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Вкусът на здравето!
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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 строителствoремонтпроектиране

На 19 февруари се на-
вършват 140 г. от обес-
ването на Васил Левс-
ки – най-светлата фигу-
ра на Българското наци-
онално революционно
движение.

На този ден в цялата
страна народът ни се
прекланя пред паметта
на Апостола на свобо-
дата, революционера,
чийто живот е изпълнен
с подвизи, в името на
освобождението на
България.

Пред паметника на
Левски в едноименния
квартал на Балчик се съ-
бра множество, което
почете най-светлата ли-
чност на нашата наци-
онална революция.

Официални гости на
тържеството бяха: Нико-
лай Ангелов /кмет на
Община Балчик/,Вик-
тор Лучиянов /предсе-
дател на ОбС/, Стелиян
Железов /зам.-кмет/,
Мариана Ангелова /се-
кретар на Община Бал-
чик/, общински съвет-
ници, ученици от трите
училища на града, пен-
сионери от клубовете
„Младост”, „Втора мла-
дост” , „Здраве” и граж-
дани.

Слово за Васил Левс-
ки произнесе Мая Ива-
нова, пом.-директор на
ОУ „Антим I”гр.Балчик.

Отец Георги Петков
отслужи панихида за дя-
кон Игнатий – Васил Ле-
вски  и след църковния
ритуал прочете пламен-
но слово: “Когато на та-
къв ден, като този, кога-
то ние възпоменаваме
140г.от обесването на
Апостола на свободата
Васил Левски, а и не са-
мо на този ден всеки път
когато минаваме оттук в
подножието на  памет-
ника муние трябва да си
дадем равносметка за
това-доколко сме верни
на завета на този наис-
тина велик герой- ,,дела
трябват, а не думи”.
Днес, когато хората из-
воюват правата си за по-
добър и достоен живот
вече в свободна Бълга-
рия особено много се
нуждаем от личности ка-
то Левски-от неговата
любов към Родината, от
неговата непримири-
мост към робската пси-
хика, и интересчийство-
то, от неговата честност
и вяра. Доколко ние се
опитваме да изпълним
заръката му  да бъдем

свободни   преди всич-
ко  духовно-дали следва-
ме примера му  за дъл-
бока вяра в Бога, за вза-
имопомощ, за доблест
и родолюбие?! Защото
както казва и св.ап.Иа-
ков  ,,Вяра без дела е
мъртва”. Можем  да сме
изучили  Словото Бо-
жие , може да сме запо-
знати и с живота и заве-
тите на Васил Левски, но
ако тези послания и до-
бродетели  не сгреят
сърцета ни  и не раздви-
жат волята ни  да ги ги
следваме  в живота си,
то знанията няма да са
ни полезни.

 Авва Доротей опис-
ва вярата на хората та-
ка: Да си предствавим,
че Бог е в центъра на ед-
на окръжност, а ние сме
по периферията и. Кол-
кото ние се приближа-
ваме към центъра на та-
зи окръжност-към Бога-
то толкова ние се приб-
лижаваме един към
друг. Колкото ние се от-
далечаваме от центъра,
от Бога, то ние толкова
се отдалечаваме един от
друг. По тази причина е
и това отчуждение ме-
жду хората, защото се
отдалечават от Бога. За-

това нека се приближа-
ваме към нашия Творец,
извора на живота, пода-
теля на всички земни и
небесни блага и на вся-
ко добро, като следваме
учението  на църквата.
Нека вярата ни в Господ
Иисус  Христос бъде
онази пътеводна звезда,
която да ни обедини и да
озарява пътя ни в тези
трудни времена-като се
почитаме и помагаме.
Тогава ще бъдем верни
на завета на Апостола
на свободата и живота
ни ще бъде честит и бла-
гословен!

Нека Божието благо-
словение пребъдва над
всички за здраве, успе-
хи и благоденствие!
Амин!”

Тържеството продъл-
жи с декламации на уче-
ничките от ОУ
„Св.Св.Кирил и Мето-
дий” – Михаела Тихоми-
рова и Виктория Петро-
ва. Рецитал от стихове за
Апостола представиха
ученици от ОУ „Антим
I” с преподавател Ана
Щерева.

И тази година пенси-
онерки от клуб „Мла-
дост” рецитираха стихо-
ве, а медицински пенси-
онерски клуб „Здраве”
и „Втора младост” изпя-
ха две песни за Левски.

С едноминутно мъл-
чание всички се прекло-
ниха пред паметта на
Апостола на свободата
– В.Левски.

Последва поднасяне на
венци от: Община Бал-
чик, кмета на ОбА Н.Ан-
гелов, ПП „ГЕРБ”, НФСБ,
ч-ще „В.Левски”, ОУ
„Антим I”, ОУ „Св.Св.Ки-
рил и Методий”, цветя от
пенсионерските клубове
и флаери от Ученическия
парламент към ОДК
гр.Балчик.

