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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

Международен 
форум за 
история, 

литература 
и фолклор 

тел. +359 899 655 249

Lucky’s 
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Закусвалня “Хапката”
поръчки на тел. 0896 602632
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Роди се първото дете на
 бежанци от Украйна
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Това е малката Анна, 
родена на 4 март 2022 г. 
в „Майчин дом“ Варна, 
3,800 кг. По-голяма сес-
тричка Мариани и братче 
Давид. Майката е за вто-
ри път бежанка. Преди 15 

г. бяга със семейството си 
от Абхазия, където е убит 
дядо ѝ, а сега бременна 
пристигна в Балчик и 
дом на децата ѝ и мъжа 
ѝ е хотел „Хелиос”. На 
празничния 8 март бебе-

то и майката са изписани 
в добро здраве. Първите 
подаръци, количка зим-
на и лятна, памперси, 
дрешки и др. получиха 
от мед.сестра Наска Гос-
подинова,  д-р стомато-

лог Мария Господинова, 
Нели Вълчиновска, от 
колегите журналисти от 
в.”Балчик” Албена Ива-
нова, Марияна Върбано-
ва.                           Фото:
        А. ГОСПОДИНОВА

Какво казват чужденците за българката
“ За своята баба Мария, която 
била внучка на българския 
цар Иван-Владислав (1015-
1018), Ана Комнина пише, че 
водела потеклото си от бъл-
гарите и била с такова хармо-
нично тяло, че по отова време 
нямало нито една жена, по-
хубава от нея“ - (П.Ангелов, 
България и Българите в пред-

ставите на византийците (VII-
XIV век), с. 62.  “Чуждите 
пътешественици от епохата 
на османското владичество не 
крият възторга си от хубостта, 
ведрия характер, физическата 
и нравствена чистота дори на 
обикновените български се-
лянки. Един средновековен 
персийски поет е споделил 

със своите читатели – краси-
ва като българка”. (П.Павлов, 
Забравени и Неразбрани Съ-
бития и Личности от Българ-
ското Средновековие, с.183). 
“Дрехите на жените и на мъ-
жете са забележително кра-
сиви. Женското облекло се 
отличава с ярките си багри, a 
комбинациите във всяко село 

са различни... Съществуват 
много разновидности на сел-
ските дрехи, като цветовете са 
така умело подбрани, че съз-
дадената хармония гали окото. 
Техните пафти, гривни и др. 
украшения са от сребро и са 
майсторски направени, а също 
и високо ценени. Те се преда-
ват от майка на дъщеря като 
наследство. Интересното е, че 
формата на пафтите показва 
силна прилика с украшенията 
на етруските (древен народ 
от земите на Италия), които 
са бяха намерени по време на 
археологически изследвания. 
Възможно е тази прилика да 
се дължи на общ етнически 
произход.”- J.Baker, Turkey in 
Europe with two maps, second 
edition, Cassel Petter & Galpin, 
London, Paris & New York, 
1877.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА 
ВСИЧКИ БЪЛГАРКИ!
Иска ми се, освен интерна-
ционалния празник 8 март 
да има и национален, наш си 
празник, в който да се оказва 
почит на българката и се на-
дявам в бъдеще това да стане 
реалност.

Павел СЕРАФИМОВ

Осми март – Денят за международното 
признание на женските постижения  

Международният ден 
на жената, свързан с 
първата масова проява 
на жени-работнички, 
състояла се на 8 март 
1857 г. в Ню Йорк, се 
празнува всяка година.
В съвременното обще-
ство мястото на жената 
е навсякъде. Себедо-
казването и финансова-
та независимост дават 
самочувствие за равни 
права спрямо мъже-
те във всяка сфера на 
живота, въпреки  че 
жената отстоява най-
важното си задължение 
– да отгледа и възпита 
поколение. Много са 
биографиите на успе-
лите жени в световен 
мащаб, между които и 
на българки, с които си 
струва да се гордеем:
Райна Касабова – пър-
вата жена в света, 
участвала в боен полет 
по време на Балканска-
та война (1912 – 1913 
година). Петнадесет-
годишна, доброволка в 
полевата болница край 
Одрин, тя взема учас-
тие в боен полет със 

самолет „Воазен”на 
30 октомври 1913 г., с 
командир подпоручик 
Стефан Калинов. Име-
то ѝ остава в световна-
та история като жената-
пионер в авиацията.
Койка Хаджитинева – 
балчиклийка, сътруд-
ничка на Клара Цеткин.
Валя Балканска– най-
голямото постижение 
в родния фолклор. 
През 1977 г.„Златната 
плоча на „Вояджър”, 
с българската народна 
песен „Излел е Дельо 
хайдутин” в изпълне-
ние на Валя Балканска, 
е изпратена в Космоса, 
заедно с множество 
снимки и музикални 
произведения, както 
и поздравления на 55 
езика.
Добринка Табакова –
композитор на класи-
ческа музика, пианист, 
номинирана за Grammy 
през 2013 г. за дебют-
ния си албум „Струнни 
пътеки“ - “StringPaths”, 
щатен композитор на 
концертния оркес-
тър на BBC от 2017 

г. Родена и израснала 
в Пловдив, още чети-
ринадесетгодишна, тя 
печели наградата на 
4-тия Международен 
конкурс по музика във 
Виена.
Соня Йончева – оперна 
певица, сопран, бъл-
гарски глас на светов-
но ниво.Концертира 
на сцени като „Ла Ска-
ла“, „Ковънтгардън“, 
„Кралска Опера“ и др., 
партнира си със све-
товните артисти Пла-
сидо Доминго, Стинг, 
ЕлвисКостело. Родена 
в Пловдив. 
Елиза Иванова – ху-
дожникът от PIXAR, 
Холивуд. Аниматор на 
мащабните филми „От-
вътре навън”, „Коли 2“, 
„Храбро сърце“, „Уни-
верситет за таласъми“.
Стойка Кръстева – със-
тезател по бокс, българ-
ски олимпийски шам-
пион/Токио, 04.08.2021 
г.. Родена в Добрич.
И колко още! Издигна-
ли славата на България. 

Геновева 
ПОЛИМЕНОВА 


