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Спасителната акция на 
10 март 1943 г. съвпа-
да с еврейския праз-
ник Пурим, а „пур” 
означава жребий. 

Помощта на българите за щаст-
ливия жребий на евреите в на-
шата страна не се забравя и вече 
години наред тази дата се почита 
като Ден на спасението на бъл-
гарските евреи от лагерите на 
смъртта. На 10 март отдаваме по-
чит към жертвите на Холокоста, 
към тези, които българската 
държава не успява да спаси, но и 
към българите, помогнали да се 
осъществи този акт с изключи-
телно нравствено, историческо и 
политическо значение, уникално 
в национален, европейски и гло-
бален план.

 Мемориален знак на благо-

дарността и в памет на жертвите 
на Холокоста откриха в София

Паметна плоча на благодар-
ност и в памет на жертвите на 
Холокоста и на 11343-те евреи 
от Северна Гърция и Югославия 
беше открита в столицата. Пло-
чата е поставена в градинката до 
Народното събрание по повод 
70-ата годишнина от спасяване-
то на българските евреи. На от-
криването присъстваха столич-
ният кмет Йорданка Фандъкова, 
председателят на Организацията 
на евреите в България „Шалом” 
д-р Максим Бенвенисти, по-
сланикът на Израел в България 
Шаул Камиса Раз и други офи-
циални лица. Присъстващите за-
пазиха минута мълчание в памет 
на загиналите евреи по времето 
на Втората Световна война. На 

отбелязването на годишнината 
ученици поднесоха цветя на па-
метната плоча като един от тях 
изпя песента „Ели”. Прочетена 
беше и молитвата „Кадиш”. 

Пощенска марка в 20-хиля-
ден тираж отбелязва 70 годи-
ни от спасяването на българ-
ските евреи

Пощенска марка в 20-хиляден 
тираж отбелязва 70 години от 
спасяването на българските ев-
реи. Филателното издание беше 
валидирано на церемония в Му-
зея на съобщенията. За трети път 
се валидира марка по случай спа-
сяването на българските евреи. 
Автор на дизайна на новото из-
дание е доц. Николай Младенов, 
който е изобразил еврейската 
звезда и птица, символизираща 
свободния дух.  ◆

70 години от спасяването
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70–ата годишнина от спасяването на българските евреи е събитие, което Българското посолство и 
Българският културен институт в Чехия отбелязаха с редица интересни инициативи, вписващи се и в 
контекста на европейската година на гражданите, като пример за силата на гражданското общество.

„Българският народ е кро-
тък, тих и скромен, но е блес-
тящ пример за героизъм и 
кураж". Думите са на изра-
елския президент Шимон 
Перес, а мястото - Европей-
ският парламент в Брюксел. 
Перес, заедно с българския 
държавен глава Росен Плев-
нелиев, почетоха в центъра 
на обединена Европа 70-ата 
годишнина от спасяването на 
българските евреи по време 
на Втората световна война.
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