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Награди от конкурса за есе на тема
“Екзарх Антим I - хранител на вярата

и строител на държавността”

Балчишките отличени ученици Ивомира Петрова и Никола Колев заедно с директора на ОУ “Антим I” гр.
Балчик Румяна Петрова, преподавателката по БЕЛ Ивелина Добрева в Парламента в гр. София с депутата

Сияна Фудулова (от Балчик) и председателя на НС Михаил Миков

Представители на ОУ
"Антим І" взеха участие
в церемонията по връч-
ването на наградите в
ученическия конкурс за
есе на тема "Екзарх Ан-
тим І - хранител на вяра-
та и строител на държа-
вността" в пленарната
зала на Народното съб-

рание. Инициативата се
провежда под патрона-
жа на Народното събра-
ние, съвместно с Мини-
стерството на образова-
нието и науката, във
връзка с честването на
знакови за българската
държавност годишнини
- 135 години съвремен-

на българска държав-
ност и 125 години от кон-
чината на председателя
на първия български
парламент Екзарх Ан-
тим І. Като председател
на журито за оценяване
проф. Андрей Пантев
откри церемонията с ду-
мите, че мястото, къде-

то се провежда награж-
даването е свещено, за-
щото тук са се обсъж-
дали важни въпроси и са
се вземали съдбоносни
решения, и от тук запо-
чва държавността в
България. Проф. Пантев
определи конкурса като
поредния признателен

жест на благодарност от
страна на учители и
ученици, от цялото по-
томство към Екзарх Ан-
тим І, който не е търсил
благодарности, но едно-
временно е бил доайен,
духовен глава и активен
депутат. Председателят
на Народното събрание
Михаил Миков и патрон
на събитието припомни
важни моменти от жи-
вота и дейността на Ек-
зарх Антим І. " Едно име,
което е дало много за
българската духовност,
за българската държав-
ност. И не случайно го-
ворим за вяра и държа-
вност. Ако това е първи-
ят български екзарх,
участвал в борбите за
самостоятелност на
българската православ-
на църква, то това е и
първият председател на
Народното събрание
отпреди 135 години и са-
мо след две седмици ще
отбележим един друг
акт - приемането на
Търновската конститу-
ция". Защото името и
делото на Антим І пре-
ди всичко се свързва с

приемането на изклю-
чително демократична-
та за онова време на Ев-
ропа конституция - Тър-
новската конституция.
От името на министъра
на образованието и нау-
ката проф. д-р Анелия
Клисарова участниците
в конкурса поздрави за-
местник-министър Ата-
наска Тенева. "Днес, ко-
гато имаме паметта за
българските деятели и
хранители на вярата и на
държавността, е много
важно да осъзнаем сво-
ята отговорност - като
учители, като ученици и
като държавници. Защо-
то трябва да имаме па-
мет, но трябва да имаме
и отговорност с поглед в
бъдещето", обърна се към
участниците тя. "И макар
да са само 6 училищата,
които носят името на Ек-
зарх Антим І, те са от вси-
чки краища на България.
Затова имаме гаранция-
та, че това светло име го
носим в сърцата, в па-
метта си, и то ще пребъ-
де като диря, като памет
и като отговорност", по-
дчерта заместник-минис-

тър Тенева. В конкурса
участваха 52 ученици от
VІІ до ХІІ клас. Отличени
бяха 13 ученици, от шест-
те училища в страната, но-
сещи името на Екзарх Ан-
тим І в градовете София,
Казанлък, Балчик, Видин,
Пловдив и Златоград, ка-
то  двама от отличените
са от ОУ "Антим I" гр.
Балчик. Това са Ивомира
Петрова и Никола Колев.
В събитието взеха учас-
тие и Румяна Петрова -
директор на училището
и Ивелина Добрева -
старши учител по БЕЛ.
На церемонията присъ-
стваха членовете на ко-
мисията за оценяване на
есетата - проф. Андрей
Пантев, Христо Буцев и
Николай Николов, проф.
Ваня Добрева, председа-
тел на комисията по об-
разование и наука в НС,
Сияна Фудулова - депу-
тат от гр. Балчик и други
народни представители,
директорите на учили-
щата, участвали в конкур-
са, учители и ученици.

