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Възпитавай, български будителю!

Светлото безвъзмездно зано с националното ни
звание „будител” е свър- Възраждане, но неговата

същност е далеч назад
при Солунските първоучители, то се допълва и дообогатява през
последните годините на
пандемията. Какво е да
си мисионер на истинското знание и духовността в нашата съвременност ? Имаме ли
резерви от нови кадри за
болниците, за училищата и университетите, за
нова вълна от благородни и извисяващи лечители на душата?
Истинското начало за
тази отговорност и дълг
към другите е свързано с
личното проглеждане за
дълбоко осъзната грижа
за ближня, а то е резултат на познаването на
опита и традициите на
предшествениците, на
хилядите книжовници,
учени, изследователи,
учители, дейци на науката, културата и знанието. В миналото ни тези
носители на светлината
тръгват по кътчетата на
земята ни, за да работят

което имам. Обичах да
пея, танцувам, рецитирам, бродирам, рисувам,
да спортувам “ – разказва
тя в последната писмена
следа, която ни оставя
от своя живот, книгата ѝ
„ВЕЛИЧКА МИЛЕВА –
Автобиография“.
По-голямата част от професионалната ѝ изява е
като учител по химия и
биология – първо в с. Сенокос, а след това в гр.
Толбухин (Добрич) – ОУ
„Христо
Смирненски“.
Работи и като дружинен
ръководител и преподавател по пеене. През всички
тези години, тя е участва

чески групи и театрални
постановки.
За отличната си работа
с децата в училище получава редица награди.
Включена е от ОК на
Комсомола в делегация
за Украйна – Киев. Нейни
ученици се справят отлично при кандидатстване в Природоматематическата гимназия в Добрич
и продължават успешно
в паралелка „Химия и биология“. Ученици, участници в ръководения от
нея кръжок, се представят
успешно на олимпиадите
по химия през годините,
за което е отличавана с

Драгомил Георгиев

за преодоляването на
безглаголността, на мрака на неграмотността.
В началото на 21-ви век
този коварен бич отново
се пръвръща в кошмар
за много страни не само
от Африка и Азия, но
за стара Европа и Америка. Стига се до смущаващия парадокс на
голи амбиции за високи
позиции и стряскаща
полуграмотност, т.е. на
зловеща и смразяваща
нова възраждаща се байганьовщина. Тази тема
активно се премълчава,
но проблемът ще бъде
още по-тревожен, тъй
като неподготвени ще
бъдат много от кадрите
ни във всички области
на обществото ни - в
производството и туризма, в здравеоопазването
и образованието, в науката и управлението.
Интелигенцията ни все
повече се комерсиализира по лесния успех
и ниските естетически
критерии, блазни се

от високото заплащане. Загубват се идеализмът, убедеността и
готовността да се работи
осъзнато с всички хора,
без разлика от религия,
етност и общност, с изостаналите, които имат
сериозни пропуски през
годините. По този начин
се затруднява процесът
на мотивацията сред
подрастващите да учат
и да четат, да знаят и да
развиват новите си способност, които ще са в
основата на бъдещата
им професия в живота.
Все по-тревожен става
въпросът с българската интелигенция, която
бърза да се втурне по
хлъзгавия път на политиканството, на запъхтяното изкачване по
служебната
стълбица
на Христо Смирненски
за светкавично забогатяване. Будителството
предполага дълга и безкрайна работа през годините и през целия живот.
След себе си е красиво и

похвално да оставяш поколения от следовници,
продължители, които ще
вървят по твоите стъпки
и ще се чувстват горди,
че продължават започнатото от възрожденците само така те ще се
утвърдят и ще израснат
до съвременни духовни
първенци, в сеячи на доброто, красотата и любовта.
В кариерното развитие
все по- необходимо е сериозно да се помисли за
стимулиране на професиите от духовната сфера, коитои са също на
първа линия, защото се
грижат духовното здраве на нацията, а без него
няма и не може да има
хармония с физическата
активност. Добре е държавнически да се мисли
за истинските народни
учители, просветители,
сеячи на знанието, които
са лекарите на душите в
преодоляването на болното его, процес, който

