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Обръщение към моите студенти, 
приятели, колеги и съмишленици:

Зад поредицата 
„Славянската пра-
вославна цивилиза-
ция“ /досега са из-
дадени три тома/ не 
стои институция. Тя 
е моя битка, в която 
разчитам на съпри-
частието на приятели 
и колеги от Универ-
ситета на Света гора 
Търновска. Сега се 
обръщам и към вас, 
които ме помните от 
студентските си го-
дини /от 1972 до 2016 
г./, с признанието, че 
задаващият се чет-
върти том не е четиво 
за очакващи го чита-

тели, но е важен за 
българската библио-
тека, защото съдържа 
доказателствата за 
историческото битие 
на Великата църква 
на Царевград Търнов 
до 1626 г. /удълже-
но с още 222 години 
след кончината на па-
триарх Евтимий през 
1404 г./. Тя е насрещ-
ната част от пейзажа 
при паметниците на 
равноапостолните 
братя и на Патри-
арха, и на вашите 
спомени. Възпри-
емането на тази непо-
дозирана поправка в 

историческата ни па-
мет е процес, който 
започва с издаването 
на четвъртия том от 
Издателство „Фабер“ 
– Велико Търново. 
Ето защо искам той 
да бъде приютен в 
грижовни ръце и за-
това ще бъде изда-
ден в тираж според 
броя на пожелалите 
/и прибавените към 
тях двадесет автор-
ски екземпляра/. В 
края на това издание 
ще стои моето обръ-
щение и списъкът на 
отзовалите се – все-
ки от вас ще получи 
екземпляр с номер, 
съответен на номера 
в списъка. Призивът 
ми при същите ус-
ловия се отнася и до 
приятели, до чита-
тели на предишните 
три тома и до почита-
тели на миналото на 
Българската църква. 
Вписването на името 
на пожелалия четвър-
тия том е поизбор –с 
академчините и науч-
ни звания, професио-
нални и творчески 
занимания /или без 
тях/, а ако не ви пред-
ставлява трудност 
– най-вече мястото, 
което обитавате сега /
заради „географията“ 

В годината на
 слънцето - с оптимизъм 

и вяра в разума

На 11 март т.г. в 
ресторант „Лотос” бе 
проведена пролетна 
среща на Дружество-
то на инвалидите от 
гр. Балчик, с предсе-
дател  Деспина Ма-
ринова. На срещата 
присъстваха предста-
вители на организа-
цията от гр. Добрич 
и гр. Шабла. Домаки-
ните  от Балчик бяха 
подготвили „за добре 
дошли” вкусна погача 

с шарена сол и ръчно 
изплетена мартеница 
за всеки гост.
Официални гости 

на приятелската сре-
ща бяха: председате-
лят на Регионалната 
организация  на Съ-
юза на инвалидите в 
Добрич Ивайло Ми-
тев, координаторът 
за област Добрич 
Надежда Димитро-
ва и представител на 
Комисията за ревизи-
онен контрол Тинка 
Тодорова. Групата от 
Шабла бе оглавявана 
от своя председател 
Слави Славов. Бяха 
разменени подаръци, 
символизиращи про-
летта и неугасваща-
та сила на Слънцето, 

изготвени собстве-
норъчно от членове-
те на организацията. 
Ивайло Митев връчи 
на Деспина Марино-
ва огромна мартени-
ца, сътворена от една 
от най-възрастните 
участнички в среща-
та г-жа Иванка То-
нева, която отправи 
сърдечни поздрави 
към всички за здраве 
и благополучие, а на 
жените – специално 

написани прочувстве-
ни стихове.
Деспина Маринова, 

която е представи-
ла организацията от 
Балчик на 8-я конгрес 
на СИБ, проведен от 7 
до 9 декември 2016 го-
дина, въведе накратко 
присъстващите в духа 
на конгресните ре-
шения. СИБ е нацио-
нално представител-
на неправителствена 
организация, която 
има организации в 
169 общини в страна-
та. Акцент в неговата 
работа е сътрудни-
чеството с местните 
органи за управление, 
с цел подобряване на 
публичните услуги за 
инвалидите. В при-

ветствените си думи 
към гости и балчи-
клии тя призова всич-
ки към борбеност за 
постигане на онези 
мечти, в които се чува 
гласът на разума и 
сърцето, както вещае 
всевиждащото Слън-
це в 2017 година.
С топли думи към 

