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Уважаеми жители на Община Балчик,
благодарим на всички избиратели, които на 23 октомври 2011 г. подкрепиха КОАЛИЦИЯ „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ И
СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”, кандидатите й за общински съветници и кандидата й за кмет на Община Балчик Красимир Михайлов.
Призоваваме Ви на втория тур на изборите на 30 октомври да подкрепите по-достойния кандидат за кмет на Община Балчик,
който считаме, че е издигнатият от партия ГЕРБ д-р Светомир Михайлов.
Красимир МИХАЙЛОВ
кандидат за кмет на Община Балчик,
Валентин АТАНАСОВ – председател на Общинската организация на ПП „Зелена партия” в Балчик,
Веселин НИКОЛОВ – председател на ПД „Социалдемократи”, община Балчик

Ръководството на СДС – Балчик
благодари на жителите на общината за голямата подкрепа и оказаното доверие.
Призовава нашите симпатизанти на втория тур на изборите на 30 октомври 2011 г. да подкрепят
кандидата на ГЕРБ за кмет на Община Балчик д-р Светомир Михайлов.
Д-р Маргарита КАЛИНОВА –
председател на
Общински съвет на СДС в Балчик

Уважаеми съграждани, жители на
Община Балчик!
Благодаря на всички, които на 23 октомври
застанаха пред урните, за да упражнят своето право
на глас и да заявят категорично, че не искат някой
друг да решава съдбата им. Благодаря на всички,
които ни се довериха и подкрепиха листата за
общински съветници на ПП ГЕРБ и кандидатурата
ми за кмет на Община Балчик.
Благодаря Ви за това, че партия ГЕРБ получи
вашата сериозна подкрепа, която й осигурява наймного места в новия местен парламент на Балчик.
Вие ми гласувахте доверие и на 30 октомври ще
се явя на втория тур на изборите за кмет на
Община Балчик, за да ги спечеля. На 30 октомври
с Вашия вот ще решите какво управление и какво
бъдеще за Община Балчик желаете.
Ако искате промяна към по-добро, развитие и
просперитет на нашата община, гласувайте с
бюлетина №2, за да ГРАДИМ заедно община
БАЛЧИК през следващите четири години.
Д-р Светомир МИХАЙЛОВ
кандидат на ПП ГЕРБ за кмет на Община Балчик

Д-р Светомир
МИХАЙЛОВ –
кандидат на ГЕРБ
за кмет на Община
Балчик,
КАНИ
балчиклии и жителите на общината на премиерата за Балчик на хитовия български филм
“Операция - Шменти
капели” със сценарист,
сърежисьор и изпълнител на главната роля
Влади Въргала
28 октомври 2011 г.
18 ч.
НЧ „П.
Хилендарски”,
Входът е свободен
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14 октомври - Петковден, храмов празник на църквата
“Св. Петка” в кв. “Левски”, гр. Балчик
14 октомври, наричан
с обич от нашия народ
Петковден, е посветен от
православната църква
на Св.Петка Българска,
Преподобна Параскева
Петка Търновска. Светица и отшелничка, родена в град Епиват, на
брега на Мраморно море от благочестиви родители, след кончината
им се отдава на пост ,
молитви и уединение.
След смъртта и, нейните мощи са погребани в
Цариград, а по времето
на Иван – Асен през
1238 г. са пренесени в
Търново, по-късно в
Бдин, в Цариград, а през
1641 г. Василий Воевод
ги пренася в Яш. Отначало са положени в църквата „Три светии”, а по-

късно преместени в
„Сретение Тосподне”,
където християните ползват благодатта на нейните мощи. Патриарх
Евтимий написва на старобългарски език нейното житие, което е преведено после на латински, румънски, руски и
български език.
Ето защо 14 октомври
е храмовият празник на
църквата в кв.”Левски”,
носеща името на обичната светица. Множеството, изпълнило храма в
този ден, стана свидетел
на тържествена празнична литургия, отслужена от отец Георги Петков, отец Стратия Александров, отец Марин от
с.Змеево, младия отец
Филип от с.Оброчище.

Беше извършен и тържествен водосвет, а както винаги в подобни
случаи празникът завърши с благословия и
курбан за всички присъстващи. За тържественото настроение в
храма допринесе много
и хорът, подсилен с нови свежи гласове.
Според народните
вярвания и представи в
българската традиция
близък родственик на
Св.Петка е един от найтачените светци Св.Димитър. Църквата го почита на 26 октомври, на
Димитровден, когато
според вярванията започва зимата, а светецът е
покровител на студа,
има дълга бяла брада, от
която ръси снега. Той е

изобразяван на иконите
на червен кон. Св.ВМЧ
Димитър е роден в Солун в богато семейство
/баща му бил градоначалник/, отрано въведен в християнската религия, която открито изповядвал, въпреки гоненията и жестоко убит
поради това на 26 октомври 306 г. Мощите му са
погребани в църквата
„Св.Димитър” в Солун,
където се намират и днес.
Пак според народните вярвания Св.Димитър
е брат на Св.Архангел
Михаил /Душевадника/
, затова и скоро след Димитровден е и една от
големите Задушници,
на която се раздава варено жито и питки за помен. Все празници, отбелязвани тържествено
в нашата църква от отец
Георги Петков. Не може
да не се отбележи с радост редът и чистотата в
църквата, зеленината и
цветята в двора и оградата, но най-вече хубавите празнични и неделни литургии, отслужвани с много старание от
отец Георги Петков. На
една от неделните служби наскоро присъстваха неговите преподаватели от Шуменския
университет
–
проф.Т.Тотев /ректор/ и
доц.С.Сивриев /преподавател/. Те споделиха
задоволството си от отличния си и изявен студент, който сега върши

своята проповедническа дейност със същото
усърдие, както когато е
учил в Богословския фа-

култет. Усърдие, толкова които служат на хората.
Мария АНДРЕЕВА
присъщо на един свещеФото:
ник, но и толкова нужЮлита.ХРИСТОВА
но и желано за всички,

Курбан, по случай храмовия празник на църквата “Св. Петка”

Църквата “Св. Петка” в кв. “Левски”, гр. Балчик, построена от
северодобруджанските преселници, дошли в Балчик през 1940 г.

