ОБЩИНСКИ КОНКУРС
„КЕСАРЯТ ТЕРВЕЛ – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ“
РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО
Тервел - градът на младите хора
/бележки и размисли/
Възможно ли е един малък град, като Тервел, да бъде добро място за живеене и
развитие? Питаме се това, защото младите хора са бъдещето, а ние искаме добро
бъдеще в родното място.
Днес младите хора имат различни перспективи - да получат добро образование,
да израстнат кариерно и професионално, да създадат дом и семейство, да постигнат
успехи в това, което правят и обичат.
Тервелчани могат само да се гордеят с възможностите, които местната управа
предоставя на младите, за да се чувстват сигурни и щастливи в родния край. А когато
заговорим за бъдещето, на първо място винаги поставяме образованието, защото
бъдеще се гради само от образовани хора. Радваме се, че училищата, специалностите и
преподавателите в града ни са много добри и доказателство за това са множеството
тервелчани, удвърдили се професионално
в различни поприща по света.
Гордеем се с миналото и пазим
паметта за предците. Обновеният градски
музей отваря за всички врати и ни връща
назад във времето - при нашите предци и
техните обичаи и традиции, с техното
ежедневие, показва ни един различен свят,
далечен и прекрасен.
Днес Тервел се обновява –
инфраструктурно и духовно. Площадът и
детските площадки, читалището и музеят,
крайградският парк и стадионът са
местата, които приласкават младите хора и ги правят щастливи. Създадените детски
формации и клубове подпомагат личностното развитие на децата и младежите. А
община Тервел предлага работни места на млади хора, за да останат и се развиват тук –
в родния край.
Днес не слушаме песни от грамофон, който се задвижва механично; не везаме
покривки и портфейли, за да изтъкнем своите умения; не танцуваме танго и не пеем
стори градски песни... Днес сме по-мобилни и мислим глобално, служим си с дигитална
техника, готови сме по свой начин да покорим света... Днес! Но, замисляли ли сме се
дали би имало ДНЕС без изтеклото през времето МИНАЛО?! Ако искате, млади
приятели, да откриете своя отговор на този въпрос, посетете местния музей!
Поговорете със своите прародители, родители, учители... И ще разберете: Знанията за
миналото дават увереност за настоящето и перспективи за бъдещето!
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