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Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի նախաձեռնությամբ և ՀՀ պաշտպանության, 
կրթության և գիտության նախարարությունների հետ համագործակցությամբ 
անցկացված «Իմ հայրենիքը» թեմայով մրցույթը լայն արձագանք գտավ և մեծ 
խանդավառություն առաջացրեց մարզի հազարավոր պատանիների ու աղջիկների 
շրջանում: Դեռևս տարեսկզբին մրցույթի մասին իրազեկվեցին մարզի բոլոր 
դպրոցները, իսկ Հայրենիքի մասին իրենց խոհերը կիսելու ցանկություն հայտնեցին 
մարզի հանրակրթական դպրոցների 8-12-րդ դասարանների աշակերտները:  
Մրցույթն անցկացվեց երկու փուլով: Առաջինում, դպրոցների մանկավարժների 
կողմից ընտրված լավագույն 150 աշխատանքներից մարզային հանձնաժողովը 
ամենայն ուշադրությամբ և անկողմնակալությամբ առանձնացրեց ամենահաջողված 
10 լավագույն աշխատանքները, որոնցից էլ՝ մրցանակային երեք շարադրությունները: 
Մայիսի 14-ին մրցույթի արդյունքների ամփոփման և մրցանակակիրների 
պարգևատրման նպատակով մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հովանավորությամբ 
հանդիսավոր միջոցառում էր կազմակերպվել Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան 
մշակույթի պալատում:  
Դպրոցականներին ողջունեց մարզի ղեկավարը. 
«Այսօր յուրատեսակ տոն է մեզ համար և այս տոնը, իրավամբ, կարելի է համարել 
մայիսյան մեր հաղթանակների տոնակատարությունների տրամաբանական 
շարունակությունը: Ոչ մի հաղթանակ, մանավանդ հանուն հայրենիքի 
պաշտպանության համար մղված մարտերի հաղթանակը, մշտական չի կարող լինել, 
եթե չի պաշտպանվում սերունդների կողմից, չի դառնում նրա ստեղծագործական 
ուժի ակունքը, չի ոգեշնչում մատաղ սերնդին զորացնելու իր հայրենիքը: 
Մատաղ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը միտված 
ստեղծագործական շարադրությունների մրցույթի արդյունքները խոսուն 
վկայությունն են այն բանի, որ մեր հայրերի ու եղբայրների հաղթանակները 
արժանավոր ժառանգորդներ ունեն, և այդ հաղթանակները մնայուն են ոչ միայն 
պատմության էջերում, այլև մեր որդիների ու դուստրերի հոգում: Որքան 
կցանկանայի ապրել այն հայրենիքում, որի նախագահը, վարչապետը, 
նախարարները, մարզպետները, մանկավարժները, հողագործն ու մետալուրգը, 
գիտնականը, բժիշկն ու արվեստագետը ձեր սերնդից կլինեն»-ասաց մարզպետը: 
Ա. Նալբանդյանը շնորհակալություն հայտնեց երեխաների ծնողներին ու 
մանկավարժներին, մարզպետարանի հետ համագործակցած ՀՀ պաշտպանության, 
կրթության և գիտության նախարարություններին: Նա հավաստեց, որ «Իմ 
հայրենիքը» թեմայով շարադրությունների մրցույթը մեր մարզում այսուհետ 
ավանդական կդառնա: 
Ողջույնի և օրհնության խոսք ասաց Գուգարաց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ տեր 
Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանը. «Ողջունելի է, որ դպրոցները համախմբվել են մի 



այնպիսի գաղափարի շուրջ, ինչպիսին Հայրենիքի գովերգումն է: Այսօր արժանավոր 
սերունդ է կրթվում ու դաստիարակվում: Վստահ եմ՝ մեր երկրի ապագան հուսալի 
ձեռքերում է»,-ասաց նա: 
Մրցույթի արդյունքում առաջին երեք մրցանակային տեղերը շնորհվեցին 
համապատասխանաբար Վանաձորի Հովհ. Բաղրամյանի անվան թիվ 26 հիմնական 
դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտուհի Ելենա Չեպուսովային, Խորենացու անվան 
թիվ 17 միջնակարգ դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտուհի Տաթև Հակոբյանին և 
ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոցի 8-րդ դասարանի 
աշակերտուհի Մարիամ Բարսեղյանին: Մարզի ղեկավարը նրանց շնորհավորագրեր 
և դրամական պարգևներ հանձնեց: 
Խրախուսական մրցանակների՝ նվերների և շնորհավորագրերի արժանացան Պաբլո 
Տիչինայի անվան թիվ 20 հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտ Ռոբերտ 
Սիմոնյանը, Լեռնապատի Երվանդ Դալլաքյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 8-րդ 
դասարանի աշակերտուհի Աննա Քոչարյանը, Վանաձորի թիվ 15 հիմնական դպրոցի 
9-րդ դասարանի աշակերտուհի Աննա Մաղաքյանը, Կուրթանի միջնակարգ դպրոցի 
12-րդ դասարանի աշակերտուհի Տաթև Դանիելյանը, Ամրակիցի միջնակարգ դպրոցի 
11-րդ դասարանի աշակերտուհի Շուշանիկ Դանիելյանը, Վանաձորի Րաֆֆու անվան 
թիվ 19 հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտուհի Աստղիկ Նիազյանը և 
Դանիել Վարուժանի անվան թիվ 16 հիմնական դպրոցի աշակերտուհի Թեհմինե 
Բաղրամյանը:  
Եղան նաև գեղարվեստական կատարումներ: 

  

 


