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դարձել էին Երևանից, որ-

տեղ նրանք անցան Հայ 

ասպետ համահայկական 

մրցույթի առաջին փուլը:  

 

Ոգևորված` պարում էին 

երեխաները, պարում էին 

Գորայքի տոնի հաղթանա-

կած տատիկները, պա- 

րում էր համայնքը: 

Գորայքում hոկտեմբերի 2-ին 

իսկական տոն էր. բերքի, բարի-

քի և համընդանուր ուրախու-

թյան:  Նման միջոցառում առա-

ջին անգամ էր անցկացվում 

գյուղում, սակայն գյուղապետ 

Ա. Առուստամյանը հավաստի-

ացրեց, որ սա սկիզբն է մի գե-

ղեցիկ ավանդույթի, որն այսու-

հետ կկազմակերպվի ամեն 

տարի:  Յուրատեսակ մրցույթ 

ուտեստների, որակի, համի և 

ձևավորման, որի շուրջ հավաք-

վել էին Գորայքում գործող կազ-

մակերպություններ:  Ամեն մեկն 

ուներ իր սեղանը՝ համեմված 

հայկական համով  ճաշատե-

սակներով և գույներով: Մաս-

նակցում էին բոլորը. դպրոցը, 

գյուղի բուժկետը, Աշտա-

րակ Կաթը, բենզալցման 

կայանը, Գեոթիմը, գյու-

ղապետարանը և իհար-

կե գյուղի մեծերը` տա-

տիկերն ու պապիկները:  

Մարդիկ հազիվ էին զըս-

պում  իրենց՝ որպեսզի 

ճաշակեն ընտիր ու-

տեստները. hարիսան, 

նռան հատիկներով զար-

դարված իշխան ձուկն ու 

ավանդական ղափա-

ման, գաթան, տնական 

լավաշն ու պանիրը:  

Ինչպես կարգն է ամեն 

մրցույթի, կար նաև ժյու-

րի՝ հրավիրված մարզ-

պետարանից:  Ուտեստ-

ների համուհոտից ար-

բած, ժյուրին այնուամե-

նայնից սթափ որոշում 

կայացրեց:  

Մեկ ուրիշ առիթ էլ կար 

տոնելու. Գորայքի դպրո-

ցի սաները օրեր առաջ 

հաղթանակած վերա-

Բերքի ու բարիքի տոն Գորայքում 

Գեոթիմը համալրում է երկրաբան-ուսանողների շարքերը 

Այս ուսումնական տարում 
Գեոթիմի աջակցությամբ հա-
մալրվեց երկրաբանություն 
ուսանող երիտասարդների 
թիվը ևս հինգով:  Համայնք-
ներից արդեն 11 երիտասարդ 
հեռակայում և աշխատում են 
Գեոթիմ ընկերությունում:  
Առաջին կուրսեցի Արմեն 
Մարգարյանը գրում է. “հա- 
տուկ շնորհակալություն Գեո-
թիմին, որ օգնեց ինձ պան- 
դըխտությունից վերադառնալ 

հայրենիք և զգալ հայրենի 
երկրում լիարժեք և պի-
տանի մարդ լինելու զգա-
ցողությունը”:  Իսկ Դավիթ 
Դավթյանն ավելացնում է, 
որ  մեծ հույսեր է կապում 
Գեոթիմի հետ. “այսօր 

բոլորս էլ քաջատեղյակ 

ենք,թե որքան ԲՈՒՀ ա-
վարտածներ աշխատանք 

չունենալու պատճառով 

լքում են երկիրը կամ էլ 
աշխատում են այլ մաս-

նագիտությամբ:” Ի դեպ, այս 
տարի ունենք առաջին կին 
ուսանողուհին՝  Գորայքից 
Լիաննան, որի երազանքը 
վերջապես իրականացավ. 
սովորել Հայաստանի լավա-
գույն կրթօջախներից մե-
կում:   
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Մենք կիսում ենք 

հաջողությունը մեր 

համայնքների հետ 

 

Այս համարում՝ 

 Բերքի ու բարիքի տոն 

Գորայքում  

1 

   2012 թվականը՝ ամփոփ 2 

Հովիվների 

մարդահամար 
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հոկտեմբեր-նոյեմբեր 2012թ.      

