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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 
кетъринг

Закусвалня “Хапката”
поръчки на тел. 0896 602632

0579/7 22 26
www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*
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 където ще намерите богато 
разнообразие на  

диоптрични 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“

С откриването на изложбата „15 години от откри-
ването на Храма на Понтийската Майка на Боговете 
- Кибела от Дионисополис /Балчик/ в Народното съ-
брание се надявам да провокирам интерес и да фоку-
сирам вниманието Ви към „казусът Кибела“ - казва в 
словото си при откриване на изложбата директорът 
на ИМ Балчик г-жа Радостина Енчева. 

    Храмът е недвижима културна ценност от нацио-
нално значение, но се намира в частна собственост и 
в продължение на 15 г. все още не е социализиран и 
адаптиран за посетители. Надявам се с общи усилия 
и с ваша помощ, като представители на държавата, да 
успеем това културно историческо наследство да бъде 
експонирано подобаващо и да заеме достойно място 
на Европейската туристическа карта. /четете на стр.2/

Г-н Иван Ченчев - председател на Комисията по 
култура и медии в 48-ото Народно събрание и г-жа 
Радостина Енчева, директор на ИМ Балчик

Снимка: БТА

„Казусът Кибела“ ще се реши 
в Народното събрание

Грипна и междусрочна 
ваканция

Със заповед на министъра на образованието, дните 
на грипна епидемия – от 20 януари до 25 януари 2023 г., 
включително, са обявени за неучебни на територията на 
област Добрич за учениците от I до XII клас.

От 1 до 5 февруари предстои междусрочната ваканция.

Ежегодните номинации за 
„Общественик на годината“ 

ще се проведат в КИЦ 
„Мелницата“ Балчик на 

23.02.2023 г. от 13:00 до 17:00 ч.

Бабинден в Добруджа

На 20 януари в Етног-
рафска къща – Балчик 
се проведе възстановка 
на Бабинден, към музей-
ния проект „С България 
в сърцето“. Празникът е 
посветен на бабите – аку-
шерки, на които се засви-
детелстват почит и ува-
жение, на младите булки 
и невести, които са раж-
дали и на здравето на де-
цата.

За сътворената магия и 
полетът назад във време-
то, благодарим на жените 
от Група за народни оби-
чаи „Живи корени“ към 
читалище „Свобода“, се-
ло Гурково, община Бал-
чик.

Вярва се, че на Бабин-
ден водата минала през 

бабините ръце, има пре-
чистваща сила. Всяка же-
на, на която бабата е по-
могнала да роди, и подава 
сапуна, полива и вода да 
се измие и я дарява с пе-
шкира, който е донесла. 
Бабата закичва невестата 
с китка здравец, вързана 
с червен и бял конец. Чес-
то при поливането бабата 
хвърля с шепите си вода 
нагоре, като изрича: “Да 
рипкат децата и да станат 
бели и червени! Колкото 
капки, толкоз берекет и 
здраве!” След поливане-
то жените даряват баба-
та с ризи, чорапи, платно, 
които премятат на дясно-
то ѝ рамо. 

На обед булките и не-
вестите се събират на 

празнично угощение в 
дома на бабата-акушер-
ка. Всяка жена носи пряс-
на погача, баница, варена 
или печена кокошка и 
бъклица с ракия или ви-
но. Целува ръка на бабата 
и и подава подноса с хра-
ната. Започва весело и 
буйно празненство, при-
дружено с песни, танци и 
закачки.

Вечерта на селския 
мегдан всички се залавят 
на общо хоро. Празникът 
завършва пред дома на 
бабата, където хорото я 
изпраща. Целува ѝ се ръ-
ка и се дават дарове. Така 
се изразява благодарност 
и обич към тази жена, 
помагаща на новия жи-
вот да се появи.

Честит празник!

НЧ „СЪГЛАСИЕ-1890” 
ГР. КАВАРНА 

ХГ „ХРИСТО ГРАДЕЧЛИЕВ”
 ОРГАНИЗИРАТ 

Литературно четене на авторски текстове на тема: 
„Любов, налей ми чаша вино”. 

Идеята тази година е автори от общините Каварна, 
Балчик и Шабла да представят свои оригинални, за-
бавни, любовни стихове и миниатюри. Произведени-
ята няма да бъдат с конкурсен характер. Събитието е 
традиционно и ще се проведе за пета поредна година 
на 13 февруари 2023г. от 17:30ч. в ХГ „Христо Градеч-
лиев” – гр. Каварна. 

Отново по традиция за всички любители - произ-
водители на домашно бяло, червено вино и розе обя-
вяваме и конкурс за най-добър еликсир за душата. 
Напитките ще бъдат оценявани анонимно от компе-
тентно жури. 

Всеки, който желае да участва, може да донесе на 
8 и 9 февруари 2023г. до 17 ч. в ХГ „Христо Градеч-
лиев” вино, което сам е произвел – по възможност в 
стъклена прозрачна бутилка, изчистена от етикети – 
500/700 мл., без да е посочен производителят. Напит-
ките ще бъдат наградени по време на литературното 
четене на 13 февруари 2023г. в галерията. Очакваме 
Ви! Заповядайте да се позабавляваме заедно

Отляво надясно - Димка Кирчева, Михаил Иванов, Божанка Мънчева, Йордан-
ка Митишева, Иванка Христова, Гинка Крумова (бабата), Тодорка Петрова, Роси-
ца Костадинова, Павлина Марчева и Златка Стоилова.

Бебе за Бабинден

Гергана Иванова Стоянова роди своето бебе точно 
срещу Бабинден (на 20 януари) под вещите ръце на 
д-р Емилия Димова, д-р Валентин Димитров и аку-
шерката Ив Чамурлийска. Детето е 3550 гр. и 51 см. Да 
са живи и здрави, и да има много бебета в общината!

Нощна смяна срещу Бабинден

Отдясно наляво: Д-р Валентин Димитров, д-р Емилия Димова, Елчин - сани-
тарка, ст. ак. Йовка Канаврова, ак. Пенка Николова,  сан. Костадинка, ак. Ивета 
Чамурлийска, ак. Диана Попова.   Фото: Маруся КОСТОВА                

Балчишки бебета родиха две 
семейства: 

Ели (р-т „Реджина Мария“) и шефът на ВиК 
Димитър Николов имат син Матей.

Албени и Виктор Господинови имат дъшеря Радост, 
за което поздравяваме и нашата приятелка и сътруд-
ничка - директора на Исторически музей Балчик - 
г-жа Радостина Енчева


