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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

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

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

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

строите лствoремонтпроектиране

(до кафе “Акроза”)
където ще намерите богато разнообразие

на диопрични рамки и слънчеви очила на атрактивни цени.
Всеки вторник се извършват безплатни прегледи

от очен лекар  специалист - офталмолог.
Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â ãðàä Áàë÷èê

Çà Éîðäàíîâäåíñêèÿ êðúñò ïðåç ãîäèíèòå

Йордановденския кръст извади от ледените води  на Черно море Здравко
Димитров, студент във ВИФ, който е многократен първенец на СКЛА
“Черно море 2005” по хвърляне на чук. Здравко и миналата година пръв се
насочи към далече хвърления кръст и го извади победоносно.

                                                                                              Фото: М. КОСТОВА

На 6 януари християн-
ската църква почита
празника Богоявление.
Според библейските ле-
генди на този ден Св.Йо-
ан Кръстител покръства
Исус във водите на река
Йордан /свидетелство за
което са текстовете на
четиримата евангелисти
Матей, Марко, Лука и
Йоан/, след което се раз-
тварят небесата и от тях
слиза гълъб, който каца
върху Исус. Чува се глас:
„Този е моят възлюбен
син.”

В народния календар
празникът се нарича
Йордановден и е свър-
зан с интересна традиция
– след църковната служ-
ба свещеникът хвърля
дървен кръст във водата/
за да бъде осветена/ на
река, море, езеро и.т.н.
Който извади кръста се
вярва, че ще бъде  здрав
и щастлив.

/продължава на стр.2/

Кметът на Община Балчик Николай Ангелов поздрави Йордановденските мъже и пожела здраве и
късмет на осмелилите се да се хвърлят в морето за кръста. Ритуала изпълниха отец Георги Петков и
отец Стратия Александров. Присъстваха М. Ангелова (секретар на ОбА), нотариус Светлин Илчев и
др. Стотици балчиклии гледаха откъм Морска гара събитието и аплодираха смелчаците. Фото: БТ
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В Деня на последната сесия на ОбС Балчик за 2014 г., деца от ЦДГ №3
“Чайка” Балчик, с учители Тодорка Янева, Ивета Пеева, Мариана
Караиванова, Нели Радковска /пом.-възпитател/  поздравиха с богата
Коледно-Новогодишна програма кмета Николай Ангелов, председателя
на ОбС В.Лучиянов, общинските съветници, кметовете по селата,
кметските наместници и служителите в Общинска администрация Балчик.

Коледарчетата наричаха поздрави и за всички служители на Община
Балчик - да бъдат преди всичко здрави и добри.        Фото: М. КОСТОВА
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