Румяна ПЕТРОВА
              Директор на
ОУ “Антим I” - Балчик

Симеон ПЕТРОВ

Отзивчивост и готовност да
сторим добро

В последно време реди-
ца публикации призовават
към възраждане на благо-
творителността. По този
повод се опитах да напра-
вя анкета сред приятели и
близки, в която да събера
примери за безкористно
служене на човека. Но, се
оказа, че у всекиго е натру-
пано много повече огорче-
ние, отколкото благодар-
ност. Хората трудно можа-
ха да се сетят за достойни
постъпки, сторени без изго-
да, просто така - от добро
сърце. Всеки можеше да
разказва за подлостта и без-
душието, а за човешката до-
брота - едва намираха при-
мери. Да, наистина, отдавна
сякаш сме забравили проя-
вите на духовна щедрост и
себеотдаване. А, не са ли те
най- сигурният белег за въ-
трешна цивилизованост?
Воюваме за екологическа
чиста среда, а къде остава
екологията на душевността
и пътят ни един към друг.
За да се върнем към чове-
шките устои, обществото
трябва да се самопречис-
ти от наслоенията на себи-
чността. Не е ли време да
зададем въпроса защо до-

бродетели, изграждали ве-
кове духовния облик на на-
цията (човеколюбие, вза-
имопомощ и заинтересова-
ност от човека край тебе
),така неусетно се заличи-
ха от всекидневието ни.
Тяхното съществуване се
подхранваше освен от ре-
лигията, така също и от
силно развитото "хорско"
мнение в малките общнос-
ти, където всичко се върше-
ше пред очите на махалата.
Там доброто име се изграж-
даше не от социалното по-
ложение, или конюнктурни
съображения, а от зачитане-
то на хората и морала. Защо
изчезна добротворството?
Сигурно, защото за добро-
то име на човека се наложи
друга цена, измерваща се
не с делата им, а с парите.
В тези тежки времена хо-
рата се нуждаят не само от
хляб, но и от разбиране, от
разтуха. Човекът, доколко-
то в него са развити сили-
те на съзиданието е "при-
лепчив" към доброто. Мо-
же би точно благотворител-
ността ще бъде извор на мо-
рална опора и утеха за мно-
зина -както за този, който по-
лучава, така и за онзи, който
дава. Всеки жест на благоро-
дство и човеколюбие упра-
жнява неподозирана прите-
гателна сила. Последователи
ще се намерят… Дефицитът
на човещина е по - голям във
време на изобилие, отколко-
то на недоимък. Още има хо-
ра на тази земя - вярващи ис-
крено в доброто.

Симеон ПЕТРОВ

Рожден ден на балчишката салса

На 11 април 2014 г. в ресторант "Ел Симпатико" членовете на салса-клуб "Десита" Балчик отбелязаха празнично своята
тригодишнина и се похвалиха, че уроците по салса в град Балчик се преподават вече 6 години. Честито! Желаем дълголетие на

клуба и успех при привличането на младите към световното танцово изкуство.

Отчетно събрание на ПК “Младост” - Балчик
На 29 март т.г. пен-

сионерски клуб "Мла-
дост" гр.Балчик про-
веде годишно отчетно
събрание за изминала-
та 2013 г.

В работата на събра-
нието взе участие Ан-
гел Събев - председа-
тел на ОбС на пенси-
онерите от Общината.
Отчетен доклад за ед-
ногодишната дейност
на клуба изнесе Геор-
ги Андонов - предсе-
дател на клуба. Осно-
вната дейност на пен-
сионерския клуб е
ежедневната игра на

карти, шах и табла.
Всяка година тук се
провежда турнир по
шах. Честванията на 3
март, Трифон Зарезан,
Великден, Еньовден,
рождени и именни
дни обогатяват и раз-
нообразяват клубната
дейност. Много емо-
ции и незабравими
спомени оставиха за
пенсионерите от клу-
ба срещите с пенсио-
нерския клуб "Дел-
фин" от с.Белгун, Ка-
варненско; с пенсио-
нерския клуб "Хан
Кардам" от с.Кардам,

Г.Тошевска общ; с
приятелите ни от пен-
сионерския клуб на
с.Ресен, В.Търновско.
Много активна дей-
ност и заслужени на-
гради през 2013 г. по-
стигнаха групите за
автентичен фолклор и
за стари градски пес-
ни. На високо ниво бя-
ха участията им на
прегледите в Балчик,
на фолклорния събор
"Текето"в с.Александ-
рия, общ.Крушари; на
нестинарския празник
в с.Българи, Бургас-
ка обл. Нови песни,

нов репертоар и раз-
лична сценична изява
- това са новите мо-
менти в дейността на
певческите групи за
предстоящите им изя-
ви. Отчетът на ревизи-
онната комисия за
2013 г. бе прочетен от
Васил Петров.

Като председател на
събранието той запо-
зна присъстващите и с
план-програмата за
културната дейност на
ОбС на пенсионерите.
Активни и критични в
изказванията си по
дейността на клуба и

на ревизионната ко-
мисия бяха Христо
Митев, Янка Обрете-
нова, Драгни Анге-
лов, Димитричка Бо-
нева и др.

Гостът на събрание-
то Ангел Събев обоб-
щи като цяло разноо-
бразната дейност на
ПК "Младост", отго-
вори на поставените
въпроси и се ангажи-
ра с предстоящия ре-
монт на клуба.

Той подкрепи и пре-
дложението за ново
обзавеждане.

Анастасия ДИМОВА




