Разград почете Освободителите с ритуал с венци и цветя и празнични илюминации

На 28 януари 2019 г. на площад „Възраждане“ се проведе тържествен ритуал за
отдаване на почит към Освободителите на Разград. Тържествено слово, посветено на
Освобождението и неговите герои поднесе кметът на Община Разград д-р Валентин
Василев. Поздрав към разградчани отправи и Генералният консул на Русия в Русе
Андрей Громов, бе прочетен и поздравителен адрес от Цвета Караянчева –
Председател на Народното събрание.
Празникът продължи с ритуал за поднасяне на венци и цветя от: председателя на
Народното събрание Цвета Караянчева и министър-председателя на Република
България Бойко Борисов. Венци поднесоха и кметът на Община Разград д-р Василев,
архиерейският наместник отец Георги, районният мюфтия Мехмед Аля, гостуващите
официални делегации от Кълъраш и Слобозия- Румъния, народният представител
Десислава Атанасова, венци от името на народния представител Денчо Бояджиев и
Асим Адемов – депутат в ЕНП/ГЕРБ. Венец поднесе и областният управител на Разград
Гюнай Хюсмен, председателят на ОбС Надежда Радославова и общински съветници,
политически партии, военни и неправителствени организации, спортни и културни
институции, училища и граждани. В края на ритуала небето на Разград бе осветено от
празнични илюминации.

На площада сред официалните гости бяха още заместник-кметовете на Община Разград
Галина Георгиева и Ердинч Хасанов, заместник областните управители Евгени
Драганов и Нурие Црънгалова.

Веднага след илюминациите се проведе церемония по връчване на знаци „Почетен
гражданин на Разград” на сцената на Народно читалище „Развитие 1869“.
Председателят на Общински съвет – Разград Надежда Радославова прочете решението
на Общинския съвет, в което се удостоява със званието проф. Пламен Радев, Здравко
Душков и Здравко Занков. Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев връчи
почетните знаци на тримата отличени, като в поздрава си към тях сподели, че са
достойни да носят званието „Почетен гражданин на Разград“.

След награждаването пред разградската публика празничен концерт акапела изнесе
„Ева квартет“ – изпълнителки от „Мистерията на българските гласове“.

На Деня на Разград - 28 януари в Разград се роди още едно бебе – момченце, малкият
Ефе Гюнаев, с което родените на тази дата до пълнолетие разградски деца стават 27.
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Събитията по честването на Деня на Разград продължиха с изложба на 29 януари,
подарък на Разград от побратимените градове – с румънско изкуство с картини и
пластики на творци от Кълъраш и Слобозия. Изложбата бе експонирана в ХГ.Проф.
Илия Петров“, откри я директорът на музея в Кълъраш г-н Флорин Радулеску. Тя
съдържа произведения от аматьори и професионални художници от двете румънски
общини. Кметът на Община Разград д-р Василев благодари на приятелите от Румъния и
каза, че втора изложба в рамките на два месеца гостува от побратимен град, което
показва, че това е стъпка напред в развитието на международното сътрудничество
между общините.
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