
                                                ОБЩЕСТВО                                      17 - 23 март  2022 г.       6

Сметка в Банка ОББ Балчик  IBAN BG 65 
UBBS88881000573627  „Масони – МК” Балчик 
пл.”21 септември” №5 МОЛ Маруся Костова  ЕИК 

Благовещение – девет месеца преди 
Рождество Христово

Всяка година Благове-
щение е на една и съща 
дата, а именно 25 март. 
Това е един от най-свет-
лите празници, с който се 
свързват редица поверия. 
Самото име на празника е 
пропито с много енергия 
- вдъхновяваща и възви-
сяваща. 
Това е датата, на която ар-
хангел Гавраил посещава 
Дева Мария и ѝ съобща-
ва, че тя ще зачене непо-
рочната рожба и синът ѝ 
ще се превърне в Спаси-
тел на хората. Празни-
кът е свързван винаги с 

надежда, вяра, духовно 
извисяване. 
Вярвало се е, че ако на 
Благовещение се посади 
дръвче, то ще дава много 
плод и ще порасне високо 
и стройно. Много е важно 
на този ден да се стане от 
сън, колкото се може по-
рано сутрин и човек да 
бъде активен през целия 
ден, за да може да при-
влече късмета към себе 
си. Ако човек се успи, 
това не е на хубаво и къс-
метът ще избяга от него.
 На Благовещение  по-
леко и бързо зарастват 

всички рани, затова то-
гава са дупчели ушите 
на малките момиченца. 
Вярва се, че ако някой 
види най-напред щъркел, 
който не лети, а лежи или 
ходи, недобро ще го спо-
лети.
Ако мома или момък 
види най-напред лясто-
вица, три пъти завързва 
празна кърпа, поставя 
я на покрива и след три 
дни по нея гадае какъв 
(каква) ще вземе. 
В този ден се извършват 
дейности с насърчаващо 
значение, което припис-
ват на празника. Вярвало 
се е, че ако на Благовеще-
ние се посади дръвче, то 
ще дава много плод и ще 
порасне високо и строй-
но. Присаждат плодните 
дръвчета, за да са “бла-
ги”, “плашат” овошките, 
които не дават плод, сеят 
зеленчуци, бележат аг-
нета и ярета, защото се 
вярва, че по-малко ще ги 
боли.
Пчеларите отварят коше-

рите и пускат пчелите, за 
да събират сладък мед. 
На трапезата на Благо-
вещение по изключение 
(защото е по време на 
Великия пост) може да 
се яде риба. По традиция 
често се приготвя рибник 
– риба с ориз. Празникът 
съвпада с началото на 
пролетта и затова тра-
диционно се приготвя и 
„нещо зелено“ (коприва, 
спанак, лапад и др.). Пече 
се пита, която намазана с 
мед, се раздава на съседи 
и близки.
Според поверието на 
Благовещение излизат 
самодивите и самовили-
те. “Събуждат се и изли-
зат от дупките” змиите и 
гущерите. В тази връзка 
се изпълняват редица 
обредни действия, които 
според народните вярва-
ния имат предпазваща и 
прогонваща сила. Вярва 
се, че на Благовещение и 
най-силната отрова губи 
своята сила.

Материали от Интер-

Би ли носил новите обувки 
на мъртвец? Със старите 

ще иде в Рая той!
“ Знаеш ли, че за последните четири 
години, можах да си купя само един 
чифт нови обуща?”- това е споделил 
Йордан Радичков със Стефан Цанев на 
07. 01. 1998 г.
Неща

С колко много неща
ние сме свързани.
Като нощни влакове
в мрака забързани.
Като малки деца смело
стъпваме в пясъка боси,
мислим, бърчим чело
върху свои и чужди въпроси.
Носил ли си на мъртвец 
новите обувки вързани?

Обувки

От дълго време си живея сам-
горд, непокорен, свободен
и от всичко, за другите
от мен направено
съм даже предоволен.
Главата ми понесе с тромби
много съдби и много случки.
Тичам сега-от охолен
живот надалеч, радостно бос  
да се радвам по-дълго време...
На моите стари обуща!

Ни чака Адът

Сънят може и отново ме събаря,
ще избягам с мислите си в безкрая.
Ти отново ще се върнеш, зная
във съня ми да сме заедно до края.
Събуждането ще е залез при лодкаря.
Ни чака Адът. Обичам те...Свещта 
догаря.

Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

На  11 март 2022 г. се навършиха 40 дни от за-
губата на д-р Радка Николова Христова, дошла 
с родителите си в Балчик, само на 2 години. 
Тя обичаше морето и града. След  дипломира-
нето си като лекар, започва работа в СК „Туз-
лата“ – Балчик. Там защитава специалността 
си – физиотерапевт. През 1975 г. започва рабо-
та по специалността си в Общинска болница 
Балчик. Там се пенсионира. Споделя живота 
си с Лазарин Лазаров. Всеотдайна майка на 
децата им и добър приятел.  Тя остави светла 
диря след себе си.
Почивай в мир, Раче!

От приятелите

От студ и глад е умрял 
64-годишният Радко от Балчик, 
чийто труп откриха във Варна

64-годишният Радко Сте-
фанов Костадинов от 
Балчик, който бе в неиз-
вестност от 21 февруари, 
е открит мъртъв.
Намерен е в неделя  от 
случаен минувач в на-
чалото на Аспаруховия 
мост във Варна.
Сигналът за намерения 
труп на мъж е подаден 
в 20,30 часа. На място 
са пристигнали екипи 
на Първо Районно упра-
вление на МВР и екип 
на Съдебна медицина, 
съобщиха от Областна-
та дирекция на МВР във 
Варна.
Впоследствие трупът е 
идентифициран и е по-
твърдено, че е на Радко 
Костадинов.
Припомняме, че близки-
те на мъжа съобщиха, че 
той е видян за последно 
на 21 февруари във вил-
на зона „Фиш фиш“. Бил 
е облечен с камуфлажен 
панталон, тъмно кафяво 
кожено яке, обут с черни 
кубинки. От тогава няма 
следа от него, въпреки из-
дирването, което семей-
ството е организирало.

Мъжът е бил с деменция 
и психични проблеми, не 
е бил агресивен. 
Установено е, че следи от 
насилие няма.   Измръз-
ване е вероятната при-
чина за смъртта на 64-го-
дишният Радко. Според 
неофициална информа-

ция първоначалните дан-
ни от аутопсията сочат, 
че студът е причината за 
смъртта. Тя е показала, 
също, че мъжът е гладу-
вал с дни. Счита се, че е 
починал четири дни пре-
ди да бъде открит трупът 
му.


