ЗА 17-ТИ ПОРЕДЕН ПЪТ НА 1-ВИ МАЙ В ПЪРВОМАЙ
С много гости и богата програма град Първомай посрещна своя
празник. По традиция на този ден се запалва и огънят на Майските
културни тържества, които тази година са 46 – ти поред.
Гости на домакините от Община Първомай бяха: Н.Пр. Хюсейин
Ергани – Генерален консул на Република Турция в Пловдив, Олег Белов –
Съветник по търговските въпроси в Посолството на Република Беларус в
Република България, Властимир Петрович – Началник на общинска
администрация в община Червен кръст, гр.Ниш, Република Сърбия,
народните представители Манол Генов, Спас Панчев, Димитър Георгиев и
Георги Търновалийски, Петър Петров – Заместник-областен управител на
област Пловдив, Димитър Керин – Заместник-областен управител на
област Пловдив, Юксел Расим – Председател на Областния съвет на ДПС,
Катя Попова – Председател на Общински съвет на ПП ,,Герб”, проф. Иван
Върляков – ИД на РАО „Тракия”, проф. Кольо Динков – Ректор на УХТ гр.
Пловдив, Анелия Пържанова – директор на Варненски свободен
университет – филиал Смолян, Пловдивска търговско промишлена палата
с председател Добрина Проданова, Любозар Фратев – Председател на
Управителния съвет на Тракийски туристически район, Ванко Иванов –
Управител на ,,Марбро турс”, Гошо Къчков - Началник жп секция Пловдив, кметове и зам. кметове на приятелски общини и др.
Поздравителни адреси по повод празника кметът Ангел Папазов
получи от: Президента на Република България Румен Радев, от посолствата
на Индия и Македония, Националното сдружение на общините, Асоциация
на българските градове и региони, Съюза на българските автомобилисти,
от кметовете на общините Болярово, Поморие, Банско, Карнобат, Чирпан,
Пловдивски международен панаир и др.
Както всяка година и сега в празничния ден кметът връчи знака на
града и диплом на фирми и личности, допринесли за развитието на града и
региона. Тази година отличени бяха Гергана Хубинова – управител на
„Герми“ ЕООД, Веселин Аргиров – управител на верига магазини „Аргис“
ЕООД, фирма „Интер Петрол Ойл“ ООД и проф. д-р Константин Рамшев –
началник на Катедра „Кардиология и интензивна терапия“ във ВМИ –
София. Представителите на отличените фирми благодариха и казаха, че
наградите са чест за тях, заявка за сътрудничество с общината и знак на
доверие на клиентите им.
За първа година на празника на града 1 май, бе организирана изложба
– базар – произведено в Първомай. Шатрите предизвикаха вниманието на
гостите и жителите на града с красиво подредените си стоки и вкусни
хранителни продукти. Представиха се следните фирми: „Грийнс” ООД,
„Сладък път” ООД, „ББП” ООД, цветна градина „Нелбо“ с.Градина, ЕТ
„Неринея“, Грънчарско ателие Николина Андреева, Студия за
изобразително изкуство към Клуб на Радостта, Георги Георгиев –
дърворезба, „България в сувенири“ – Цанка Стоянова, „Катерина Арт“ –
Катя Тончева, Художествени тъкани от Таня Текнефезова, Емануил

Запрянов – производител на пъдпъдъчи яйца и Пекарна „Вкусен хляб“ –
с.Виница. В отделна шатра бяха изложени кулинарните произведения на
участниците в конкурса „Сладко и солено“, които предизвикаха огромен
интерес. Трима участника: Фатме Яшарова, Янка Димитрова и Дора
Тодорова получиха съответно награди за 1, 2 и 3 място.
Домакинът на тържеството, кметът на града Ангел Папазов, даде старт
и на 46-те Майски културни тържества, като отбеляза ролята на
самодейците за запазването на културата в общината.
Програмата тази година беше подготвена от ученически танцови и
вокални групи и духовата музика на ОУ „Георги Караславов“, с която
започна самият празник. На финала прозвуча и традиционното
Първомайско хоро, което вдигна на крак присъстващите.

