2 юни - Ден на Ботев и на
загиналите за свободата и независимостта на България!
В историята на всеки народ има дати, които нямат аналог по своята
значимост, белязани от смърт и безсмъртие. Днешният ден, посветен на
Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България,
е един от тях - паметен ден, изпълнен с чувство на гордост и почит.
Христо Ботев остана завинаги в българската история като символ на
героя, а денят на неговата смърт се превърна в символ на безсмъртието.
Община Първомай и Образцово „НЧ Св. Св. Кирил и Методий – 1894г.”
и тази година организираха честването, което започна с поднасяне на
венци и цветя пред паметника на загиналите за свободата в Първомай.
Кметът на общината Николай Митков, заместник-кметът Радослава
Ставрева, Генерал-майор Явор Матеев – командир на Съвместното
командване на силите за Специалните операции и общински съветници
поднесоха цветя и се поклониха пред паметника на загиналите
антифашисти в градския парк.
Вечерта на площада пред читалището се проведе тържествена заря –
проверка, с участието на военнослужещи от Съвместно командване на
специалните операции - гр. Пловдив с командир генерал-майор Явор
Матеев. 120 военнослужещи, водени от духов оркестър, изпълниха
всички ритуали. Генерал-майор Матеев поздрави трите отряда. С
тържествено слово за силата на народната памет и подвига на героите,
към присъстващите се обърна кметът на общината Николай Митков:
…„Присъствието ни тук, днес, е израз на огромната ни признателност
към всички онези знайни и незнайни герои, дали живота си за
свободата на родното място и България. Нека помним не само героизма,
но и тяхната воля и стремеж за изграждане на нова, свободна България.
Нека бъдем достойни за тяхната саможертва!
Наш дълг е да предадем Ботевите завети на бъдните поколения, за
пример и упование, в моменти на изпитания. Убеден съм, че можем,
също като него, с твърдост и последователност, с гордост и плам, да
обичаме своето Отечество и да работим за неговото добруване.”
За поредна година в тържествената проверка прозвучаха имената на
загиналите за свободата, останали безсмъртни в нашата история. При
изпълнението на химна на България, хората на площада, с едноминутно
мълчание отдадоха почит към загиналите. Последва величествена заря!
България помни своите герои!
„…Тоз, който падне в бой за свобода - той не умира!”
ПОКЛОН ПРЕД ПОДВИГА НА ГЕРОИТЕ!