2012 թվականը՝ ամփոփ 

Աղբահանություն  

 Սարավան, Գնդեվազ և 
Գորայք  

 
Համագործակցություն հա-
նուն առողջության  

 Սարավան, Գնդեվազ և 
Գորայք. 700 մարդ 

 84 բժշկական հետազոտու-

թյուն Երևանում 

 230 զննում տեղերում 

 Իրազեկություն բոլորի 
համար: 

 
Բարեկեցիկ կյանք՝ նոր տեխ-
նոլոգիաների միջոցով 

 Գորայք. 130 մարդ 

 Կարտոֆիլի և լոբու կրկնա-
կի բերք և եկամուտ 

  Նոր հմտություններ 

 30 երեխա—ամառային 

ճամբար 
 
Սպորտի և խաղաղության 
դպրոցներ  

 Սարավան, Գնդեվազ և 
Գորայք. 140 երեխա 

 70 - ամառային ճամբար 

 Միջգյուղային մրցաշարեր 

 Սպորտլանդիաներ 

Աջակցություն Շախմա-
տի ֆեդերացիային և 
Ակադեմիային  

 Ջերմուկ. շախմատի 

մասսայականացում և 
միջազգային մրցաշա-
րեր 

 
Աջակցություն ուսանող-
ներին  

 Սարավան, Գնդեվազ և 
Գորայք. 11 ուսանող 

սովորում են երկրաբա-

նություն և լեռնա- 
    մետալուրգիա  
 
Ծառատունկ   

 Գնդեվազ. 2000 բարդի  

 
Բարեկեցություն   

 150 աշխատատեղ 

համայնքներից 

2012թ. Գեոթիմը մշակեց Սո-

ցիալական ռազմավարություն, 
ամփոփելու Ընկերության՝ հա-
մայնքների զարգացման մոտե-
ցումները և տնտեսական զար-
գացման պլանները:  Մեր կար-
գախոսը նույնն է. կայուն տըն-
տեսական զարգացում, առողջ 
և բարեկեցիկ կյանք  հարակից 
համայքների բնակչության հա-
մար՝ վերջիններիս հետ սերտ 
համագործակցությամբ:  Ամ-
փոփելով 2012թ. ծրագրերը, 

ոււրախ ենք նշել, որ ոչ մի հա-
մայնք կամ բնակչության խավ 
չմոռացվեց. կանայք, երիտա-
սարդները, մեծերն ու փոքրե-
րը...բոլորն ընդգրկվեցին ամե-

նատարբեր ծրագրերում որ-

պես շահառու և ծրագրի մաս-

նակից:   
  Եվ այսպես.  
Գրադարանի վերակառուցում 
Գորայքում 

 Գրադարանի հիմնովին 
վերանորոգում  

 
Բնական գազ Սարավանում 

 Աշխատանքները 

կավարտվեն  2013թ. սկզբին  
 

 

 

  

ծրագիրը չազդի նրանց կեն-

սակերպի վրա:  Այս պլանը 

մշակելիս հաշվի կառնվի 

հարցմանը մասնակցած 70 

հովիվների առաջարկները 

կաթի հավաքման, ճանա-

պարհների և այլ հարմարու-

թյունների վերաբերյալ:  Հո-

վիվների ընտանիքները հնա-

րավորինս կընդգրկվեն Ընկե-

րության զարգացման ծրագ-

րերում:  Ուղեձորի մի քանի 

ընտանիք, օրինակ, արդեն նե-

րառվել են Գեոթիմի «Համա-

գործակցություն հանուն 

առողջության» ծրագրում:  

   

Հովիվների 

մարդահամարը ներառեց և 

հաշվառեց բոլոր սեզոնային և 

տեղային հովիվներին Ուղե-

ձոր, Սարալանջ, Սարավան, 

Գնդեվազ և Գորայք համայնք-

ների և ծրագրի վայրում  ամ-

ռան ամիսներին հոտերն ա-

րածեցնող հովիվներին, ո-

րոնք այս և այլ համայնքնե-

րից են. Ծղուկ, Մալիշկա, 

Վայք և Խնձորեսկ:  Հարցման 

նպատակն էր գնահատել 

բնակչության այս խավի տըն-

տեսական գործունեությունը 

և մշակել պլան, որպեսզի  

ԳԵՈԹԻՄԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԻԱՑՅԱԼ ՋԱՆՔԵՐՈՎ 

ԳԵՈԹԻՄԸ  

հոգում է  

համայնքի բոլոր 

անդամների  

մասին. 
Այս ամառ Գեոթիմն 

իրականացրեց 

սեզոնային  

հովիվների հարցում  

Հովիվների մարդահամար 


