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ЛАфИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

0579/7 22 26
www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

Днешният ден е 
на светлината и 
цветята, волността в 
жадните детски очи, 
когато са устремени 
към великото 
тайнство. Вече в 
живота на ученика 
от „азбукарчето” 
до зрелостника са 
му недостатъчни 
топлата майчина 
прегръдка, закрилата 
на бащината заръка, 
летните безкрайни 
игри с палавите братя 
и сестри, братовчеди 
и съседи, закономерно 
идва времето на 
новото, на непознатото. 
Великото тайнство 
се нарича знание. По 
тази тясна пътечка от 
тъмното към светлото 
ще води любопитните 
подрастващи добрият 
човек, който ще 
замести майката, 
бащата, бабите и 
дядовците. Това е 
Учителят, който с 
обичта и топлината на 
законите на всенауката 
в космическата 
необятност ще 
превърне далечното и 
неизвестното в близко 

ДОБРО УТРО, УЧИЛИЩЕ СЪВРЕМЕННО, 
МЕЧТАНО И ЖЕЛАНО!

СУ “Христо Ботев” - Балчик, 15.09.2022 г.                    Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

и любимо, в общия 
познавателен процес 
ще се роди мечтата за 
друг и добър свят, без 
насилие и ограбено 
детство. 
Училището е 
българският дом на 
духа, на паметта, на 
чудото България. 
Корените му са 
дълбоки, истините 
му са изстрадани, 
успехите му са 
родени в трудности и 
изпитания, а уроците 
му са болезнени и често 
трагични, опръскани 
с невинна кръв. Те са 
разположени върху 
оста на времето с 
много кризи и по-
малко успехи или 
празници. Българска 
съдба е нашето минало, 
настояще и вероятно 
бъдеще, затова 
настояваме за работеща 
образователна система, 
която да допълва и 
надгражда, а не да 
загърбва езика, рода, 
а умело да обогатява 
идентичността ни.
Българите сме 
хуманни, знаещи, 
можещи, иновативни 

и трудолюбиви 
хора. Всички тези 
достойнства и качества 
се възпитават и 
градят в семейството, 
училището и 
обществото. 
Съвременното 
българското семейство 
е като европейското 
и световното в тежка 
криза, защото много от 
съвременните родители 
бягат от задълженията 
си да отгледат и 
възпитат здрави, 
силни и волеви деца, 
които да преодоляват 
трудностите и 
изпитанията. 
Обратното, много 
от тези настойници 
забравиха думите от 
миналото за силата на 
знанието и вече смятат, 
че е важна оценката, 
която може лесно да 
се купи покритието от 
труд и трайни знания. 
Училището ни за 
жалост продължава 
да е зависимо, да 
изпълнява външни 
вредни чужди поръчки. 
Отдавна то обърна 
гръб на хуманните 
родолюбиви уроци 

на Паисий, Левски и 
Ботев. Обществото 
ни е тежко болно, 
защото се толерират 
лъжите, измамите и 
престъпленията. 
Образованието ни има 
здрави корени, богат, а 
не беден е потенциалът 
ни във възпитанието 
на новите, на младите 
поколения българи, а 
този път задължително 
минава през великите 
уроци от светите 
равноапостоли Кирил 
и Методий през 
автора на „История 
славнобългарская” до 
Теодосий Теодосиев и 
хилядите вестители на 
тайнството на знанието 
по градове, села и 
махали. Истинската 
ни, голямата ни 
история, винаги се е 
правила от учителите, 
от идеалистите, а не 
от байганьовците 
с големите пари и 
силните лакти, от 
грубите политици. В 
бъдеще отново така ще 
бъде, защото примерът 
на Учителя свети и 
след него се тръгва с 
опиянение, защото 
осъзнаваме, че можем да 
се нахраним с храната 
на Словото, на Вярата и 
Любовта, на прошката и 
благото дело !
НА ДОБЪР ЧАС ПРЕЗ 
НОВАТА 2022/ 2023 
УЧЕБНА ГОДИНА ! 
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 
НА ВСИЧКИ 
УЧЕНИЦИ И 
УЧИТЕЛИ, НА 
РОДИТЕЛИ, БАБИ 
И ДЯДОВЦИ, НА 
РОДНИНИ И 
СЪСЕДИ! БЪЛГАРИЯ 
НИКОГА НЯМА ДА 
СЕ УМОРИ ДА СЕ 
ГОТВИ ЗА ГОЛЕМИЯ 
СИ ДЪРЖАВЕН 
ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ 
ПО СВОБОДА, 
НЕЗАВИСИМОСТ И 
ДОБРОТВОРЧЕСТВО!

Драгомил ГЕОРГИЕВ

От 1ви до 4ти септември 
в град Несебър се 
проведе Държавно 
първенство за 
Олимпийски класове по 
ветроходство. 
В състезанието участие 
взеха 55 състезатели 
в класовете ИЛКА 
6 , ИЛКА 7, 470 и 
ФИН. Състезанието 
бе организирано от 
Българската федерация 
по ветроходство 
съвместно с Общински 

Балчишките ведроходци на четвърто 
място в държавата!

Ветроходен Клуб 
Несебър, с подкрепата 
на Softelectronic. 7 
гонки в клас ИЛКА 
6 и 8 в останалите 
класове определиха 
тазгодишните държавни 
шампиони. От Морски 
Клуб Балчик на косъм 
от стълбичката се 
класираха и двамата 
участвали състезатели.
Катерина Димитрова - 
4-то място ИЛКА 6 
Мартин Пенев - 4-то 

място ИЛКА 7. 
От 15-17 септември 
отново в Несебър ще 
се проведе Държавното 
първенство за килови 
яхти. 
Успехите ни не биха 
били възможни без 
подкрепата на г-н 
Николай Ангелов 
кмет на Община 
Балчик,Kaliakria 
Resort,Lighthouse Golf & 
Spa Resort,Hotel Mistral 
****. Благодарим Ви!


