3 Mart 2022

There are no translations available.

Честит национален празник на всички българи!

Нека се преклоним пред всички загинали за свободата на България и да посрещнем
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този светъл ден с вяра в силата на нашия дух и във възхода на Родината ни. Нека
предадем и на децата си завета да тачат и пазят свободата, да обичат отечеството си и
да съхраняват българското в себе си, където и да са по света.

За нашата фондация датата 3-ти март има допълнително и много специално значение.
Преди години именно на едно събиране за отпразнуване националния ни празник се
създаде тази организация. Затова считаме и празнуваме 3 март като рожден ден на
българското училище „Васил Левски” в Сан Диего. През 2022 година се навършват 15
години от създаването му и от учредяването на Фондация за Образование и Култура
“Васил Левски”. През тези години съществуването и работата на организацията ни не
биха били възможни без родолюбивата и всеотдайна дейност на учители, родители,
много доброволци и съмишленици. Повече от 20 члена на българската общност в Сан
Диего дадоха безвъзмездно от труда и времето си и служиха като членове на Борда на
директорите на Фондацията през различни периоди от време. На всички тях, и на тези,
които продължават да работят за просперитета и развитието на българското училище
и фондация “Васил Левски”, сме дълбоко благодарни.

За нашия 15-годишен юбилей планираме две събития, на които каним всички да се
присъединят към нас:

1. Тържествено честване на националния празник на България и 15 години от
създаване на българското училище. Ще направим кратък поход, за децата ще има малка
работилничка, сладка приказка за възрастните. Приканваме ви да донесете любимите
си храни и напитки, да споделим залък и глътка, и да си кажем „Честит ни празник,
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българи!”.

5-ти март (събота), 2022 г., 10:00 часа

San Dieguito County Park, picnic area #5

(най-близкия вход е Lower Park Entrance от El Camino Real )

2. Тържество по случай края на учебната година и 24-ти май. Децата от училището ще
подготвят програма, ще поканим бивши учители, ученици, нови и стари приятели на
нашата организация, за да отбележим заедно подобаващо тези хубави празници. За
това събитие ще ви информираме по-подробно през месец май.
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