
Трети март – възкресението на един народ 

„…Заставаме пред паметните плочи, 

Железните слова четем, стаили дъх 

И свеждаме чела в безмълвна почит,  

И пак вървим към шеметния връх!” 

Датата откроена със знака на величието в живота на нашия народ бе 

отбелязана тържествено в гр. Първомай. Началото на събитието бе поставено 

с поднасянето на венец пред паметника на Ангел Войвода от кмета на 

общината Ангел Папазов , зам. кмета Николай Митков, Радослава Ставрева – 

директор на НУ „Христо Ботев”, Елена Добрева – директор на ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий”, Росица Генова – директор на ПГСС „Васил Левски” и 

Чавдар Здравчев – директор на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” . Церемонията 

продължи с издигане на националния трибагреник и празнично слово на 

кмета  на общината. Тържеството по повод 141 години от Освобождението 

на България от османско робство се пренесе в Големия салон на Образцово 

„НЧ Св. Св. Кирил и Методий”. Под тържествените звуци на музиката 

водещите  Ива-Деница Антонова и Даниела Петрова откриха литературно-

музикалната програма, в която взеха участие НУ „Христо Ботев”, ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий”, СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, ПГСС „Васил Левски” и ПФА 

„Първомай”. Участниците в програмата пяха България, рецитираха България 

и накараха публиката да затаи дъх, да оживеят  паметни места от Родината, 

напомнящи за славни героични дела и саможертва. Бе проследена 

историческата съдба на България – от създаването ѝ , през зората на 

Възраждането, за да стигне своя апогей в Априлската епопея. Публиката 

почувства онази атмосфера в залата, която кара нас, потомците,  да вдигнем 



гордо глави и покажем, че носим Родината в себе си и  милеем за нея да 

бъде такава, за каквато дадоха живота си нашите предци. 

 И да помислим…. 

"И те моля, земя, помогни ми докрай да остана 

влюбен в пъстрите люлки на твоите нощи и дни. 

С твойте песни спокоен да влизам и в ада, и в рая, 

с твойте песни – божествена, българска, моя земя!"