води до злобата и завистта, до гнева и разрушителната стихия на
насилието.
Крайно необходими са
ни днес и сега истинските дарители на здраве на
тялото и душата с магията и енергията на словото смело да застават
на първа линия с делата
и примера си, с достойнството и характера си да
възпитават българина в
борбата със смъртта. На
светло, пред погледите
на всички да показват
и доказват силата на
светлия български дух,
който ще се пребори и
ще победи новите зли
сили на мрака, на разрушението и злото, в тази
дълга „вечер във Византия”(Ъруин Шоу).
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК БУДИТЕЛИ И „ВДЪХНОВИТЕЛИ”(ТЕОДОСИЙ
СПАСОВ) НА ВЯРАТА,
НАДЕЖДАТА И ЛЮБОВТА !
Драгомил Георгиеив

Величка Милева ще продължи да живее в нашите спомени С двойна пневмония и
						
Мария Добрева, фондация „Вигория“
ковид
и благодаря за всичко, в танцови състави, пев- грамоти – „Учител-първе- с читалищната годишна

Винаги е трудно да приемеш, когато близък, приятел или познат напусне
внезапно земния свят. За
всички, които познават
Величка Милева, болката
от загубата е силна – тя
беше толкова лъчезарна,
толкова всеотдайна в семейните и обществените
ангажименти.
Родена на 7 ноември 1941
г. в с. Дропла, Величка
Милева израства в семейство, където трудът и нормалните човешки взаимоотношения са стабилен
фундамент при възпитателния процес на децата
в семейството. Обича да
пее още от малка. И цял
живот не се раздели с пеенето. Пее в училищния
хор в родното си село до
завършване на основното
си образование. Продължава да пее и в следващите етапи на образованието
си. Въпреки, че в края на
първи клас се разболява
и се налага две години
да се лекува, след което
продължава обучението
си, тя не губи своята борбеност и вяра в доброто.
„Това състояние, в което
бях попаднала, ме научи
да се радвам на всеки миг
в живота ми, да оценявам

нец“, за всеотдайната си
работа с възпитаниците
си.
Моделът за активна гражданска позиция Величка
Милева пренася и в годините след пенсионирането си. Участва в певческата група на с. Дропла
като член и като ръководител на групата от 2017
г. Във всичко, свързано с
читалищната дейност на
родното си село Дропла,
тя участва с душа и сърце
– отбелязване на големи
празници от календара,
писане на поздравителни
адреси за юбиляри, участия в дейности, свързани

програма. Усмихната, отзивчива, уважителна, с
деликатен подход към хората, тя беше незаменим
приятел и общественик.
Непредвидимият ход на
събитията ни я отне. На 26
октомври тя премина към
вечния живот само след
няколко дни боледуване
на дихателните пътища.
Ще продължи да живее в
нашите спомени с добрината си, със слънчевия си
характер, с отзивчивостта
към хората и социалните
ангажименти.
ПОКЛОН
ПРЕД
СВЕТЛАТА Ѝ ПАМЕТ

* Обяви * Обяви * Обяви *
Купувам
* Купувам партамент в Балчик
или Поморие, без комплекси,
желателно е сьор или нисък етаж.
Anita Ivanova FB
* Купувам земеделски земи
в Балчик, Каварна, Шабла,
Г.Тошево, Добричка, Тервел, Тутракан, Силистра. Тел.0898 372271
* Купувам земеделски земи в
общините Балчик, Каварна, шабла,
Г.Тошево и Варненска област.
Подготовка на документи. Тел.
0885838354 0579 7 70 11 /10-4/
* Купувам земеделска земя
в общините Балчик, Каварна,
Шабла, Г.Тошево, и Добрич. Изготвяне на документи.Тел. 0895
71 83 83 и тел. 09888 790 83 /10-1/

