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Êàêâî ïðàâè
ïðàçíèêúò ñ õîðàòà ?
Естествено е да ги обедини. В случая заедно (без
излишни скрупули) да почетат един от най-важните
летни празници от народния календар – Еньовден.
На 24 юни по нов стил,
когато по църковен канон
е рождението на Св. Йоан Кръстител и се смята
за патронен празник на
Балканите.
Точно по изгрев слънце
всеки християнин трябва
да се обърне към него и
през рамото да наблюдава сянката си. Отразява ли
се тя-цялата, човекът ще е
здрав през годината, а
очертае ли се на половина-ще боледува. А след
като се окъпва слънцето
във водоизточниците прави водата лековита. После се отърсва и росата, която пада от него, попада
върху лечебните растения
и ги зарежда с магическа
целебна сила.
На 22.06.2012г. на входа на Университетска ботаническа градина в Двореца в Балчик се демонстрира и възкреси този народен обичай – Еньовден
със съдействието на Аграрен университет – Пловдив и „Биосет”-ООДПловдив,създаден 1994г.
Именно те ни предложиха лечебните чайове, разработени от доц. Красимир Михов, а дегустацията се осъществи чрез рекламните лица на фирмата Мариана Николова и
Асен Дочев.
Импровизираната сцена зае женска битова група за автентичен фолклор
при ч-ще „Зора” – с. Чернево обл. Варненска, с 20
ентусиазирани изпълни-

тели, начело с хореографа
Тодорка Монева. Заедно
с тях бяха и много, най –
вероятно възторжени жители на с. Чернево, заедно
с кметицата си ерудираната Мария Янева и вярвам,
че ако това радостно събитие беше там в този петъчен ден щеше да бъде
обявен за неработен (дай
Боже, на всяко селище такива кметове). Постла се
килим от прясно набрани
билки-еньовче, равнец,
лайка от старателните изпълнители и после проследихме всички изпълнения,
осъществени от техния хореограф с неповторими
сценични разработки и
оригинални хрумвания. Те
ни показаха на практика
как в нощта срещу Еньовден билките имат най-голяма сила, как се правят
еньовски венци и китки,
завързани с червен конец,
а после тези венчета украсиха главите на малките
млади „еньовки”.
Всичко това ни подсказва и изразява цялото
ВЯРНО в българската
традиция, като събитието
отговаря на всички фрагментно исторически,
композиционни и хореографски изисквания. Може би в центъра на този
ден стои една преживелица и повдига духа ни като
българи. Ние влагаме в
това своята признателност, съпричастност и артистична припряност.
Успоредно с това в „Разсадника” се организира Зелено училище, където участваха 47 ученици от 145
СОУ София, от 1 до 4 клас, с
ръководител г-жа Христова.
/Продължава на стр. 2/

Ñóïåðìàðêåò ÑÂÀ îòâàðÿ âðàòè â Áàë÷èê
CBA Варна е най-голямата и бързопрогресираща българска търговска
верига. Регионален център СВА Варна покрива
десет района Варна, Добрич, Силистра, Нови Пазар, Девня, Белослав, Тутракан, Тервел, Аксаково, а вече и Балчик, като
притежава 40 модерни
търговски обекта с обща
площ над 35 000 кв. м. Веригата е открила над 2000
работни места.
Модерният супермаркет на водещата търговска
верига СВА отвори врати
и в нашия град на 27 юни.
Супермаркетът е разположен върху площ от 1200
кв.м, което го прави найголемият и удобен за пазаруване обект на територията на общината. Разкритите работни места в магазина са близо 50. Празничната програма по случай
откриването зарадва посетителите с много изненади,
промоции и подаръци, с
много музика, танци и весело настроение.
Разположението на търговския обект гарантира
масимално удобство и комфорт. Новият супермаркет
предлага на своите клиенти богат избор на повече
от 20 000 специално подбрани и качествени стоки;
над 700 продукта със собствена марка СВА съчетание между високо качество и ниска цена.
Не забравяйте да попитате и за своята клиентска
карта „СВА клуб“, която
ще ви даде възможност за
отстъпка до 5 %.
Основните акценти в
модерния супермаркет са
специалният щанд за пря-

Склад

Магазин

Тел: 7 22 89
GSM: 0878 578 995

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

сно-приготвена храна, собствената пекарна с прясно изпечен хляб и закуски. Там ще намерите още
свежо месо, деликатеси,
вкусни плодове и зеленчуци и.......всичко, за което се
сетите. За да е по-лесно и
приятно пазаруването в
асортимента ще откриете
и богато разнообразие от
текстил, сувенири, техника, детски играчки и бебешки стоки, домашни потреби.
От търговския обект гарантират още за безупречно обслужване, а атмосферата е приятна и уютна.
Супермаркетът притежава и удобен паркинг.
В магазина ще намерите още и отделен щанд за
парфюмерия и козметика
„Рефан“, щанд за сребърна бижутерия, каса за парични преводи и платежни услуги „Easypay”.
Тър говският обе кт
предлага на жителите и
гостите на Балчик богат
асортимент на ниски цени, защото стратегията на
дружеството е не просто
добри ценови промоции,
а много и разнообразни
уникални топ предложения на утвърдени и качествени продукти, от което да печелят единствено
и само клиентите.
Пригответе се за
ГОЛЯМОТО и
УДОБНО пазаруване!

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич
Òåë: 0899 175 266

0887 716 779

Извършва ремонти на всички видове покриви;
Ремонт на цигли, хидроизолация и конструкция на
покриви; сваляне на стари цигли и монтиране на нови,
тенекиджийски услуги, монтаж на водосточни улуци и
водосточни тръби, монтаж на гипскартон и
топлоизолация. Направа на нов покрив. За всички
дейности - договор и гаранция, с 20% отстъпка.
/4-1/
Възстановяване на стари къщи.

