
Над 2000 випускници на Езиковата раздвижиха Ловеч за три дни ... http://www.lovechpress.info/index.php?option=com_content&task=v...

1 von 2 22.04.2005 19:57

ВръзкиРедакцияНачало

Ловеч Прес 
НОВ ИНИ ТЕ  ОТ  ЛОВЕЧ  И  Р Е Г ИОНА  *  М НОГО  ЗА  В СИЧКО ,  ВСИ ЧКО  З А  ВАЖ НОТО

Последни  нов ини

Община храни участници в

олимпиади

Състезание по гражданска

защита

Архимандрит от манастира

ще издава книга

Подменят паспортите,

издадени през 2000 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Начало

Актуално

Крими

Общество

Мнения

Спорт

Литекс

Връзки

Редакция

Търсене

Кратки  новини

През цялото време от
съществуването на нашата
компания "Литекс" с нито
един министър-председател
аз не съм си пил ракията. И с
нито един министър. Никога
не съм имал проблеми с
политическите партии. Това
заявява Гриша Ганчев във
фундаментално интервю,
публикувано преди дни във
вестник "Кеш". "Парите
лесно се умножават.
Въпросът е кой как може да
ги съхранява, казва босът на
"Литекс". И добавя: Не съм
си променил начина на
живот. С бедните съм беден,
с богатите съм богат, с
циганите съм циганин.
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Над 2000 випускници на Езиковата раздвижиха Ловеч
за три дни

 
Без присъствието на депутати и други важни клечки Гимназията за чужди
езици "Екзарх Йосиф I" отбеляза в петък 55-годишнината от създаването
си. Всъщност, празникът почна в четвъртък и съвсем естествено завърши
някъде в събота и неделя, когато последните гости напуснаха любимия град
на люляците.Бабата на Езиковите гимназии в България, както удачно
нарече ловешката Езикова ЛП преди време, е много различна и прилича на
времето, в което всички ние живеем, сякаш за оправдание каза в краткото
си слово директорът Радослав Хитов. Но "червената нишка" на една
общност е положена преди 55 години и няма сила, която да я прекъсне,
изрази антититезата си Хитов. Приветствие от министъра на образованието
Игор Дамянов прочете неизменната г-жа Краус, която обяви решението на
МОН да предостави тази година 220 000 лева за енергоспестяващо саниране
на сградата на училището и общежитието му. Приветствия бяха прочетени
от името на ловешката община и от областния управител. Паролата
"Езикова" събира много хора, тя е символ на привързаност към града на
люляците, заяви зам.-кметът Пламен Петков. След официалните любезности
директорът Хитов награди свои ученици, проявили таланта си през
последната година. Десетки свидетелства за перфектно владеене на немски
език - шпрах-дипломи - бяха раздадени под бурни овации на самата сцена.
Последваха изпълнения на млади дарования. Програмата бе умело
прекъсвана с части от филма-ретроспекция за Езиковата, създаден от
възпитаникът-сценарист Васко Василев. Една от кулминациите на празника
бе изпълнението на живо на известния щурец Кирил Маричков, който
взриви и младите, пък и побелелите с изпълненията си. Публиката в
ловешкия театър му пригласяше, кой знаещ песните на "Щурците" в
оригинал, кой - като римейк-ове или кавърверсии. 

Макар и "изместена" в четвъртък,
пиесата на завършващите бе другата
кулминация на празника. Тази година
дванадесетокласниците от драматичния
състав "Димитър Димов представиха
комедията на действието "Големите
пари" от Алън Ейкборн. Постановката е
дело на неуморния Стоян Георгиев, за
когото "пиесата на Езиковата" е
"естествена част от нашия живот".
Третата кулминация на празника са
традиционните срещи на випуските. За
тях обаче по вестниците не се пише, а
само се разказва в дълги монолози.
Едно любителско пресмятане
свидетелства, че тази година, по

неокончателни данни, за три дни в Ловеч са се "върнали" над 2000 бивши

търси...
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възпитаници, по-важни даже от официалните гости. Техните имена да
изброиш е трудно, камо ли да ги опишеш... 

 
Звездата на българския рок Кирил Маричков сред свои поклонници в Ловеч
- част от възпитаниците на Езиковата, завършили преди 30 години
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