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Всяка година на 11
май се срещаме с дълбок поклон пред великото дело на солунските
братя Кирил и Методий.
Преди 12 века високообразованите книжовници Св. Св. Кирил и
Методий създават славянската азбука и книжовност, с ясното съзнание, че духът определя
езика, а словото – самите нас. Създаването на
славянската азбука и превода на библията на живия и говорим славянски
език е епохално събитие.
В защита на своето дело те се изправят пред цялата средновековна реакция, която допуска само
три книжовни богослужебни езика – еврейски,
гръцки и латински. Отстояват правото на всички
народи да имат богослу-

жение и книги на родния
си език. Църквата изказва
своята благодарност и
признателност като ги канонизира за светци още
през 10 век. Тяхното дело
остава една от грандиозните културни епопеи, които
човечеството помни и
пред чиято вечна актуалност се прекланя.
След смъртта на Светите братя техните ученици
са гонени, преследвани.
Тогава младата българска
държава ги привлича. Създава им условия, съхранява и подклажда огъня,
който светите братя са запалили, за да го предадат
на останалите славяни и
бъдещите поколения, с което България си печели
уважението на цивилизования свят. Тяхното дело
обединява славянското
семейство и други народи с обич и духовни отношения. Затова, неотдавна
при посещението си у
нас, руският патриарх Кирил изказа своята дълбоко признателност към
България за разпространяването и съхраняването на славянската пис-

меност и култура. С гордост можем да кажем,
че и ние сме дали нещо
на света и на вси славяни книги да четат.
Сега като членове на

директор на ОСУ „Й.Йовков”- Тузлата. Тя акцентира върху дейността на двамата братя – създаването на Славянската азбука и превода на
Библията, епохални събития в човешката история.
С поздравление и призив
„Бъдете будители, България има нужда от Вас”
Виктор Лучиянов, председател на ОбС Балчик
напомни ролята на учителя в обществения живот като духовен будител.
Поздравително слово
произнесе и Ангел Събев, председател на ОбС
на пенсионерите в Балчик. Последваха развълнувани слова, придружени с поезия, цветя и подаръци за организаторите на празника от учителските клубове на Шабла,
Каварна, Кранево, Оброчище, Сенокос.
С хубави думи, с пожелание за здраве, дълголетие и весело настроение към присъства-

ЕС ние им носим един
празник, с който преместваме Ренесанса в Западна Европа няколко
века по-рано.
От древни времена

щите се обърна и кметът Николай Ангелов,
който обеща да положи
всички усилия за уреждане на безплатния достъп на балчиклии до
Двореца. Вълнуващ момент беше и срещата с
началната му учителка
Янка Гроздева.
Празничното настроение достигна своя апогей
с талантливото изпълнение на малкия чаровник
Александър Танев, който поздрави учителите с
прекрасно изпълнение
на две песни и получи
бурни акламации от присъстващите. Пенка Димитрова поздрави всички
по случай празника със
свое стихотворение. Последваха и други поздравления със стихове и песни, а хубавата музика,
хората и танците потвърдиха максимата, че
възрастта не е подвластна на душевното богатство и щедрост.
Мария АНДРЕЕВА
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кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие
на диоптрични рамки
и слънчеви очила на аткрактивни цени.
В оптиката се извършват безплатни прегледи
от очен лекар – специалист /офталмолог/.
10% отстъпка за всяка втора поръчка срещу издаден
талон.
Òåë. çà êî í òàêòè: 0878 568257

всички документи на
ЕС, а химна „Върви, народе възродени“ ще
обединява голямото европейско семейство и ще
вдъхновява народите с „На-

ник в национален празник на българската просвета и култура. Още от
Възраждането той е
свързан с училищните
тържества. През 1857 го-

Учителите-пенсионери празнуват 11 май - Ден на Св.Св. Кирил и Методий
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За поредна година на
11 май залите на ресторант “Лотос” се огласиха от тържествената музика на вдъхновения
„Химн на Кирил и Методий”, изпълнен от
учителите пенсионери
на град Балчик и Общината. Традиционният
празничен обяд започна с приветствени слова. Иванка Атанасова
поздрави всички присъстващи с емоционално
слово, цитирайки откъс
от популярния роман
„Сърце” на Едмондо Де
Амичис, в който бащата съветва сина си как да
почита и обича своя
учител – „Произнасяй с
почит името „учител”,
сине!” Колко актуално!
Слово за безсмъртното дело на славянските
първоучители Кирил и
Методий произнесе Керанка Генчева, председател на Клуба на учителите пенсионери, дългогодишна учителка и

Кириловата реч е била
задължителен елемент
при коронясване на
кралските особи във
Франция. От 1057 година в Римската катедра-

