслужават!  

Илияна ДИМИТРОВА
   
 “Дано Христос не ни на-
мери безразлични и с ох-
ладнели сърца пред лицето 
на всички тези страдания 
на нашето време. Нека ни 
направи строители на мо-
стове, а не на стени. Нека 
Този, Който ни дарява Своя 
мир, да доведе до край гро-
хота на оръжията, както 
в местата на конфликти, 
така и в нашите градове, 
и да вдъхнови лидерите на 
нациите да работят за 
прекратяване на надпре-
варата във въоръжаване-
то и разпространението 

на оръжията, особено в 
икономически развитите 
страни. Нека Възкръсна-
лият Христос, Който ши-
роко отвори вратите на 
гроба, да отвори нашите 
сърца за нуждите на хора-
та в неравностойно поло-
жение, на беззащитните, 
на бедните, на безработ-
ните, на маргинализирани-
те и на всички тези, които 
хлопат на нашата врата в 
търсене на хляб, прибежи-
ще и признаване на тяхно-

то достойнство.” 
Папа Франциск, Великден-
ско обръщение 

  “Подобно на децата, 
които посрамиха книжни-
ците и първосвещениците 
и с чисти сърца посрещат 
днес Господа в Йерусалим, 
ние също сме призвани не 
само днес, но и във всички 
дни от нашия живот, да 
държим сърцата си от-
ворени за Него, да живе-
ем с вярата и упованието 
в Него и да претворяваме 
тази вяра в дела на ми-
лост и добротворство, на 
състрадание и любов към 
ближния, за да носим до-
стойно Неговото име и да 
се удостоим с обещаното 
ни от Него спасение и ве-
чен живот” 

Патриарх Неофит, Слово 
по време на тържестве-
ната света литургия за 
Цветница.

Около 60 хиляди лева са нужни за ремонт на храм „Св. Великомъче-
ник Георги Победоносец“ в Балчик. 
Църковното настоятелство обявява дарителска акция за набиране на 
средства, които ще се вложат в неотложни дейности.
Част от парите са събрани и тези дни се пристъпва към обновяване 
на покрива, дограмата и освежаване на интериора.
Иконом Стратия Александров отправя апел към всички боголюбиви 
православни християни на Балчик за финансова помощ.

БАНКОВА СМЕТКА
Банка ДСК ЕАД - Балчик
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Църковно настоятелство при храм “Св. Великомъченик Георги Побе-
доносец” гр. Балчик

Александра Овчарова от Клуб „Емпатия“ - Кубрат с 
награда от „Живот без дрога“

2О-то юбилейно издание 
на областния музика-
лен конкурс „Живот без 
дрога“ донесе късмет и 
награда за талантливата 
Алекс от Кубрат. Конкур-
сът  се проведе на 21 март 
тази година в Разград. 
Тя получи наградата на 
отдел „Образование“ на 
Община Разград за из-

пълнение на песента  
„Спасение“ на БТР. 
Наградата е тонко-
лона, която може 
да се използва към 
различни мобилни 
устройства.  На 25 
март с приятелите си 
от Клуб „Емпатия“, с 
чийто живот е свър-
зана от три години 
сподели вълненията 
и емоциите си около 
приключилия прес-
тижен конкурс  на 
ОД на МВР-Разград. 

Алекс е от класа по пее-
не на  вокалния педагог 
Гинка Денчева към чи-
талище „Св. св. Кирил и 
Методий“ и се занимава 
професионално с пеене от 
близо 6 години. Редовен 
участник е в общинските 
тържества и музикални 
конкурси. Участвала е в 
„Речни ноти“, „Като звез-

дите“, „Нека да е лято“, „ 
Живот без дрога“ и др. 
 Всяко участие е пре-
дизвикателство за нея и 
нейните близки, които я 
подкрепят.   Участията за 
Алекс означават, трупане 
на опит, необходим както 
за  сцената така и за по- 
нататъшния й музикален 
път и развитие.
 В Клуб „Емпатия“ е била 
лице на няколко оброзова-
телно-информационника-
мапнии, като „ Да пазим 
заедно децата на пътя“ 
, „Гласът на детето“ и 
„Бъди толерантен“.
 Миналата година на праз-
ника на Кубрат сподели 
сцена с голямата прима на 
българската музика Мар-
гарита Хранова, която не 
скри възхищението си от 
нея и отправи пожелания 
за бъдещи успехи.
 Д-р Н. Карагьозова-Нади

НАРОДНО   ЧИТАЛИЩЕ  „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ - 1959”
9600 Балчик тел.: + 359 579 72086

ул.”Янтра” № 1 e-mail: balchik.v.levski.1959@abv.bg

ПОКАНА 
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЧ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1959”

гр. Балчик

Настоятелството при НЧ”Васил  Левски – 1959” гр. Балчик, свиква  
Общо отчетно–изборно събрание  на 
17 май 2019г. от 17:30 в сградата на читалището. 

Дневен ред:
1. Отчет на Настоятелството и Проверителната комисия за 
дейността на читалището за периода 2016-2018г.
2.  Промяна в устава на читалището  
3. Освобождаване на стари членове на Настоятелството и 
Проверителната комисия 
4. Избор на Настоятелство , Проверителна комисия и 
Председател 

При липса на кворум събранието , ще се проведе същия ден от 
18:30 на също място и при същия дневен ред.  

Търси сътрудници за своя екип в Община Балчик
Търсени специалисти:

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ЦСРК
/краен срок за подаване на документи – 25 април 

2019 г./
Актуална автобиография /по възможност с актуална 
снимка и телефон за връзка/ изпращайте до 
упоменатия електронен адрес до определените по-
горе дати: angelmarinov@sonikstart.eu
Тел. За контакт: 0886203742
Предимство при кандидатстването може да бъде 
опит от работа с деца и хора в неравностойно 
положение.

За втори път, след 
изложбата на етно-
фотографите Асен 
Великов /България/ 
и Александър Барон 
/Украйна/ през ав-
густ 2018 г. по време 
на IV Междунаро-
ден форум „Българ-
ско наследство” 
,  Културен център 
„Мелницата” в град 
Балчик бе изпълнен 
до крайност с почи-
татели на художнич-
ката Флора Начева, 
сред които кметът 
на Общината г-н 
Николай Ангелов, 
д-р Румяна Малчева 
Ангелова /”Общест-
веник на 2013 г.”/, 

зам.-кметът г-н Димитрин Димитров,г-н Сава Тихолов, нач.-
отдел „Връзки с обществеността и PR на Общината, г-жа 
Галина Неделчева, нач.-отдел”Образование, хуманитарни, 
социални и стопански дейности, колежки-детски учителки, 
учители-пенсионери, които отговориха с готовност на ре-
портера на Радио Варна г-жа Албена Иванова: „ С какво се 
занимавате след пенсионирането си, подобно на г-жа Флора 
Начева?”и „Какво си пожелавате за Великден?” Отговорите 
бяха, че е хубаво да можеш да рисуваш като Флора Начева и 
да имаш за празника нейна картина.                                     Б.Т.


