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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)

Шампионска титла за Преслав Вълев от провелия се Национален шампионат под 18 год. 
В гр.София. В сектора за тласкане на гюле, Преслав и треньорът му Здравко Димитров 
изненадаха всички ,грабвайки златното отличие. Браво и на двамата. Успех в следващи-
те предизвикателства!

Балчик е отново 
с лекоатлетически лидер

Българските народни празници
„Трифунци“ –

традиции, легенди, православие

Българските обичаи, про-
излезли от съчетаването 
на езическите и християн-
ските разбирания за света, 
подредени в календарна 
последователност, са спе-
цифични, разнообразни 
или постоянно повтарящи 
се, обвързани с почитане-
то на Бог, светите мъчени-
ци, природата и здравето 
на хората. Предавани уст-
но, историите, свързани с 
тях имат важно значение, 
тъй като по този начин са 
запазили националната ни 

култура. Традиционните 
чествания, семейните ри-
туали, порядките, весел-
бите… 
Какво знаем за тях?
Февруари е. Календарни-
ят период на границата 
между зима и пролет, в 
който са съсредоточени 
обредите, свързани със съ-
буждането на вегетацията. 
Поредицата от три после-
дователни празнични дни 
в началото на месеца, на-
речени според народните 
традиции - Трифунци: 1 

февруари - Трифоновден, 
2 февруари – Сретение 
Господне (Петльовден) и 
3 февруари – Свети Си-
меон, са свързани именно 
с природните закономер-
ности  – зарязването на 
лозята, преклонението 
пред плодородието и ви-
ното, ритуалите за благо-
денствие. 

За българските праз-
ници и за етническите 

българи в румънския град 
Търговище, четете на 

стр.2 и 3

Огнище на 
Covid-19 в 

ДПБ  
„Карвуна“

Ново огнище на Covid-19 
е регистрирано в област 
Добрич. То е в Държавна-
та психиатрична болница 
“Карвуна”, където има ус-
тановени 19 положителни 
лица. Директорът на Регио-
налната здравна инспекция 
д-р Светла Ангелова потвър-
ди за констатирано огнище 
на заболели от коронавирус. 
По думите й първоизточник 
е лице от персонала на ле-
чебното заведение, което не 
е имало никакви симптоми. 
Разпространението на забо-
ляването е установено след 
като са се появили симптоми 
на Covid-19 сред пациенти 
на психиатричната болница. 
Извършени са изследвания. 
Далите положителен резул-
тат при теста пациенти и 
персонал са изолирани.    БТ


