
134 години свободна БЪЛГарИЯ

Преди 134 години, на 3 март 1878 
година България вдъхва Свободата. 
Свободата, извоювана с кръвта на 
хиляди войници, свободата, чакана 
и мечтана, жадувана и изстрадана.
Жива е традицията на 3 март да све-
дем глави пред паметта на хилядите 
знайни и незнайни войни и българ-
ски опълченци, отдали живота си 
за освобождението на България от 
османска власт. Изминалите години 
са съхранили образите им в един 
символ храм – паметника Шипка , 
в костници, монументи, музеи .
Честване на националния празник 
бе организирано от БСОУ Д-р Петър 
Берон и Българския културен инсти-
тут. Тържеството започна с химна на 
Република България. Всички при-
състващи гордо изправени, затаиха 
дъх под звуците на „Горда Стара 
планина“. Честването бе открито от 
директора на БСОУ „Д-р Петър Бе-
рон“ г-н Еленко Начев с встъпителни 
думи, че за нас този празник е миг на 
размисъл за миналото, настоящето 
и бъдещето. Думата за приветствие 
бе дадена на г-жа Елеонора Дими-
трова – временно управляваща в по-
солството на Република България 
в Чешката република. Г-жа Димитро-

ва изтъкна, че преди всичко трябва 
да съхраним нашите български на-
ционални идеали , както и спомена 
за нашето освобождение с дълбок 
поклон към хилядите български, 
руски, румънски и финландски во-
ини дали живота си за свободата на 
България. Директорката на БКИ г-жа 
Галя Тодорова награди ученичките 
Нина Пенкова от 12 клас и Ралица 
Маркова от 7 клас, класирани на 
първо място в училищните конкурси 
за написване на есе и за рисунка на 
тема „Свободата на България“.
Гости на тържеството бяха Алексан-
дър Хистокян – директор на Руското 
училище в Прага, бивши ученици на 
училището, родители и родолюбиви 
българи. Учениците изразиха пре-
клонението си пред подвига и само-
жертвата довела до така жадуваната 
свобода. Тържеството продължи 
с изпълнение на вълнуващи стихо-
ве, звучаха революционни песни. 
Подвигът на герои като Раковски, 
Левски, Ботев ,Каравелов, Волов, 
Бенковски ни спомни за патрио-
тичния плам и идеята за мечтаната 
свобода. Част от тържеството бе 
презентация на върхови моменти 
от националноосвободителното 

ни движение и освободителната 
война, подготвена с помощта на г-жа 
Дончева, г-жа Васева и г-жа Наче-
ва. С това още веднъж изразихме 
любовта си към родината. Макар 
и далече от България, не забравяме 
нашите обичаи, традиции и празни-
ци. Затова сме горди, че сме българи 
и помним думите на едно скъпо за 
нас стихотворение:
„ ...син съм на земя прекрасна, 
син съм на юнашко племе.“ 
Нека бъдем достойни наследници на 
всички, които загинаха за свободна 
България ! Да преклоним глава пред 
паметта им !

Катя начева
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