/4-4/

ла се пази Славянското
клетвено евангелие, заради свещените букви
на Глаголицата. Кириловата азбука е третата,
на която се записват

пред, науката е слънце“.
11 май – имения ден
на Св. Св. Кирил и Методий е българско явление, което превръща
един религиозен праз-

дина тяхната дейност е
почетена в църквата „Св.
Стефан“ в Цариград, а
следващата година е отпразнувана в град Пловдив, където учителят

Йоаким Груев произнася вълнуващо слово за
живота и делото на Св.
Св. Кирил и Методий.
Така, вече две столетия
този празник е част от
живота и историята на
България. Повече от 100
години прекрасният
химн „Върви народе
възродени“ изпълва
сърцата ни с патриотизъм и гордост. Малко са
народите, които имат
такъв светъл празник в
своята история.
Ние, българските учители сме горди, че можем да се наречем апостоли на святото им дело. Всички ние в залата,
откакто се помним, сме
пели песни, кичили сме
образите им с цветя и с
цялата си душа сме възпитавали поколения
български деца в любов
и преклонение към великото им дело.
Да пожелаем на бъдещите учители да съхранят и тачат паметта на
тези великани на духа,
докато има българи и
славяни на земята!
Керанка ГЕНЧЕВА
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За първа година читалищното настоятелство
и кметството в с.Стражица, община Балчик
взеха решение 11 май да
се чества като патронен
празник на читалището,
защото на този ден е роден Стефан Караджа –
легендарен български
герой, борец за национално освобождение,
патрон на читалището,
бившето училище и конезавод. Тази година се
навършват 172 г. от неговото рождение.
Това сподели кметът
на селото Шукри Шукриев в своето приветствено слово към жителите и гостите. Той не забрави да изтъкне огромното значение на Кирило-Методиевото дело,
ролята на старобългарската азбука, просвета и
книжнина. Израз задоволство и благодарност
към организаторите,

към усилията на читалищната секретарка Димитричка Ганчева, за да
се почувства празничното настроение. Ако
върнем лентата назад,
ще видим, че този празник се е провеждал по
много тържествен начин, съвместно с училището. Сега училищният
двор е пуст. Училищната сграда стои самотна
и рушаща се. Ако можеше да говори, щеше
да разкаже много вълнуващи моменти от
училищния живот.
Затова си говорихме и
си спомнихме с порасналите вече момичета и
момчета в селото. Някои
от тях вече бяха създали
семейства. В очите на
всички четях тъга и съжаление, упрек към тези, които им отнеха родното училище и възможността да се изявят творчески, да бъдат полезни.

Тази година Международният празник „Нощта на музеите и галериите”, ще
бъде отбелязан от
Историческия музей
в Балчик с откриването на самостоя-

телната изложба от
икони на Росен Германов – Даскала.
Събитието ще се състои в Художествената галерия в Балчик на 18 май – петък от 18.00 ч., като

Една тъжна равносметка на фона на добрата и стегната организация, хубавата българска музика и песни, както и музикалната програма. Първи откри
тържеството Общинският пенсионерски хор
в гр.Балчик с диригент
Т.Тодоров. със своето
изпълнение на патриотични песни и външен
вид участниците в хора
предизвикаха уважение и възхищение.
Прозвуча химнът на
Кирил и Методий, а
след него малкото момиче Хазал Миленова,
4-годишна от ЦДГ
с.Стражица развълнува
всички със стихотворение за буквичките. Децата от подготвителната група с ръководител
Валентина Желева, изпълниха две песнички и
развяха знаменца. Нетърпелив да грабне ми-

крофона бе 72-годишният местен изпълнител
на народни песни бай
Ангел, който отправи
своя поздрав към своите съселяни. Своят поздрав поднесе и хорът
при пенсионерски
клуб
„Въз ра ждане”гр.Балчик. Празникът продължи с изпълнение на народни песни и хора. Най-интересни бяха децата, които
обикаляха малките сергии с лакомства, балони, захарни пръчици и
петлета. Въздухът се изпълни с мирис на скара, без която ни минава нито един празник.
Тръгвайки си, останах с впечатление, че
това беше един хубав
празник за местното население, а въпросът за
оцеляване и съдбата на
читалището ще бъде тема с продължение.
Стела Д. СТОЯНОВА

Íîù íà ìóçåèòå
è ãàëåðèèòå
вратите на галерията ще останат отворени до 22.00 ч./вход
свободен/.
На вниманието
на по сетителите
ще бъдат и другите
две настоящи екс-

позиции – живопис и пластики на
братя Казакови и
ретроспективната
изложба „Ехо от
миналото” от фонда на галерията.
Заповядайте !

