
24 май - Празник на словото и духовността 

   Всяка година 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на 
българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност идва 
със своята тържественост, пренесъл възрожденския си дух през годините, 
утвърдил се като един от най-светлите български празници. 
   Празникът и тази година беше отбелязан тържествено на площада пред 
читалището. След издигане на трибагреника от знаменната група на ПГСС 
„Васил Левски”, приветствени думи към присъстващите отправи кметът 
на Община Първомай Николай Митков – „Създаването на славянската 
писменост е мисия с огромно значениe. Родното слово изгражда и пази 
националната ни идентичност. Светите братя са дали ключа към нашето 
самосъзнание, но от нас зависи да опазим и продължим делото им. Днес с 
основание можем да се гордеем с великите постижения на нашите 
просветители, учители и творци, с българския принос към световното 
наследство. Богатата ни култура и традициите в образованието ни дават 
силата да отстояваме своята самобитност и да имаме самочувствието на 
достоен народ.” 
   В празничната програма се включиха ученици от всички училища в 
града. Те рецитираха, пяха и танцуваха.  
   Участваха: „Мажоретен състав” на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” с 
ръководител Венче Колева, Вокална група с ръководител Миглена Стоева. 
Стихове за Кирил и Методий, представиха Йоана Иванова, Алекс Али и 
Петя Филева. Песента „Път през полето” изпълниха децата от Вокалната 
група с ръководител Севил Маринов, фолклорен танц „Арканул”, 
представиха учениците от групата за народни танци на пети клас. 
   Професионалната гимназия се представи с рецитал „Слово за словото” с 
ръководител Жанета Стоянова.  
   Най-малките ученици от НУ „Христо Ботев“ - Йордан Йорданов, Даниел 
Вангелов, Георги Тонев и Йордан Топчиев, с ръководител Таня Станчева, 
рецитираха. Учениците от трети клас – Тея Йорданова, Аделина Милчева, 
Мима Минчева, Цветелина Илиева и Дея Стоянова, с ръководител Атанаска 
Славова, представиха танц. 
   Песните „Пъстрото цвете” и „Оттук започва България” изпяха 
възпитаниците на Мария Грозева и Ваня Димитрова, от трети клас. 
   Божидара Илиева от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” се представи със 
стихотворение в чест на Солунските братя.  
   Празникът завърши с песента „Върви, народе възродени” в изпълнение 
на Вокалната група при СУ „Проф. д-р Асен Златаров”. 
   24 май – Празник на словото и духовността! Ден на гордост и признание! 
Поклон на всички, които съхраняват силата на познанието и възпитават 
ценности! 
   Да ни е честит вовеки – докато има на земята българи, които се вълнуват 
и просълзяват, когато в майската утрин чуват детските гласчета: 
 
„Върви, народе възродени, 
към светла бъднина върви!” 