присъстващите се 
обърна г-жа Иванка 
Бързакова – общин-
ски съветник, член на 

Бюрото на социалис-
тическата партия. Тя 
предаде на председа-
теля на организация-
та в Балчик и плик 
със сумата от сто лева 
за общи събития.
И така, както се 

полага на весел про-
летен празник, освен 
сърдечните поздра-
ви, се извиха кръшни 
добруджански хора. 
Завладяващите ритми 
вляха огън в кръвта 
и заличиха мисълта 
за болките в ставите 
и трудно подвижни-
те нозе. На празник, 
като на празник! С ве-
селие и настроение!

Илияна
ДИМИТРОВА
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Членове на СИБ от Балчик домакинстваха среща с 
Добрич и Шабла

на българските домо-
ве на тази книга/. 
Редът на имената 

в списъка ще следва 
редът на получава-
нето на заявките, а 
крайният срок за тях 
е 15 април 2017 г. 
Ще получите пола-
гащият се екземпляр 
при представянето 
на книгата на 11 май 
2017 г. лично или 
чрез ваш посредник, 
а при невъзможност 
да присъствате ще 
бъде изпратено на 
посочения пощенски 
адрес. Ако пожелаете 
още един /за прияте-
ли или за библиоте-
ки/, името ще бъде 
повторено в списъка. 
Цената на един том е 
25 лева.
Общуването ни 

ще се осъществява 
с посредничеството 
на моята дъщеря Да-
ниела Анчева Пан-
дулчева, ВТУ „Св.
св.Кирил и Методий“, 
стая 407 в Ректора-
та, електронен адрес 
anchokaloyanov@abv.
bg, Фейсбук Анчо 
Калоянов
До нашата среща 

на 11 май 2017 г!

Ваш!
Анчо Калоянов

Последно сбогом на 
Стойка Ангелова Андонова

Последно сбогом казаха хористките от Пенсионерския хор „Втора младост“ на своята солистка и при-Последно сбогом казаха хористките от Пенсионерския хор „Втора младост“ на своята солистка и при-
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Денят е 4 март 2017 
г. Слънчев мартенски 
ден, в който Пенсио-
нерският клуб „Вто-
ра младост” е пълен с 
хора, но не се чува ве-
сел смях, няма прият-
ни приказки, нито пък 
песни.  Клубът е обхва-
нат от тишина. Чува 
се само тик-такането 
на стенния часовник, 
който отмерва времето 
от 12.00 до 13.00 часа, 
като броенето в ред 59, 
58, 57…Отмерването 
на времето е в обратен 
ред не за друго, а за 
да ни подскаже колко 
време ни остава в този 

последен час да сме за-
едно. Да! Да сме заед-
но, защото поводът за 
събирането ни е много 
тъжен. Заедно сме с 
едно опечалено семей-
ство, близки, роднини, 
познати и приятели на 
СТОЙКА АНГЕЛОВА 
АНДОНОВА, която за-
винаги ни напусна на 3 
март 2017 г. на 73-го-
дишна възраст.
Мила Стойке, ти бе 

една от нас като дъл-
гогодишен  редовен 
член на нашия клуб, и 
като певица от групата 
за изворен фолклор, и 
като солистка, и като 

добра приятелка, ще 
останеш в сърцата ни! 
Защото добрите хора 
не умират. Те оставят 
след себе си светъл 
път, диря, по която ние 
да вървим. С тези думи 
се простихме с нея и 
сведохме глави, за да 
и отдадем последна 
почит. 
А когато часовни-

кът удари последната 
минута на обратното 
броене, всички минах-
ме край ковчега ѝ, про-
шепвайки: „Сбогом, 
мила! Почивай в мир!”
Почивай в мир – ка-

зах и аз, допълвайки, 

че ще ни липсва добро-
то човешко отношение, 
чувството за хумор и 
усмивката на една дъл-
гогодишна наша дру-
гарка. Спи спокойно 
вечния си сън!
После траурното 

шествие пое към гро-
бищния парк,  за да я 
изпратим по послед-
ния ѝ земен път. За по-
следен път заедно със 
Стойка и нашия пенси-
онерски клуб.

Софка ПАНЧЕВА
Председател 

на ПК „Втора 
младост”Балчик


