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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

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

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

Свещеноиконом Стратия Александров благославя спасилия кръста 
Драгомир Ж.Георгиев /41 г./ от Добрич,полицай в „Албена“ и целува 
спасения кръст.                                                Фото: Маруся КОСТОВА 

 Велик водосвет. Йордановден
На 6 януари хрис-
тиянската църква 
почита празника Бо-
гоявление. Според 
библейските легенди 
на този ден Св.Йоан   
Кръстител покръства 
Исус във водите на 
река Йордан /свиде-
телство за което са 
текстовете на чети-
римата евангелисти 
Матей, Марко, Лука 
и Йоан/, след което 
се разтварят небеса-
та и от тях слиза гъ-
лъб, който каца върху 
Исус. Чува се глас: 
„Този е моят възлюбен 
син.” 
В  народния календар 
празникът се нари-
ча Йордановден и е 
свързан с интересна 
традиция – след цър-
ковната служба све-
щеникът хвърля дър-
вен 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.6

                   Пред обновената Мелница, превърната чрез европейски проект в 
Туристически информационен център, се бе събрало голямо мно-
жество от хора, дошли да наблюдават ритуала Велик Водосвет за 
Йордановден.                                                    Фото: Маруся КОСТОВА 

Балчиклии уважават и почитат традициония Йордановден. 
                                                                             Фото: Маруся КОСТОВА 


