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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 Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

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

* строителствo *ремонт *проектиране*

 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 втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете Оптика „Ювелир“ в град 
Балчик, кв.“Левски“ 
 (до магазин SHEF)

Малък Трифон Зарезан от Балчик 
                                               Фото: личен архив

Трифон
 Зарезан

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959” 

ГР. БАЛЧИК 

 

ОРГАНИЗИРА 

 

ОНЛАЙН СЕДМИЦА - 

ПРЕКЛОНЕНИЕ 
ПРЕД АПОСТОЛА 

 

От 14 до 19 февруари 2022 г. всички 
желаещи могат да изпращат на e-mail: 
balchik.v.levski.1959@abv.bg  или във 
фейсбук-профила на читалището клипове със 
стихове и песни, посветени на Левски. 

Каним детските градини да се включат с 
табла с рисунки. 

На 19.02.2022 г. ще поставим цветя и венци 
на паметника на Васил Левски.  

С традиционно шест-
вие открихме днес 
празника на виното, 
лозарите, кръчмарите 
и градинарите, който 
Читалище „Свобо-
да-1897“ почете за по-
реден път, защото една 
от многото му благо-
родни мисии е именно 
опазване на традиции-
те и бита ни.
По-известен като Три-
фон Зарезан или Денят 
на лозарите, веселият 
празник има още мно-
го имена - Зарезанов-
ден, Трифун Чипия, 

Трифун Зарезой, Три-
фун пияница.
Легендата гласи, че 
един ден в началото на 
февруари, докато Три-
фон подрязвал лозето, 
видял Светата Майка 
с пеленаче в ръце и ѝ 
се присмял. На Бого-
родица ѝ домъчняло, 
но нищо не отвърнала. 
Само като минавала 
покрай къщата му, ре-
кла на Трифоница да 
бяга да превърже мъжа 
си, защото си е отрязал 
носа. Жената се зати-
чала и видяла, че Три-
фон, малко „понапра-
вил“ глава, подкастря 
старите израстъци.
Той се учудил, като я 
видял така уплашена, 
а тя набързо сподели-
ла какво ѝ казала Дева 
Мария. Трифон отново 
се присмял, казвайки 
че не е пиян, та да си 
отреже носа. Понечил 
да покаже, замахнал с 
косера и клъцнал носа 
си. Според някои пре-
дания в страната ни, 
Трифон е бил брат на 
Богородица. Житието 
на Свети Трифон раз-
казва обаче за мъченик 
и лечител, закрилник 
на нуждаещите се, из-
вървял пътя си с много 
терзания.
Както и да го нарича-
ме, каквато и да е исти-
ната за Свети Трифон, 
днешният празник 
припомня идването на 
пролетта и събужда-
нето на изстиналите 
корени за нов живот. 
Свързваме го с опти-
мизма и надеждата за 
добра реколта и весе-
лие. 

За празника Трифон 
Зарезан, четете на 

стр.2


