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Поклонение пред паметника на Васил Левски

Братчетата Галин /2 клас/ и Станислав /подг.група/
Иванови от ОУ „Антим I“ Балчик пред Паметника
на Васил Левски - на пост.
Фото: Галина Бойкова

По случай 144 г. от
обесването на Апостола на свободата Васил
Левски едноименното
Народно
читалище
„Васил Левски 1959”
в Балчик организираха от 11.00 ч. на
19 февруари 2017 г.
възпоминание. Пред
паметника на Васил
Левски
поднесоха
цветя, венци, първи
пролетни
кокичета
много граждани, зам.кметът
Димитрин
Димитров,
общин-

ски съветници,
представители
на политически
партии,
председателят
и
секретарят
на читалището
Даниела Димитрова и Елица
Стайкова,
читалищните
с ъ т р уд н и ц и
Галина Димова, Костадин
Денев, Иванка
Йорданова, Румен Георгиев,
председателят на ОбС на
пенсионерите
Ангел Събев,
председатели и
членове на различни пенсионерски клубове
от Общината,
представители
на Общинския
ученически
парламент, директори, учители и ученици
от трите учили-

ПАМЕТ
Апостоле, поклон ти правя до земята
и коленича пред твойта самота.
Разбрах, обречен си, за да стоиш
във титанична бронзова снага
и пътя ни да озариш
със своя син и тъй далечен взор.
Забързани и смели във запоя,
забравяме за твоя идеалднес, сгърчени от болка и обида,
не смеем българи да се зовем.
Прости ни.
Греха изкупваме си
във страдание.
Прости ни.
А после ще ни поведеш.
Пенка ДИМИТРОВА

Пред Паметника на Васил Левски в Балчик на поклонение - 19 февруари 2017 г.
Фото: Маруся КОСТОВА

ща в града. Всички те
се поклониха пред несравнимия в българската история революционер – поклониха
се пред Васил Левски
. Не са много личностите от световната
история, които могат
да му бъдат равни.
Заупокойна молитва
за Васил Левски отслужи отец Тодор от
църквата „Св.Петка”
в кв.”Левски” Балчик.
Слово за Васил Левски изнесе зам.-директорът на ОУ „Антим I” Балчик – Мая
Иванова.
Рецитал от стихове за
Апостола и възрожденски песни представиха ученици от

НОВ БЪЛГАРСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg –Учебни програми – Електронен каталог
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена 052 607 946 – база Варна

Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма
„Управление на луксозното хотелиерство”

Множеството платени стажове във Франция, с които студентите самофинансират
образованието си.

ОУ „Антим I” Балчик
с водещи учители Боряна Колева и Светлана Иванова.
Под ръководството на
учителката Наталия

Теофилова рецитираха ученичките Елеонора Димитрова и Рая
Валентинова от ОУ
„Св.Св.Кирил и Методий” Балчик.

Поетесата Пенка Димитрова от Балчик
представи своето ново
стихотворение, посветено на Васил Левски.
Пенка ДИМИТРОВА

Сирни заговезни

Сирни заговезни (Поклади) или Прощална неделя е празник на всеобщото опрощение. Той е винаги седем седмици преди ВЕЛИКДЕН.
На този ден Църквата призовава вярващите християни да пречистят душите си,
да изпълнят с мир и любов сърцата си, за да посрещнат Възкръсналия Христос.
На трапезата като блажни се ядат само млечни и яйчени ястия, затова е наречен
Сирни Заговезни - последната неделя преди Великия пост. В този ден всеки иска и
дава прошка за волни или неволни обиди, недобри помисли и намерения, спрямо
своите близки и познати.
В Библията е казано, че който не прости прегрешенията на ближния си, и Бог
няма да му прости безбройните прегрешения.
В някои български селища на този ден казват: „простено - прости!“, т. е. „аз ти
прощавам и ти ми прости“.
Обичаят хората да се маскират по Заговезни датира още от Средновековието и
дори много преди това, като у нас е разпространен само в някои краища. Маските трябвало да прогонят злите духове, които бродят между хората, карнавалът
символизира победата на светлината над мрака, т. е. настъпването на пролетта
и края на зимата. Повод да се организира домашен празник карнавал, повод за
веселие и, разбира се, за общата софра.

Посетете
Оптиката в град Балчик
(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

