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3 март - Национален празник на Република България 

Родината ни почита вели-
чието на саможертвата, в 
името на народа. Почита 
дълокопреклонно Васил 
Левски. Само в народната 
памет подвигът служи за 
пример и не умира.
 „Времето е в нас и ние 
сме във времето, то нас 
обръща и ние него об-
ръщаме...“ Тези думи на 
Васил Левски носим в 
душите си, а те са същин-
ската част от веруюто на 
родения в Карлово Васил 
Иванов Кунчев /Левски/. 
Тези думи са тежка като 
камък. Те ни карат да 
търсим потвърждението 
им в днешния свят и дър-
жат съзнанието ни будно. 
Но как ще отговорим на 
Апостола на нашата сво-
бода:“ Пазите ли още Ре-
публиката свята и чиста? 
Мерите ли с точен аршин 
хванатите в нарушение на 
законите?“ Защото според 
веруюто на Левски само 
Свободата предпочита 
истината. 
 Мало и голямо се беше 
събрало в слънчевия 
февруарски ден /19 
.02.2019/, за да почетат 
паметта на Дякон Левски 
и да изпита гордата тръп-

ка от подвига на Апосто-
ла на свободата - Васил 
Левски. Естествено с ав-
торитетното присъствие 
на Общинската ни адми-
нистрация, кметовете на 
селата, местните депу-
тати, най-възторжената 
публика от училищата, 
детските градини, бал-
чишкото гражданство. 
Някои търсеха таен ну-
мерологичен знак в пов-
тарящите се цифри на 
датата 19.20.2019 , а ние 
чувствахме, че бяхме сил-
ни заедно и по-единни от 
всякога.  Развълнуваха ни 
рециталите на учениците 
от пети „а“ и „б“ клас, 
водени от г- жа Величка 
Кирова от ОУ „Антим I“. 
Вълшебно бе усещането, 
когато прозвучаха песни-
те „Край Босфора шум 
се вдига, лъскат саби щи-
тове“, а когато се извиси 
„Тих бял Дунав“, децата 
от ДГ „Знаме на мира“,  с 
твърда войнишка стъпка, 
за радост на публиката, 
маршируваха по-добре от 
войници, заедно с музи-
калния педагог Светлана 
Иванова от „Антим I“ и 
барабанните послания на 
Светлана Казакова от 4“ 

б“ от „Антим I”.
 Как да не се прехласнеш 
пред рецитацията на Си-
мона Илиева от 9 „а“ клас 
на балчишката гимназия 
„Хр. Ботев“: „ Като тъга 
скрита в мрака/ шепте-
ше твоят дух несломим. / 
Левски/ герой невероятен/ 
единствен за народа ни - 
незаменим.“ 
Запомнящи бяха и сти-
ховете, рецитирани от 
учениците на ОУ „Кирил 
и Методий“ Балчик, с 
учител г-жа Арзие Мех-
медова - неподвластни на 
времето, излъчващи вяра-
та, проповядвана от Дякон 
Левски. 
 Свобода, равноправие, 
справедливост - са само 
малко от ценностите на 
един либерален револю-
ционер, с неговото верую: 
„Дела трябват, а не думи“. 
 На 6 февруари, а не на 
19 февруари, трябва да се 
поменава Левски, твърде-
ше проф.Иван Стоянов, 
сега покойник. Но тради-
ционното честване на 19 
февруари се е вклинило в 
народното съзнание и ние 
си мислим, че е по-добре 
да го честваме и да не го 
забравяме. 
 Този ден на всеки бъл-
гарин напомня  нашата 
национална чест, насъб-
ралата се болка от нашето 

съвремие, пълзящата ни 
апатия, но и онзи момент 
на почит и възхищение 
към делата, свършени от 
нашия Апостол, който, 
като всеки земен човек, не 
е светец, но го приемаме 
като икона и надежда за 
всеки истински българин.  
 Колко скрити послания 
имаше в последвалите 
рецитали на децата от 
първи“ а“ клас, с ръково-
дители г-жа Димитрина 
Стоянова и г-жа Калин-
ка Шишкова, на трети 
„а“клас, пак от ОУ „Ан-
тим I“, ръководени от 
г- жа Силвия Георгиева и 
г-жа Сежда Мехмедова.
 Да запалим свещ – при-
зова всички йерей Тодор 
Тодоров и отдадем почит 
към величието на подвига 
и саможертвата, на тези, 
които са я запалили преди 
нас. Да благодарим на пи-
сателите Мерсия Макдер-
мот, Николай Хайтов, Яна 
Язова, проф. Иван Стоя-
нов открили най-точния 
път на стремежа за сво-
бода, прокаран от нашия 
Васил Левски, с неговата 
болка - обръщение, която 
се нарича „Народе????” И 
защо ли с четири въпро-
сителни ????

Георги ЙОВЧЕВ

Децата - надеждата на нашето общество, поднасят цветя пред Паметника на Васил 
Левски в град Балчик.                                                                                     Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Човекът, който е небе на България Кметът на с. Оброчище: 
Преди 141 години България 

възкръсва за нов живот

„Днес е свещена дата за 
всички нас, защото на 
този ден преди 141 г. след 
5-вековно османско роб-
ство, България възкръсва 
за нов живот. Една импе-
рия признава свободата 
на един малък, но корав 
народ”, каза в словото си 
по повод Националния 
празник 3 март кметът на 
село Оброчище Данаил 
Караджов.
В най-голямото село в 
община Балчик призна-
телните потомци се по-
клониха пред паметта на 
героите, загинали за сво-
бодата на България.
Отбелязването на нацио-
налния празник продъл-
жи със стихове и танци в 
изпълнение на възпита-
ници на народно читали-
ще „Просвета” в с. Обро-
чище. 
Накрая всички се хванаха 
на голямо българско хоро 
в центъра на селото.

Учители и служители от ОУ „Антим I“ град Балчик, водени от ди-
ректора си г-жа Румяна Петрова - на поклонение на връх Шипка.

Откриване в ДКИ КЦ „Двореца“ Балчик на изложба, 
посветена на 3 март. На снимката: /отдясно наляво: 
г-жа Жени Михайлова, директор на ДКИ КЦ „Дворе-
ца“ Балчик, г-н Николай Русев /художник -баталист/, 
Марина Варенцова-Русева /художник/, Борислав Дря-
новски /организатор на изложбата и подбор на военен 
архив/                                          Фото: Росица ШАЛТЕВА 


