День працівника сільського господарства

Районне свято з нагоди Дня працівника сільського господарства

Цього року Первомайщині є чим пишатися – район одним з перших намолотив 100 тис.
зерна та увійшов в 10 кращих за підсумками аграрного року на Харківщині. І все це
завдяки самовідданій і наполегливій праці простих трудівників села. Саме цих людей та
результати їх роботи вшановували 17 листопада 2011 року в Палаці культури «Хімік», де
відбулося урочисте святкування з нагоди Дня працівника сільського господарства.

На святі, також були присутні: керівництво району на чолі з головою Первомайської
районної державної адміністрації Намчуком Віктором Антоновичем та головою
Первомайської районної ради Бідою Андрієм Миколайовичем, керівництво міста на чолі з
мером Теплицьким Сергієм Леонідовичем, керівники і працівники районних організацій,
жителі району і міста. Але основними почесними гостями свята, звичайно, стали
ветерани праці в області АПК та делегації сільгосппідприємств району.

Глядачі мали змогу переглянути чудові номери, які були підготовлені працівниками
районного Будинку культури, Палацу культури «Хімік» та запрошеними артистами. В
програмі були представлені театралізовані вечорниці з піснями та танцями. Ізюминкою
свята стали виступи ансамблю «Ложкарі», гурту «Голосисті» та театру народного танцю
Харківської державної академії культури.
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В урочистій частині керівники району оригінально вшанували ветеранів праці
агропромислового комплексу, вручивши їм грамоти та подяки за особистий внесок в
розвиток сільського господарства району та, за допомогою новітнього мультимедійного
обладнання, подарували їм перегляд трудових здобутків Первомайщини.

Також були підбиті підсумки районного змагання працівників провідних професій
сільськогосподарського виробництва у 2011 році, за результатами яких найкращих
працівників нагородили грамотами районної державної адміністрації та районної ради, а
також цінними подарунками. А голова райдержадміністрації Намчук Віктор Антонович
особисто подякував всім підприємствам району за порозуміння та побажав, щоб і в
наступному році Первомайщина рясніла нивами та повернула собі колишній статус
житниці Слобожанщини.

Присутні залишились задоволені святом, а працівники агропромислового комплексу
району отримали позитивні враження, що сприятимуть новим перемогам у новому
аграрному 2012 році.
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