24 Май 2022

Скъпи приятели,
Българското училище в Сан Диего и Фондация за образование и култура “Васил
Левски” имат удоволствието да Ви поканят да отпразнуваме заедно Деня на
българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май. На тази светла
дата се прекланяме пред делото на Солунските братя Кирил и Методий и отдаваме
почит на всички, които пазят нашето културно-историческо наследство и го предават на
бъдните поколения. Подготвили сме забавна програма с участието на децата от
училището, местни танцови групи, както и шоу на талантите. Очакват Ви и многобройни
награди от нашата томбола, осигурени с любезното съдействие на местни бизнеси
включващи Cinepolis Luxury Cinemas, Coastal Medical Spa, Shake Shack, а голямата
награда ще ви даде възможност да се насладите на вино в живописната Temecula!

10:30 ч. на 21-ви май (събота)

Ski Beach Park on Mission Bay

1600 Vacation Rd, San Diego, CA 92109

Предварително можете да закупите храна, приготвена по традиционни български
рецепти, а от нас е тортата със свещички по случай рождения ден на Фондацията.

1/2

24 Май 2022

Много от вас знаят че тази година се навършват 15 години от създаването на
българското училище в Сан Диего и 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 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 култура в Сан Диего сме дълбоко благодарни. Каним всички да се
присъединят към нас да отбележим нашия юбилей.

Благодарим от сърце за невероятния празник!

Снимки от тържеството (Мирослав Маринов)
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