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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

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строите лствoремонтпроектиране

(до кафе “Акроза”)
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

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â ãðàä Áàë÷èê

Äåòñêàòà ãðàäèíà â
ñ. Ãóðêîâî ñòàíà êàòî íîâà

Децата от ЦДГ “Дъга” с. Гурково с г-жа Валентина Желева и председателя на Гурковската кооперация
Òî äî ð Ì î ðàëèéñêè, ï ðè î òêðèâàí å í à î áí î âåí àòà äåòñêà ãðàäèí à.                           Фото: Личен архив

ЦДГ"Дъга" с. Гурково
официално отвори врати
за своите възпитаници на
21 ноември 2014год., след
като кметът на  селото То-

дор Георгиев и Председа-
телят на земеделската коо-
перация Тодор Моралий-
ски срязаха лентата.

След двумесечен ремонт

на сградата децат от села-
та Гурково и Тригорци се
радват на нов прекрасен
дом. На тържественото
откриване присъстваха

родители и жители на се-
лото, както и бившата ди-
ректорка  на детската гра-
дина Мария Димитрова.

/продължава на стр.2/

Çà ñðåùàòà ñ âíóêà
íà Îëèìïèé Ïàíîâ

Николай Плагов, координатор на бесарабските българи в СИ България показва на Денис Габров,
Маруся Костова и Енчо Димитров ксерокопие на макета за нов паметник на Олимпий Панов в гр.
Тараклия, Молдова.                                                                                                          Фото: Жоро ИВАНОВ

Най-напред искам да
прочетете тази кратка
романи зиран а биогра-
ф ия н а  Оли мп и й Па-
нов,  която през  месец

ап рил т. г. беше п убли-
кувана  в ъв в. "Българ-
ск а арми я" и разтърси
воен ните п атриотични
кръгове, които си спом-

ниха за  видния бълга-
ри н,  майор от Сръбс-
ко-българск ата война,
С ли в н и ш к и  г е р ой ,
носи тел н а Георгиев-

ск ия кръст  и  "За храб-
рос т" -  беса рабс к и я
бъ лга ри н   Ол и мп и й
Пан ов.

/Продължава на стр.3/

Âòîðè øàõìàòåí ôåñòèâàë "Áàë÷èê"

Ïðîãðàìà
1.Турнир по шахмат за деца - 29 ноември 2014 г.
2.Градско първенство по шахмат - 6-7 декември 2014 г.
3.Турнир по шахмат за пенсионери - 13 декември 2014г.
4.Трети детски турнир "Надеждите на Балчик" -
20 декември 2014 г.
5.VII Мемориал "Иван Райчев" - 27-28 декември 2014 г.

Осигурени награди за всички турнири.
Справки и записвания в залата на ШК "Балчик":
ул."Дионисополис" 3, Красимир Кирчев , Иван Статев

Ñâ. Àï. Àíäðåé Ïúðâîçâàíè
(Àíäðååâäåí)

Св. aпостол Андрей,
наричан още "Първоз-
вани", защото бил пър-
вият от 12-те апостола,
които тръгнали след
Христос, има водеща
роля в изграждане осно-
вите на християнската
църква. Той е проповя-
двал на много места, из
между които са земите
на днешна Русия и Ру-
мъния, за което двете
държави го считат за
свой покровител. Руска-
та православна църква
дори приема св. Андей
за свой основател.

Из българския народ
се носи притча, че све-
ти Андрей впрегнал ме-
чка в ралото си и с ней-
на помощ изорал цяла
нива. За това българите
наричат този ден "Меч-
кинден". Друга легенда
ни отвежда в още по-
дълбоките светове на
предания, където Анд-
рей бил единствения
апостол без празник.

Светецът отишъл да по-
моли Господ и на него
да бъде посветен един
ден, но вместо с кон, той
пристигнал яздейки ме-
чка. Когато бог видял то-
ва, възкликнал "Който
тебе не празнува да го
язди твоя кон!".

Българският народ по-
чита св. Андрей на 30
ноември. Именно Анд-
реевден слага началото
на зимните празници.
От този ден се смята, че
нощите започват да се

смаляват и дните да на-
растват. По стара българ-
ска традиция, в навече-
рието преди празника
или сутринта на Андре-
евден жената в семейст-
вото, вари фасул, леща,
жито, царевица, овес или
ечемик. Според вярва-
нията, посевите ще нае-
дреят и годината ще е
плодородна, ако тради-
цията се спази и всички
в къщата опитат от вари-
вото на 30 ноември,
когато е Андреевден.




