ГРАД ПЪРВОМАЙ ОТБЕЛЯЗА 139 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА
БЪЛГАРИЯ
С поднасяне на цветя, вдигане на националния флаг и празничен концерт град
Първомай почете Националния празник на България – 3 март.

Празничното събитие започна с поднасяне на цветя и венци пред паметника на
Ангел войвода от Общинска администрация и колектива на Образцово „Народно
читалище св.св. Кирил и Методий – 1894 г.”

На тържеството присъстваха кметът на общината Ангел Папазов, заместниккметовете Николай Митков и Рожди Селим, секретарят на Общинска администрация
Ана Николова, общински съветници, граждани и учащи.
На фона на химна на Република
България бе издигнато националното знаме.
Пет представителни блока със знамена от
училищата
в
града
и
взвод
от
военнослужащи под командата на подп.
Красимир Ташев – зам. командир на IV
артилеристки полк Асеновград участваха в
издигането на флага.

Слово по повод празника произнесе кметът Папазов, а ученикът от НУ „Христо
Ботев” Александър Глушков рецитира стихотворението на Георги Джагаров
„България”.

Гости на празничния концерт бяха изпълнителите от Смесен вокален състав
„Слънчева Тракия” при НЧ „Младост – 1983 г.” гр. Пловдив с худ. р-л Иван
Пехливанов, които изпълниха блок патриотични песни.

Певчески фолклорен ансамбъл „Първомай” с диригент Кичка Петкова с три
песни финализираха концертната програма.

Гостите от Пловдив, читалищните
самодейци от Първомай, заедно с
членовете
на
Настоятелството
и
Проверителната комисия, в присъствието
на кмета на общината и офицерите от
гарнизон
Асеновград
по
традиция
отбелязаха и Празника на любителското
творчество.

Празнуващите бяха поздравени от детски танцов състав при ОУ „Св.св.Кирил и
Методий”, ръководен от учителката Венче Колева.

Слово по повод Празника произнесе читалищния председател Иван Караславов,
връчвайки юбилейни грамоти на навършилите кръгли годишнини Тодор Ламбрев и
Ангел Георгиев, акт за дарение на Димитър Калоферов,

а на директора на ОУ „Св.св.Кирил и
Методий” Елена Добрева и на гостите от
Пловдив и Асеновград – книгата „Поклон
на тебе, дом Будилник” и дискове, издадени
от читалището.

Празникът
настроение.
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