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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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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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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад

Тел: 7 22 89
 GSM: 0878 578 995

Тел: 7 22 88
 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Banner Exide
Vesna Hagen

гр. Балчик
ул. “Камчия” 7
(срещу склад “Пато”)

тел. 0896 796 009
       0579 7 30 48
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На самия ден,  19
февруари, неделя, бе
отбелязана тържест-
вено 139-годишнина-
та от обесването на
Васил Левски – Апо-
стола на нашата сво-
бода. Пред Паметни-
ка му в кв.”Левски”
имаше над стотина
души – зам.-кметът
Стелиян Железов, се-
кретарят на ОбА Ма-
рияна Ангелова, пре-
дставители на полити-
чески партии, пенси-
онерски клубове,
ученици и граждани.

Програмата, подго-
твена от едноименно-
то читалище,  беше
много богата и съ-
държателна.

Отец Георги и отец
Марин произнесоха
заупокойна молитва
за Дякон Васил Лев-
ски.  Мая Иванова,
преподавател по ис-
тория в ОУ „Антим
I”, прочете пламен-
но слово, в което от-
беляза:

„Времето е най-без-
пристрастният и непо-
дкупен съдник на де-
лата и събитията в чо-
вешката  история.
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Писмо до Левски

Много добре казано
и все пак не достатъ-
чно…..

Имам предвид,че
светостта на Васил
Левски е космополи-
тна, а случващото се
през последните го-
дини в родината ни
не оправдава   и
зрънце от всеотдай-
ното дело на тази ли-
чност. Няма друг об-
раз в българската
история ,  който да
от разява  толкова
благородство и се-
беотдаване като този
на  Васил Левски.

„Да бъдем равни с
другите европейски
народи зависи от на-
шите собствени зад-
ружни сили” - думи
изречени във време
на робство и безче-
стие, които сега до-
ри звучат по-актуал-
но. Сякаш  Левски е
виждал пътя на ро-
дината ни- път на
трудности и липса
на  задружни сили…

Спи Дяконе, не се
събуждай!

Остани в незнайния си
гроб!

Добре си ти… оттам не
виждаш

съдбата на достойния
народ!

Не виждаш
майките,които днес не

раждат.
Старците край кофите за

смет.
Бащите със джобове

празни,
В ръцете с куфари и
здравец за късмет.
Децата са ни вече на

изчезване.
Селата мъртви ,пусти

градове.

Строим
хотели,паркинги,гаражи…

Край просяка  минава
БМВ.

На” пътя край Европа”
се продават

В ръцете с кукли
малките моми

Те детството си в
сънища сънуват.

Стаена скръб в очите им
гори

Спи Дяконе, не се
събуждай!

Добре си там под тая
черна пръст.

Завиждам ти затуй,че не
дочака

мечтите си разпънати на
кръст.

Златина ВЕЛИКОВА

Фото: Б. Божидарова

Да, точно това е на-
шият основен проб-
лем- задружните си-
ли,защото,ако поне
малко  народът ни ми-
сли за общото,нещата
щяха да са много по-
различни за всички
нас. Понякога  си мис-
ля,че дори и тогава
преди толкова много
години, Левски е виж-
дал тази истина и се е
противил на нея с де-
лата и идеите си.Думи
като „ Ако загубя-губя
само себе си,ако спе-
челя-печели цял народ”
са думи, изречени от
човек,който знае каква
е цената на общото бла-
го. Всъщност  за тази
личност е казано тол-
кова много,че аз едва
ли ще успея да кажа
нещо ново и по-разли-
чно, но това което вси-
чки ние трябва да нап-
равим е да сведем гла-
ва над паметта му и да
се помъчим  да бъдем
по-добри и единни.

Георги Зл. Георгиев

Времето ражда свои-
те герои, някои скоро
потъват в забвение, а
други се превръщат в
символи на цели епо-
хи. За свободата на
България са пролели
кръвта си и са дали
живота си  хиляди
борци, пред чиято па-
мет днес се прекланя-
ме.  Без  съмнение
сред тях се откроява
едно име, обгърнато с
непомръкваща слава
и превърнало се в ле-
генда. Име, което все-
ки българин знае, по-
мни и ще тачи, докато
съществува България.
Това е Васил Левски –
идеологът на българ-
ската национална ре-
волюция, блестящият
стратег на борбата за
освобождение от тур-
ско робство, безкори-
стният вожд на Вътре-
шната революционна
организация…

Неговото безстра-
шие, естествената му
скромност, нравствена-
та му чистота, заедно с
величието на подвига и
жертвата му, превръ-
щат делото му в леген-
да. Съвсем справедли-

во българският народ
отдавна го е обявил за
национален герой, а за-
ради грозната му и мъ-
ченическа смърт и за
светец. До днес се пеят
песни за него.”

Пламенно рецити-
раха стихове за Левс-
ки учениците от 8 клас
на ОУ „Антим I” Нико-
лай Николов и Гергана
Стоянова. Рецитираха
и пенсионерките от
клуб „Втора младост”
Софка Денева, Янка
Обретенова,  Анка
Арабова,  Веселина
Мирчева и Мария
Върбанова. Пенсио-
нерски клуб „Здраве”
изпълни песен, посве-
тена на Левски, чиито
стихове са на балчиш-
ката поетеса Цонка Си-
вкова и това е петото и
стихотворение, пре-
върнато в песен.

Левски бе почетен с
едноминутно мълчание
на колене и с цветя и
венци от ОбА, ОбС,
НЧ”В.Левски”, ОбС на
БСП, ПП „ГЕРБ”, ВМРО,
ОУ „Антим I”, Истори-
чески музей, ОДК, Уче-
нически парламент и др.

Маруся КОСТОВА