Продавам
* Продавам къща с дворно място 10 декара в село
Драганово, квартал Войсил –
Рафаил Арсов, 0898/66-26-21.
* Продавам Дворно място
с вода и ток - 664 кв.м. в.з.
„Кулака“, срещу Помпена
станция Балчик тел.0899
115 993
* Продавам двустаен апартамент в ж.к.“Балик“ Балчик,
в бл.11. Тел. 0888552899 /2-1/
* Продавам в град Каварна,
среден южен апартамент,
ул.“България“ № 39, вх.Б ет.7;
50 000 лв. Тел. за справка:
0885 67 11 47
*Продавам двустаен апартамент в ж.к.”Балик4 1 ет.
Цена 52 000 лв. Тел.0887

521783 0579 7 7011 /3-3/
* Продавам дворно място в с.Царичино 1.2 дка
тел.0887249111 /10-4/
* Продавам къща в
с.Кремена с 2.8 дка земя.
Изгодно.
Тел.0884474858 /10-4/
* Продавам двуместен
разтегателен диван, с кафява дамаска 140/200 см.
Цена 150 лв., договаряне.
Тел.0889436312

ако можете да отделите, каквато
сума Ви е възможна. Средствата,
които се набират по сметката
на Църковното настоятелство,
ще се използват само за ремонт
на храма.
ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА НИ
ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНА И
ОСТАВАМЕ С ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ВАС. БОГ ДА ВИ
БЛАГОСЛОВИ!
С почит: иконом Стратия
Александров
Банкова сметка Банка ДСК
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Иконом Стратия Александров
Председател на Църковното
настоятелство
* Предлагаме парцел от 300
кв.м. в центъра на град Балчик,
срещу обезщетение.
Тел.0885029966
/5-5/

Разни
* Телевизионен сервиз Балчик
Васил Тодоров тел.0885 597 188
* Продавам агнета
тел.0895039957 Каварна
* Търся гарсониера или едностаен апартамент на 1 етаж, под
наем или за закупуване. Тел. 0886
199790 и тел. 0897 974411 /10-1/
* Църковно настоятелство при
храм „Св.Великомъченик Георги
победоносец” град Балчик
До Боголюбивите православни
християни на град Балчик
Позволете ми от името на Църковното настоятелство и от мое
име, най-сърдечно да се обърна
към Вас с молба да ни окажете
финансова помощ за нуждите
на храма.
Предприели сме някои неотложни ремонти по храма. За извършване на ремонтните работи
имаме събрани средства, но те не
са достатъчни. Обръщаме се към
Вас, понеже Ви познаваме като
добри, честни и благочестиви.
Ще Ви бъдем много благодарни,

И мен не ме пощади коварният вирус. Милите
рентгенови лаборантки,
които ми подадоха снимката, казаха спокойно:
„Ники, ще се оправиш!”
Бях хоспитализирана в
Ковид отделение в МБАЛ
Балчик, където грижите
са поверени на Ангели с
бели и сини скафандри,
маска, шлем и само две
топли очи те посрещат.
Очи, които ти дават надежда, вяра и виждам
човечност. Целият персонал от дежурни лекари,
сестри и санитари полагат нечовешки усилия
в трудните дни за нас,
болните, за да спасяват
живота ни.

Думи на благодарност не
стигат.
Поклон! Дълбок Поклон
за това, което вършите,
мили хора. Желая Ви
здраве! Желая Ви в личен
и професионален план
успехи. Бъдете здрави
и се пазете, защото ние
имаме нужда от Вас.
Балчиклии трябва да сме
благодарни, на управителя д-р Пламен Димитров,
че се разкри Ковид отделение. Да благодарим
на д-р Н. Златев, д-р.Р.
Малчева, д-р Я. Дочева,
д-р М. Калинова, които
са лекуващите лекари и
на всички сестри и санитари.
Николинка ДИКОВА
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