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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

135 ãîäèíè îò Îñâîáîæäåíèåòî íà Áúëãàðèÿ
На 3 март от 11 ч. на

площад „21 септември”
бяха издигнати знамена-
та на Европейския съюз,
България и Общината, в
чест на 135-годишнина-
та от Освобождението
на България от турско
робство. Водещият –
Пламен Банчев, секре-
тар на читалище „Паи-
сий Хилендарски” ре-
цитира Вазовата ода
„Опълченците на Шип-
ка”. Тържествено слово
по случай празника
произнесе Митко Пет-
ров, зам.-кмет на Общи-
на Балчик. Слово произ-
несе и Тодорка Хариза-
нова, председател на
клуб „Здраве” прапрап-
равнучка на опълченец,

загинал на Шипка.  Бла-
годарствен молебен и
водосвет за здраве и
благоденствие на всич-

ки жители на Община
Балчик бяха отслужени
от протойерей Стратия
Александров и прото-

йерей Георги Петков.
С едноминутно мъл-

чание и падане на коле-
не бе отдадена почит
към загиналите в Руско-
турската война. Венци
на признателност под-
несоха Община Балчик,
ОбС-Балчик, Историче-
ски музей – Балчик, по-
литическите партии,
СОСЗР, Общинския
ученически парламент
и училищата.

Голямо впечатление
направи светското сло-
во на протойерей Геор-
ги Петков:

„135 години ознамену-
ваме  от онзи Трети март,
когато в Сан Стефано се
полагат подписите, озна-
менували края на Руско-
турската война и ражда-
нето на свободата ни ка-
то българи.

Трети март е ден, в
който народът ни стои
на колене пред подвига
на руските войници, ру-
мънските и фински вой-
ни, българските опъл-
ченци,  дали живота си
за нашата свобода.
Днес, когато честваме
този свят за всеки бъл-
гарин празник, ние от-
ново преоткриваме и
преосмисляме свобода-
та като ценност. За нас,
тя е белязана с особен

знак – изстрадана в пет-
вековно робство .Тя е
символ на достойнство-
то ни като народ и  на
нашата отговорност
пред бъдещето. Затова
нека да предадем на по-
коленията завета да та-
чат и пазят свободата, да
обичат отечеството си и
да изграждат с разум и
сърце, отговорно и вдъ-
хновено своя нов, по-до-
бър и красив свят.

Същинското родолю-
бие е способност да
обичаш родината си, да
обичаш чисто, безкори-
стно, дори саможертве-
но. На такава обич в не-
йната дълбочина и пъл-
нота може да ни научи
единствено Христовата
любов. Но  днес  е вре-
ме на разграждане и
разпад. Чрез медиите се
внушава духовно -нра-
вствена поквара. Поли-
тици днес използат   па-
триотична фразеология
в стремежа си да пости-
гнат политически и ма-

териални изгоди. Инте-
лектуалци  се гаврят с
родолюбивите чувства.
Духовно бедни люде са
в надпревара да трупат
материални блага, без да
забелязват хората около
себе се. Отделни  лично-
сти издигат национали-
стични лозунги и с това
правят от родолюбието
жалка карикатура. Стоти-
ци хиляди Млади  хора по-
емат  към „обетoвания”
Запад. Къде можем   да
намерим вдъхновение за
неопетнено родолюбие?

Остава духовната връ-
зка с предците ни, с тях-
ната Христова вяра и с
тяхното родолюбие. Па-
зителка, продължителка
на тази връзка, на тази
жива духовна приемст-
веност е призвана да бъ-
де Църквата, т.е. носите-
ли на тази приемстве-
ност сме призвани да
бъдем всички  ние. Ако
имаме това съзнание и
ако се стремим да из-
пълним това днешният

празник ще бъде за нас
истински, честит и све-
тъл. И няма да го пом-
рачат изказванията, че
руските политически
интереси са продиктува-
ли освободителната
война.

 И днес, когато хора
около нас бедстват - не-
ка  нашата православна
вяра бъде още по-жива
и по-действена, когато
хора сред нас са в бо-
лест, когато са в най-раз-
лични нужди  за своето
оцеляване-  да  ги под-
помагаме с каквото мо-
жем  с чиста християнс-
ка любов.

Поклон пред величи-
ето на всички знайни и
незнайни мъже и жени,
дали живота си за сво-
бодна България!

Честит национален
празник! Нека Божието
Благословение пребъд-
ва над всички за мирен,
благополучен и щаст-
лив живот! Амин!”

/Б.Т./
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Много малко хора се отзоваха на призива за продължаване на протестите
срещу монополите в България. Отново бяха издигнати и други искания като:
„Да има изцяло нови лица в парламента; Народните представители да
отговарят пред закона и избирателите си; Мандатността в НС да бъде до 2
мандата; Социално и браншово представителство в парламента;
Разсекретяване на договорите с национално значение и търсене на съдебна
отговорност на съответните лица; Закони за защита и поощряване на родното
производство и икономика; Равнопоставеност на гражданите в републиката;
Броят на народните представители да е пропорционален на броя на постоянно
живеещото население в държавата.

Представители на Балчик, Каварна, Шабла и Дуранкулак протестираха на 3
март на нос Калиакра.                                                             Фото: М. Костова

ПОКАНА до членовете на НЧ „П.Хилендарски-1870” - гр. Балчик
Настоятелството при НЧ „П.Хилендарски-1870” гр. Балчик, свиква Общо

отчетно-изборно събрание на 25 Април 2013 година от 17.00 часа в сградата
на читалището на площад „21 Септември” № 7 при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на читалището за 2012 година.
2. Освобождаване на стари членове на Настоятелството и Провери-

телната комисия.
3. Избор на Настоятелство, Проверителна комисия и Председател.




