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Лекоатлетите, носещи горящия факел – символ на стремежа на хората към
разбирателство и хармония, бяха посрещнати с хляб и сол на централния площад
„Бдинци”. Това съобщиха от пресцентъра на Община Видин. Кметът Огнян Ценков ги
приветства лично, а поздрав към радетелите за мир поднесоха танцьори от фолклорния
състав към читалище „Цвят”. Капитанът на отбора „Световен пробег за мир” и
координатор на международната щафета за Европа Дипа Ваджан благодари за топлото
гостоприемство. „Нашият факел на мира е на много голямо пътешествие тази година.
Ние тичаме 22 000 км. Смисълът е в това да се свързват нациите, защото ние говорим
различни езици, живеем в различни страни, но сме едно семейство. Всеки от нас е
отговорен за един по-добър свят” – каза той. Огнян Ценков изрази своето
удовлетворение от факта, че за втори път след 10 години Видин е част от маршрута на
световната инициатива. Той поздрави организаторите за намерението да направят
различни хора съпричастни към идеята за разбирателство. „Нека светлината на факела
озари всеки един от нас и ни донесе добротворчество и мир” – призова Ценков. В знак
на благодарност видинският кмет получи сертификат, картина, нарисувана от Шри
Чинмой – основател на пробега и тениска, за да стане пълноправен член на
международния отбор. Участниците в инициативата, заедно с кмета на Видин, носещ
факела в ръка, пробягаха заедно разстоянието до Крайдунавския парк, където
засадиха „Дърво на мира”. Така градът се присъедини и към програмата „Цвете на
мира”, част от Световния пробег за мир. Основен организатор на пробега е
международният спортен клуб Шри Чинмой Маратон Тим. Горящият факел преминава
през повече от 70 страни в целия свят. Към инициативата във Видин се присъединиха
ученици, представители на спортни клубове, доброволци и граждани. Факелът ще бъде
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част от празничното шествие, което Община Видин организира на 24 май за Деня на
българската просвета и култура и на славянската писменост.
Радио “Фокус”- Видин //

2/2

