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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

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

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични рамки и слънче-
ви очила на атрактивни цени. Всеки вторник се извършват безплат-
ни прегледи от очен лекар  специалист - офталмолог. Всеки клиент 
получава талон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”) Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които 
студентите самофинансират образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА
Web страница: www.nbu.bg  –Учебни програми 

– Електронен каталог 
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена   052 607 946 – база Варна

Певческа група „Росна китка” Балчик с р-л Стойка Георгиева, председател на 
Съюза на военноинвалидите и военно пострадалите, е винаги сред активните 
художествени колективи.                                       Фото: Венци ДИМИТРОВ

По традиция читалището в Балчик, с името на Васил Левски, организира тържества, посветени на 
Апостола на свободата ни. На 19 февруари т.г. се отбелязаха 145 г. от обесването му. В студения ден 
пред Паметника дойдоха много хора с цветя да се поклонят. Сред тях бяха кметът на Общината г-н 
Н.Ангелов, зам-кметовете г-н Митко Петров и г-н Димитрин Димитров; председателят на ОбС г-н 
Илиян Станоев, всички общински съветници, представители на политически партии, ученици от трите 
училища и от ученическите парламенти, пенсионерските клубове. Тук председателят на читалищното 
настоятелство г-жа Даниела Димитрова награди Константин Михайлов /3 кл, ОУ „Св.Св.Кирил и Ме-
тодий“ Балчик/ и Александър Димитров /7 кл. СУ „Христо Ботев“ Балчик/ за най-добрите есета, които 
са написали, посветени на Левски от обявения литературен конкурс. Тържеството пред Паметника на 
Левски се отличи с добра организация, в резултат на успешната съвместна работа на читалищните 
секретари г-жа Елица Стайкова и г-н Пламен Банчев. Отец Тодор отслужи панихида за Дякон Левски.        

                                                                            Фото: Галина ДИМОВА /НЧ „Васил Левски 1959 Балчик/ 

19 февруари 2018 г. 
Почит към националния герой 
Васил Левски пред паметника 
му в едноименния квартал на 

град Балчик

Денят на любовта и виното

Идеята Певческата група 
„Росна китка” при Дру-
жество на военноинвали-
дите и военнопострада-
лите и клуб „Дамите на 
розата” да се срещнат и 
празнуват заедно 14 фев-
руари идва от г-жа Иван-
ка Бързакова, общински 
съветник, Председател 
на комисията по образо-
вание, култура и младеж-
ки дейности. Тя е свър-
зана с двата колектива 
– талисман на певческата 
група и основоположник 
на Дамския клуб.
Познавам групата „Росна 
китка”. Градските вест-
ници често информи-
рат за тяхното участие в 
различни мероприятия и 
фестивали в страната и 
чужбина.
За първи път се срещам 
с клуба „Дамите на роза-
та”. Мисля, че неслучай-
но тези два клуба са заед-
но на 14 февруари. 

Този ден обединява две 
събития: празника на 
Трифон Зарезан – праз-
ник на лозаря и виното, 
традиционен български 
народен празник, и Деня 
на любовта и приятел-
ството или Ден на Све-
ти Валентин. Още през 
Средновековието празни-
кът започва да се свързва 
с романтическата любов.
Разбрах, че жените от 
Клуба на розата, който 
е преди всичко полити-
чески клуб, участват на 
драго сърце в културни 
събития. А сега за връз-
ката на дамския клуб с 
този празник на любовта. 
През античната епоха ро-
зата е била едно свещено 
цвете за богинята Венера. 
Ренесансът също свърз-
вал розата с Венера, бла-
годарение на красотата 
и аромата на това цвете. 
Раните от любовта хората 
свързвали с бодлите на 

розовия храст. В запад-
ната традиция розата е 
символ на сърцето и ро-
мантическата любов.
А има ли розата някак-
ва връзка с виното? Да, 
защото розата е била 
още един от атрибутите 
на бога Дионисий. Има 
поверие, че розите нама-
ляват опиянението и не 
допускат пияното бръ-
щолевене. Затова гирлян-
дите от рози украсявали 
празниците в 
чест на Диониий. По-
късно хората рисували 
розите или ги провисва-
ли над банкетните маси и 
масите за преговори като 
знак на това, че беседата 
под розите – sub rosa – са 
дискретни.
Денят на любовта и вино-
то определи програмата 
на срещата. Иванка Бър-
закова, като свързващото 
звено, стана  водещата на 
партито.             На стр. 5


