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18 листопада в Семенівському районі відбулося святкування Дня працівника сільського
господарства «Низький уклін господарям землі!», на якому вшановували трудівників
поля, керівників сільськогосподарських підприємств, усіх працівників агропромислового
комплексу. Аграрії з усього району з’їхалися до Семенівки, аби прийняти щирі, теплі
слова вдячності від голови райдержадміністрації Валерія Книша, голови районної ради
Ольги Мохун, начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
Олександра Єзерського за їх самовідданість, невтомність. Адже саме від їх ньоїпраці та
її результатів значною мірою залежитьдобробут і процвітання країни.

- За любов до матінки – землі, за професіоналізм, за важку працю на ниві сільського
господарства, за смачний хліб, за гарну співпрацю влади із господарниками щиро дякую
вам, шановні працівники галузі сільського господарства. Ви, крім основної праці, ще й
активно допомагаєте у розвитку соціальної сфери сіл, де орендуєте землі, відроджуєте
село - допомагаєте школам, садкам, клубам. А ми всі родом із села. Тож сонячного неба
бажаємо, високих врожаїв, сприятливих погодних умов, гарних людей на вашому шляху! сказав Валерій Книш у вітальному слові.

Заслужені нагороди за свою працю отримали цього дня кращі з кращих – механізатори,
доярки, агрономи, комбайнери. Крім грамот та подяк від обласної та районної влади, від
Ради товаровиробників Семенівського району (керівник С.Семигреєнко) заслуженим
працівникам галузі було вручено нагрудні знаки «Кращий за професією» ІІІ ступеню та
грошові презенти. Натомість від семенівських хліборобів представники керівництва
району отримали коровай, як символ щедрого цьогорічного врожаю.

Цікаву концертну програму представили співочі гурти нашого краю. Крім того, на
запрошення аграріїв району, за сприяння Ради сільськогосподарських товаровиробників
та депутата обласної ради від Семенівського району Володимира Онищенка перед
присутніми виступив колектив Полтавської обласної філармонії. Як продовження акції
«Майстри мистецтв трудівникам села» солісти філармонії Максим Ларін, Ліліана Бовтік,
Ігор Година, володарі гран-прі Всеукраїнського конкурсу кобзарів тріо «Вишиванка», ВІА
«Слов’яни», заслужена артистка України Олена Білоконь подарували свою творчість
семенівцям.
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