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Լոռու մարզի  բոլոր  դպրոցներում, հանդիսավոր  պայմաններում նշվեց Գիտելիքի 
օրը, մեկնարկեց նոր  ուսումնական  տարին: Ամենուր տոնախմբություն էր, բարձր  
տրամադրություն, ամառային  բաժանումից  հետո ջերմ հանդիպումներ 
դասընկերների ու  սիրելի ուսուցիչների  հետ: 

2015թ. սեպտեմբերի 1-ը անմոռաց  կմնա  հատկապես Լոռու մարզի  Ֆիոլետովոյի 
միջնակարգ դպրոցի աշակերտերի  ու մանկավարժների  կյանքում: Այստեղ նոր 
ուսումնական տարին այդքան հանդիսավոր, այդքան պատվարժան մարդկանց  
ներկայությամբ երբևէ չէին  դիմավորել: Առիթը դպրոցի հիմնանորոգված  նոր  
մասնաշենքի  հանդիսավոր  բացումն էր, ուր այսուհետ կգործեն վաղուց երազած 
հարմարավետ  մարզադահլիճն ու  հանդիսությունների սրահը: 

-Երեսուն տարուց ավելի դպրոցի հին մարզադահլիճը խարխլված, անգործության էր  
մատնված,- ասաց Ֆիոլետովոյի դպրոցի տնօրեն Վալերի Միրզաբեկյանը :- Անցած 
տարեմուտին, երբ հյուրընկալել  էինք ՀՀ-ում ՌԴ արտակարգ և լիազոր դեսպան 
Իվան Վոլինկինին, խնդրեցինք աջակցել մարզասրահի ստեղծման հարցում, որի  
կարիքը շատ էր զգացվում: Դեսպանը հոժարությամբ հանձն  առավ աջակցել և  
տարիներ առաջ դպրոցի ուսումնական մասնաշենքի նորոգումն  ու  բարեկարգումը 
ֆինանսավորած «Հարավ Կովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ տնօրինությանը հորդորել էր 
հիմա էլ ստանձնել դպրոցի մյուս մասնաշենքի հիմնավերանորոգման գործը: 
Ընդամենը  մեկ ամսում շինարարները կատարեցին գրեթե աներևակայելին՝ 
վեարակառուցեցին, տանիքապատեցին և շահագործման հանձնեցին   
մարզադահլիճ-հանդիսասրահը, իսկ ՀՀ-ում ՌԴ առևտարային ներկայացչությունը իր  
կողմից դահլիճը  կահավորեց բազմապիսի սպորտային  գույքով: Տոնական 
հանդիսությանը ներկա էին  Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, ՀՀ-ում ՌԴ 
արտակարգ և լիազոր դեսպան Իվան Վոլինկինը, «Հարավ Կովկասյան երկաթուղի» 
ՓԲԸ գլխավոր  տնօրեն Վիկտոր Ռեբեցը, ՀՀ-ում ՌԴ առևտարային ներկայացչության 
ղեկավար Անդրեյ Բաբկոն, Լոռու  մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի 
վարչության պետ Մինաս Սայադյանը, Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն 
Ասլանյանը, պաշտոնատար այլ  անձինք: 

Դպրոցի երկարամյա տնօրենը պատվարժան հյուրերին շնորհակալություն հայտնեց 
իրենց  հանդիսությանը մասնակցելու համար, երախտագիտության խոսք ասաց ՌԴ 
դեսպանին, երկաթուղու տնօրենին, առևտարային ներկայացչության ղեկավարին՝ 
ցուցաբերած աջակցության  համար, իսկ դպրոցականներին ու մանկավարժներին 
մաղթեց արգասավոր ուսումնական տարի: 



Իրենց ելույթներում Լոռու մարզպետ Ա, Նալբանդյանը, մայրաքաղաքից ժամանած 
հյուրերը իրենց շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքներն ուղղեցին 
դպրոցականներին ու մանկավարժներին: 

Լոռու մարզպետը, ՌԴ դեսպանն ու  երկաթուղու պետը կտրեցին նորոգված 
մասնաշենքի մուտքի կարմիր ժապավենը և տանտերերն ու  հյուրերը մտան 
մարզադահլիճ: Տպավորությունն, իսկապես, աչք շոյող էր, կատարված  աշխատանքը՝ 
անթերի: 

Հանդիսության մասնակիցները շրջեցին ուսումնական մասնաշենքում, եղան 
դասասենյակներում: Մարզի ղեկավարը դատարկաձեռն չէր եկել. Ֆիոլետովոյի 
դպրոցի 15 առաջին դասարանցիներին Արթուր Նալբանդյանը, հաճելի անակնկալ 
մատուցեց, բոլորին նվիրելով դպրոցական պայուսակ և գրենական պիտույքներ: 

*    

Չխախտելով վաղեմի ավանդույթը, թիվ 32 ընտրատարածքի դպրոցականներին իր 
նվերները  բաժանեց Ազգային  ժողովի  պատգամավոր Կարեն  Կարապետյանը: 
Շուրջ 1000 նորելուկ դպրոցականներ ստացան պայուսակ և խիստ  անհրաժեշտ 
գրենական պիտույքներ՝ հոգատար  պատգամավորի Գիտելիքի օրվան նվիրված 
շնորհավորական ուղերձով: 

 