/Б.Т./

140 ã. îò îáåñâàíåòî íà Â.Ëåâñêè

Официалните лица, деца и граждани пред паметника на В. Левски.

140 години Майка
България празнува тъ-
жен празник – обесване-
то на Васил Левски. Вся-
ка година на този ден –
19 февруари, деца и въз-
растни, мъже и жени от
всички краища на роди-
ната ни се стичат край
бронзовите и каменни
статуи на Апостола, от-
рупвайки ги с цветя и
венци. Тържествени
слова, стихове, песни …
В памет и прослава на
един велик българин. В
почит към синеокото
карловско момче, слу-
жило като дякон Игна-

тий, който подстригва
русите си коси и поема
пътя на борбата в леги-
ите на Раковски, в чети-
те на Ильо войвода и Па-
найот Хитов, за да се
превърне в знаменосе-
ца Левски и се издигне
до велик стратег на на-
ционалната революция.

От град на град, от се-
ло на село, той основа-
ва революционни коми-
тети и подготвя борба-
та, за да стигне до зло-
получното Къкринско
ханче и обагри там с
кръвта си искрящия
сняг. А снажни мъже

слизат от Балкана и съ-
бират аления сняг /спо-
ред Й.Радичков/, за да
го разнесат из земята
българска и да попие
там кървавата вода во
веки веков. А той, Апо-
столът, отдал всичко от
себе си за другите /като
човек с нулева кръвна
група/, увисва на бесил-
ката с мисълта само за
България: „Отче, моли
се не за мен, а за Бълга-
рия. Боже, избави Бъл-
гария!” – последните
слова на най-достойния
българин!

Мария АНДРЕЕВА

В историята има мно-
го верни народни сино-
ве, които се издигат до
високите върхове на
нравственото величие.
Но на най-високия връх
се издига Апостолът Ва-
сил Левски.  140 години
от неговата гибел –
спомняйки си за него-
вия живот, съдба, идеа-
ли , е редно да се запита-
ме – останахме ли вер-
ни на това, което той ни
завещава:”Аз съм пос-
ветил себе си на Отечес-
твото си … Да му служа
до смърт и да работя по
народната воля.”

Трудно е да се даде от-
говор, защото в днешно
време колективната бе-
зотговорност стана мо-
дерна болест. Шири се
навсякъде, не само по
етажите на властта и е
много удобна за прик-
ритие на нечистата съ-
вест. Клиничните слу-
чаи са многобройни.
Лечението е продължи-
телно и като че няма за-
щитен механизъм за
справяне с този вирус.

Правейки своите
журналистически разс-
ледвания, медиите се

Òúæíà ðàâíîñìåòêà
надпреварват да изясня-
ват причините и обсто-
ятелствата за нещо, кое-
то се случва. Яхват мет-
лата на народното недо-
волство. От това живо-
тът ни не става по-лек.
В обикновеното ежед-
невие се случват хиля-
ди добри неща, които
отминават с безразли-
чие.  Добрите новини се
спотайват и чакат да им
дойде времето, за да из-
лязат на светло. По-ва-
жно е да се знае кой с
кого, как и кога, с какви
средства воюва. И в та-
зи сложна игра кой е
прав и кой е крив, чове-
кът се поставя в комп-
роматна схема. А вре-
мето си тече неумоли-
мо. Колелото на живота
се завъртва. Свидетели
сме на стачки, демонст-
рации, терористични
атаки и.т.н. Все още
страхът се е загнездил в
човешките души. „ А зи-
мата пее своята зла пе-
сен…”

Политиците ни съвет-
ват да бъдем оптимисти.
Да, но този оптимизъм
се превръща в оптими-
стична трагедия. Какво

му остава на човек?
Трябва ли да си затваря
очите, да се прави на
сляп и глух, за да живее
спокойно? Тогава къде
е тиражираната от дъл-
ги години „гражданска
позиция и поведение”,
отговорност, чест, дос-
тойнство? Тези понятия
са се размили във вре-
мето. Заобиколени  сме
от фалш, лицемерие, лъ-
жа, измама и корупция.
Патриот е не този, който
дава душата си за наро-
да, а този, който иска да
спаси себе си. На коя
страна да застанем? Къ-
де е отишла правдата?
Кривдата ни се присми-
ва жестоко.

Уж живеем в свобод-
но време, но не можем
да изречем една истина,
без последствия. При-
мерите в това отноше-
ние са много. Опитите
да се заложи на нравст-
вените ценности, вяра-
та и духовното все още
са слаби. „Парицата е
царица” – казва един ге-
рой от пътеписа  на
Алеко Константинов
„До Чикаго и назад”.

/Продължава на стр.2/




