
 ОБЩИНА          9 ноември - 15 ноември 2022 г.2

Празникът на бесарабските 
българи бе почетен с 
голям концерт в ТИЦ 
“Мелницата” Балчик, 
България, на 29 октомври 
2022 г. Песните и танците 
на ПГ “Сенокоски славеи” 
с.Сенокос, общ.Балчик, с 
р-л г-н Христо Христов, 
ансамблите “Български 
извор”, с хореограф г-жа 
Елена Мишкой /град 
Тараклия, Р.Молдова / и 
“Алтън чешмя”, с хореограф 
г-н Виктор Градинар /с. 
Конгаз, АТО Гагаузия, 
Р.Молдова /бяха сърдечен 
поздрав за всички българи 
по света, които в този ден 
споменават отечеството си. 
Молдовските ансамбли бяха 
водени от доц. д-р Татяна 

Голям концерт в ТИЦ “Мелницата” Балчик на молдовските детски ансамбли 
“Български извор” (Тараклия) и “Алтън чешмя” (Конгас), Автономна териториална област Гагаузия 

Ансамбъл “Български извор” (гр. Тараклия), с хореограф г-жа Елена Мишкой и 
ръководител г-жа Татяна Раковчена.                   Фото: Катя ЯНКОВА

Ансамбъл “Алтън чешмя” (с. Конгас, Комрадски район), с хореограф, г-н Виктор 
Градинар.                         Фото: Катя ЯНКОВА

Раковчена, преподавател в 
Комратския университет, 
председател на Българската 
община в АТО Гагаузия, 
Р.Молдова, ръководител 
на Комратския клон на 
Фондация „Българска 
памет”, с председател г-н д-р 
М.Врабевски.
Всички изпълнители 
и публиката признаха 
организационните качества 
на мениджъра на КИЦ 
“Мелницата” г-жа Катерина 
Янкова.
Концертът носеше уханието 
на идващия, възстановен 
от 30 години, Празник на 
народните будители – 1 
ноември. В навечерието 
му, в НЧ “Съгласие “ град 
Каварна се състоя нов, 

следващ, концерт на двата 
молдовски ансамбъла.  Те 
бяха поканени от г-жа 
Елена Балтаджиева, кмет 
на Община Каварна, по 
предложение на г-жа Маруся 
Костова, председател на 
Сдружение” Българско 
наследство” Балчик, 
България, организатор на 
едноименен форум в Белия 
град. С умелата организация 
на г-жа Павлова, читалищен 
председател и на г-н Петър 
Михайлов, отдел “Култура”, 
се получи едно пълноценно 
мероприятие и емоционално 
преживяване с молдовските 
ансамбли и каварненските 
деца танцьори, соловата 
пианистка Соловьова, 
китарното трио на Стоян 

Койнов, малката певица 
с уводните за концерта 
две песни и “Шарените 
коланчета” на г-жа Невелина 
Василева.
Гостите естествено плениха 
каварненската публика 
и по целия обратен път 
към Р.Молдова само това 
са говорили – как били 
аплодирани на сцената, 
как са били радушно 
посрещнати от хотелиера 
г-н Бахнев, приютени във 
вила „Романа” /местността 
„Иканталъка”/, как са 
се надявали да е хубаво, 
защото техните по-големи 

братя и сестри са им 
разказвали за фестивала 
„С България в сърцето” – 
представителна марка на 
Каварна. 
Сдружение “Българско 
наследство” благодари за 
моралната, материална и 
финансова подкрепа, която 
получи от Община Балчик, 
с кмет г-н Н.Ангелов; от 
Община Каварна, с кмет 
г-жа Е.Балтаджиева, 
от РПК “Черно море” 
Балчик, с председател г-н 
Д.Пармаксъзов и гл.счет. 
г-жа Славка Маринова; от 
“Захарни изделия” Варна/

Балчик, с директор г-н 
В.Димитров и мениджър 
г-жа М.Петрова; от г-н 
Живко Желев, председател 
на ЗКПУ “Клас 2002” 
с.Безводица; от г-н 
Ростислав Баев, председател 
на Кооп.”Изобилие” Балчик;  
от г-жа Невена М.Петрова, 
председател на земеделска 
фирма с.Гурково; от г-н 
Кольо Великов, председател 
на ЗКПУ с.Безводица; от г-н 
д-р Румен Ганев с.Дропла; от 
ЕТ “Николайчо Маринов” 
с.Дропла; от ПК “Устрем” 
с. Дропла, с председател г-н 
Димитър Г. Димитров . 

С много труд и старание читалищното настоятелство, кметството и с финансовата подкрепа на ЗПКУ “Сокол”, бе подготвен и изнесен юбилеен 
концерт на 28 октомври 2022 г.,  посветен на Деня на народните будители - 1 ноември.         
                         Фото: Кина ЛИПОВАНСКА

Свети Великомъченик Мина 
Котуанский е християнски 
светец и известен 
чудотворец.
Той е покровител на 
семейството, но освен това 
се счита и като закрилник 
на хората, поели на дълъг 
път, пазител на бездомните 
и сираците, на народните 
лечители, знахари, закриля 
жените и им помага да 
заченат, скрепява браковете.
Свети Мина е бил войник 
в Египет. Заради това, че 
изповядвал християнската 
вяра, той бил посечен с меч 

11 ноември - празник на Св. Мина
през 296 година при двама 
нечестиви царе: Диоклециан 
и Максимиан. По онова 
време двамата издали указ 
всички християни, които не 
се покланят пред идолите, да 
се предават на мъчения и да 
се убиват.
Според народните поверия 
свети Мина е бил господар 
на вълците, които трябвало 
да пуска и да прибира. 
Празникът на светли вмч. 
Мина бележи средата на 
т.нар. Вълчи празници, които 
започват от 8 ноември – 
Архангеловден до 13 ноември 

– Коледни Заговезни. Това 
е времето, в което вълците 
бесуват.
Почитаме свети Мина на 
11 ноември (24 ноември по 
старо). Светото име означава 
„месечина, луна“. На този 
ден празнуват всички с 
имена Мина, Минчо, Минка, 
Виктор, Виктория, Викентий 
и Света мъченица Стефанида 
Дамаска.
В този ден е добре да се 
помолим пред иконата на 
светеца за здраве, радост и 
благополучие.

Източник: ikonite.bg
Св. Мина - 

чудотворец и закрилник


