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О С България в сърцата
„В днешния празничен ден все-
ки българин, където и да е по 
света, ще издигне българското 
знаме. Нека, когато над глави-
те ни вятърът развява родният 
трибагреник, не забравяме, че 
нашата нация бе лишена от са-
мостоятелност и собствен път на 
развитие. Ако днес можем да се 
наречем свободни, не би било 
възможно без Раковски и Кара-
джата, Ботев и Левски, будите-
лите и възрожденците, строите-
лите на съвременна България“, 
каза в словото си по повод на 
Националния празник прези-
дентът Росен Плевнелиев.

В Родината отпразнуваха 
137-ата годишнина от 
Освобождението ни от 
турско робство с всена-
родни тържества, с дълги 

колони от автомобили, желаещи да 
се качат на паметния връх Шипка. В 
чужбина – всеки празнува по своему 
– някои издигнаха българското зна-
ме в сърцето си, други – у дома, ако 
предвидливо са си купили родния 
трибагреник при последното си пъ-
туване до Отечеството.

В Прага тoзи път почетохме Тре-
ти март скромно – вече за втора по-
редна година няма панихида в памет 
на падналите за българската свобода 
и така беше прекъсната една дълго-
годишна традиция, свързана с На-
ционалния ни празник. Пак от дълги 

години, Българският дом събира де-
сетки българи, за да отразнуват за-
едно изстраданата свобода на родна 
ни земя. Този път те бяха значително 
по-малко – може би поради работ-
ния ден (вторник) много хора не ус-
пяха да дойдат, въпреки желанието 
им. В интерес на истината трябва да 
припомня, че в спомените ми двата 
празника, Баба Марта и Трети март, 
винаги са се чествали от членовете на 
Пражкия клуб в събота, за да могат да 
присъстват повече наши сънародни-
ци. Независимо от обстоятелствата 
още по обяд Дневният клуб започна 
да се пълни с хора – отначало дой-
доха по-възрастните, разполагащи с 
повече свободно време. Събитието 
уважиха и председателите на българ-
ските културно-просветни клубове в 

На 3 март 1878 г. в градчето Сан Стефано, 
днешен Йешилкьой, предградие на Ис-
танбул, е подписан мирен договор меж-
ду Русия и Османската империя. С него се 
слага край на Руско-турската освободи-
телна война (1877-1878 г.) и се създава 
отново българската държава след близо 
500-годишно османско владичество.
 Със Санстефанския мирен договор Бъл-
гария възкръсва отново на картата на 
Европа. Нейното население наброява 4 
800 000 души. Договорът, от една страна, 
решава проблема с легитимността на 
българската държавност, а от друга – е  
убедително доказателство за българско-
то териториално присъствие на Балкан-
ския полуостров.
 От 1888 г. 3 март се празнува като Ден на 
Освобождението на България от османско 
владичество. Еднократно като официален 
празник денят е отбелязан през 1978 г. по 
повод 100-годишнината от Освобожде-
нието. 10 години по-късно той става офи-
циален празник, а с решение на Великото 
Народно събрание от 5 март 1990 г.  датата 
е обявена за Национален празник.

Усти над Лабем, Мост и Кладно.  
Отново ни зарадваха децата от 

Българското училище, които закичи-
ха гостите с мартенички, като не про-
пуснаха да им пожелаят здраве и про-
летно настроение. Председателят на 
Устецкия клуб на БКПО, Янчо Янев, 
изразявайки съжалението си, че не е 
могъл да присъства на тържеството 
в училище дари 500 крони, които ръ-
ководството на родното ни школо да 
използва по най-подходящия начин 
за нуждите на обучението на децата. 

В по-късните следобедни часове 
започнаха да пристигат още бълга-
ри, доведоха и децата, и внуците си 
– така до вечерта Българският дом 
посрещаше гости за празника – за да 
го отбележим – всеки по своему, но... 
с България в сърцето.  ◆
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Тя е на 23 години. Преди година и четири месеца, когато ражда своята свидна рожба, здравето й започва 
да се влошава. След родилния процес получава белодробна емболия. Лекарите едва я спасяват. Лечеб-
ният процес непрекъснато се променя спрямо етапните диагнози. До началото на месец декември 2014 
година, когато е поставена окончателна диагноза: „Системен лупус еритематозус-кожно-ставно, хемато-
логична белодробна форма с имунологична активност. Вторичен антифосфолипиден синдром“. Както 
трудно се произнася, така и трудно се живее с тази болест. Или заболяването е едно от най-редките и 
здравната каса не финансира лечението му.
Единственият лъч живот сте вие, приятели. Надяваме се заедно да съберем средства за терапията. За 
да може и Петя да се усмихва като вас, да има поне малко от вашата вяра и енергия, за да се радва на 
своето дете. За да живее!
Необходими са 3000 лева, за да започне терапията.
Средствата се набират чрез банкова сметка – Общинска банка, Общинска банка ЦУ
IBAN: BG SOMB 9130 1058 2225 01, BIC: SOMBBGSF

Зов за помощ – Усмивка за Петя

Децата от Българското училище
отново ни зарадваха


