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148 години БЕЗСМЪРТИЕ!
Всичко се състои в нашите задружни сили,
срещу тях не може да противостои и най-силната стихия.
Никой не ще противостои срещу стихията на народа ни
да живеем свободни, независими и обединени.“
Колко много мъдрост в думите на един неполитик. Колко много мъдрост в думите
на един обикновен човек. Човек без образование, самоук гений на своето време.
Колко много ни липсва Левски днес, а и в цялата история на Третата българска
държава. Държавата, чийто идеолог е той. Нещата, в които е вярвал той, търсим и днес
в отчайваща нужда. Неща, които са толкова чисто човешки и в същото време
божествено – възвишени.
В думите му се чете притчата за Кубрат и неговите синове, още преди създаването
на съвременната българска държава и лозунгът „Съединението прави силата“, изписан
днес на сградата на Народното събрание. В неговите думи откриваме още завета за
преодоляването на дребните лични несгоди, с цел утрешното благоденствие. С цел
преодоляване на дребните ежедневни дразги и кавги. Той показва с личен пример какъв
трябва да е един истински ръководител.
Апостолът на свободата е човек не просто желаещ обединението на стадо овце, а
обединението на личности. Личности с общ идеал към свобода и независимост.
Историята показва, че именно в тежки моменти, когато народът се обединява зад
определена кауза или идея, сме били неудържими както по бойните полета, така и в
икономически и духовен план.
Затова, обикаляйки от град на град и от село на село Левски е проповядвал не просто
освобождение, а духовно израстване и осмисляне на свободата. Не просто замяната на
султана с цар, а „чиста и свята република“, в която няма потисничество, господари и
роби.
Постигнахме ли днес свободата?! Постигнахме ли днес обединението?!
Или отново, робуващи на последния султан, всяка вечер от телевизора ни гледат
продажници, продаващи за няколко сребърника и настоящето и бъдещето ни?!
Можем ли днес гордо да заявим, че сме обединени, независими и свободни?!
Могат ли децата на над 2 млн. емигранти да заявят с ясен глас, че искат да се върнат
в земята на дедите си, за да постигнат тези идеали?
Явно НЕ!
Това значи, че трябва да продължим борбата за постигането им! Че трябва да
осъществим идеите на Апостола за демокрация, свобода, независимост, обединение и
осмисляне, макар и вече извоювани на хартия!
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С тези силни думи завършва есето на Венета Велимирова Дончева – ученичка от X „а“
клас при ПГТЛП, гр. Попово, спечелило второ място в конкурса, обявен от НЧ „Св. Св.
Кирил и Методий“ на тема: „Всичко се състои в нашите задружни сили...да живеем
свободни, независими и обединени“.
Гордост за Професионалната гимназия са и младите художници, спечелили призовите
места в конкурса на същата тема. Второ място в раздел графика бе присъдено на Рени
Павлинова Христова – ученичка от VIII „а“ клас. На трето място бяха класирани
Даниел Стоянов Цанев – ученик от IX „а“ клас и Неляй Бейсинова Хасанова – ученичка
от XI „а“ клас.
Поздравяваме класираните ученици на ПГТЛП, гр. Попово и им желаем бъдещи успехи
и творческо вдъхновение!

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО

