
На 9 май Общинско движение
„Русофили” – гр. Вършец и СОУ
„Иван Вазов” организираха в
Градската художествена галерия от-
белязване на Деня на победата над
хитлерофашизма, 66 години от края
на Втората световна война и Деня
на Европа.

На тържеството присъстваха
Вилия Крумова – председател на
Общинско движение „Русофили” и
преподавател по руски език, Антон
Матеев – председател на Общин-
ския съвет на Българския антифа-
шистки съюз, директорът на СОУ
„Иван Вазов” Ани Ангелова, руски
гражданки, живеещи в България,
много учители, ученици, обществе-
ници и граждани на Вършец.

Бе прочетен поздравителен адрес
от Кмета на община Вършец Бо-
ряна Бончева до организаторите и
участниците, в който се изразява
почит към паметта на милионите
загинали по време на войната, към
героизма и патриотизма на всички,
отдали живота си, за да живеем ние
свободни, за да може днешна обе-
динена Европа да поеме пътя към
общност на споделени ценности и
общи интереси.

Ученици от СОУ „Иван Вазов”,
под ръководството на преподавате-
лите Вилия Крумова, Радка Коста-
динова и Любов Горанова
представиха мултимедийна презен-
тация с автентични записи на руски

и немски език от нападението на
Германия над тогавашния Съветски
съюз, хода на войната и подписва-
нето на Берлинския договор на 9
май 1945 г. , с кадри от Парада на
победата в Москва. Бяха предста-
вени ужасяващи видеоматериали и
подробни разкази за всички кон-
центрационни лагери в Европа по
време на войната, за блокадата на
Ленинград и „Пътят на живота” –
единственият изход по замръзна-
лото Ладожко езеро, за милионите
убити, за страданията на обикнове-
ните хора, да не се забравя никога
какви страдания и колко мъка при-
чинява една война.

Чухме любими руски военни
песни и историята на тяхното съз-
даване. Ученици, изучаващи руски
език рецитираха известни стихо-
творения за войната на руски.

Не бе забравен и Денят на Европа,
който също се чества на тази дата.
Учениците ни запознаха с призива
на някогашния френски външен ми-
нистър Робер Шуман за помирение
между бившите врагове и обединя-
ване на тежката промишленост,
което слага началото на европей-
ската интеграция и е първата стъпка
към създаването на ЕС и наблег-
наха, че Денят на Победата и Денят
на Европа са свързани, защото ако
го нямаше 9 май 1945 г., то днес ня-
маше да я има обединена Европа.

Евелина ГЕОРГИЕВА

9 МАЙ - ДЕН НА ПОБЕДАТА
И ДЕН НА ЕВРОПА
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„Посрещаме гости – изпращаме
приятели!” - с този, станал вече тра-
диционен израз на гостоприемство,
кметът на община Вършец Боряна
Бончева приветства участниците в
Четвъртия национален преглед на
ученическите духови оркестри “Вър-
шец 2011”, който се проведе на 7 май
в нашия град.

През миналата година, след пре-
късване от 22 години, Община Вър-
шец възобнови традицията за

провеждане на преглед на ученичес-
ките духови оркестри, тъй като Вър-
шец е бил домакин на всички,
проведени преди това прегледи.

Истински парад на красотата и мла-
достта бе шествието с изпълнения на
оркестрите и мажоретните състави,
дошли да премерят сили на този зна-
чим културен форум. По централ-
ната градска улица на Вършец
дефилираха над 160 оркестранти и
мажоретки, събирайки овациите на

многобройната публика.
Конкурсната част на прегледа

включваше по три задължителни из-
пълнения според предварително обя-
вения регламент – марш, хоро и
пиеса по избор на участниците, оце-
нявани от тричленно жури с предсе-
дател Бойчо Димов – композитор и
диригент на духов оркестър при На-
родно читалище “Развитие”, гр.
Враца.
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ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА УЧЕНИ-
ЧЕСКИТЕ ДУХОВИ ОРКЕСТРИ „ВЪРШЕЦ 2011”

ДНИ НА СОКОБАНЯ (СЪРБИЯ) ВЪВ ВЪРШЕЦ

Днес слънцето по-ярко се издига.
Събужда се със радост и копнеж.
Днес празник е на българската книга,
която тъй обичаш и четеш.

Започваме празника в СОУ „Иван
Вазов“ с това стихотворение на
Асен Разцветников, защото то съ-
бира цялата гама от радостни
чувства, изпълнили сърцата на
всички. И денят е по-светъл, за-
щото е огрян от щастливите ус-
мивки на абитуриентите, техните
родители, учители, приятели. От-
минали са трудните уроци и теж-
ките изпити сега има само
радостно очакване, планове, мечти
и малко тъга. Сълзи на признател-
ност, много цветя, ура!

Поздрав към абитуриентите от-
правя кметът на общината Боряна
Бончева. Тържествен благослов из-
вършва свещеноиконом Петко Бал-
джиев. Знамената се предават в
ръцете на новите знаменосци. Те
ще ги носят гордо към нови завое-
вания, защото е гордост да се наре-
чеш вазовец.

В приветственото си слово ди-
ректорът на СОУ „Иван Вазов“
Ани Ангелова връчи грамота и
плакет на 14 отличници на випуск
2011. Г-жа Ангелова връчи гра-

моти и награди на ученици, пред-
ставили се отлично на областни и
национални състезания. Първото
място на Михаела Манолова от 9
клас в националното състезание по
английски език на Кембридж учи-
лищата; първото място на Димана
Гошова от 5 клас в Националния
конкурс „Бог е любов“; сребърния

медал на група Joy на междуна-
родния конкурс „Млада Прага“ в
Чехия; пръвото място на мажорет-
ния състав в националния фести-
вал на изкуствата „Лазурни вълни“
в Гърция; второто място на духо-
вия оркестър „Дефилир“ в нацио-
налния фестивал на ученическите
духови оркестри; пръвото и тре-

тото място в националния конкурс
в интернет „Физиката в моите очи“
са само част от успехите на нашите
ученици.

Г-жа Ангелова благодари лично
на преподавателите, чийто самоот-
вержен труд направи тези пости-
жения възможни. Обяви
решението на МОМН – г-н Камен

Пунчев е носител на наградата
„Неофит Рилски“ и връчи специ-
ални награди на Адрияна Ан-
дреева, преподавател по
математика и Рени Спасова, по-
мощник-директор.

На приветствието отговори аби-
туриентката Мирела Ивова.
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В българския народен календар Гергьовден
е един от най-тачените празници през годи-
ната и най-големият пролетен празник, за-
щото с  него се свързва началото на летния
стопански сезон, а и почти във всеки дом има
именник. Св. Георги традиционно е схващан
като повелител на плодородието,  покровител
на земеделците и най-вече на овчарите и ста-
дата.

За град Вършец 6 май е и храмов празник,
тъй като местният храм – културно-истори-
чески паметник, носи името на Свети Георги
Победоносец.

На Гергьовден в храма бе отслужена тър-

жествена Света литургия от Негово високо-
преосвещенство Видински митрополит До-
метиан, съвместно с духовници от
Видинската митрополия и местни свеще-
ници.

След литургията момичетата от вокална
група JOY при СОУ „Иван Вазов” с худо-
жествен ръководител Камен Пунчев изнесоха
акапелен концерт от популярни хорови и на-
родни песни.

На големия християнски празник те полу-
чиха грамоти от кмета на община Вършец
Боряна Бончева за  отличното им представяне
на  IX Международен хоров фестивал

„Млада Прага 2011” -  Чехия през април т.г. 
и популяризирането на Община Вършец и

България на световната сцена.
По време на връчване на грамотите г-жа

Бончева съобщи радостната новина, че Об-
щина Вършец ще поеме финансирането на
групата за участие в Международен преглед
на хоровата песен в Загреб, Хърватска през
месец юли  – като признание за труда и ам-
бицията на талантливите деца на Вършец.

Когато сформирахме групата преди година
и половина, никое от момичетата не дойде в
нея с мисълта, че ще пътуваме из страната и
чужбина, че ще имаме изяви на фестивали и

прегледи. Те просто дойдоха, водени от же-
ланието да пеят, заради удоволствието от пее-
нето и положителните емоции, които то им
дава. А турнетата и получените медали на на-
ционални и световни фестивали са резултат
от упорит труд и  много ентусиазъм – каза ръ-
ководителят Камен Пунчев.

На финала на празника, пред входа на храма
младите музиканти от ученически духов ор-
кестър „Дефилир” при СОУ „Ив. Вазов” с ръ-
ководител Димитър Пеев изнесоха концерт
пред съгражданите и гостите на града, дошли
да почетат името на Свети Георги.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ГЕРГЬОВДЕН – ХРАМОВ ПРАЗНИК НА ГРАД ВЪРШЕЦ
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Изпълненията на оркестрите от Вършец,

Гложене, Монтана, Новачене и Разград дос-
тавиха наслада на любителите на духовата
музика, характерна и обичана в нашия севе-
розападен край.

При много оспорвана конкуренция между
участниците, журито бе затруднено да
определи първото място, ето защо реши да
присъди две първи награди: на ученически
духов оркестър при Център за работа с деца
– гр. Разград с ръководител Милен Бенков и
младежки духов оркестър при Природо-ма-
тематическа гимназия „Св. Климент Ох-
ридски” – гр. Монтана с ръководител
Пламен Крумов. Те получиха парични пре-
мии от 800 лева и грамоти за призовите
места.

Второ място, награда от 400 лева и грамота
завоюва оркестър „Дефилир” при СОУ
„Иван Вазов” – гр. Вършец с ръководител
Димитър Пеев.

Всички оркестри и мажоретни състави по-
лучиха от кмета на общината Боряна Бон-
чева грамоти за участие в прегледа,
сувенири и рекламни материали за Вършец.

Четвъртият национален преглед на учени-
ческите духови оркестри „Вършец 2011”
премина при много добра организация от
страна на домакините и с голяма отговор-
ност, старание и дисциплина на участниците
в него. Той трогна душите на любителите на
духовата музика и намери нови почитатели
сред младото поколение, каквато е и целта
на този конкурс.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА
УЧЕНИЧЕСКИТЕ ДУХОВИ ОРКЕСТРИ „ВЪРШЕЦ 2011“
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В рамките на трансграничното
сътрудничество между общините
Вършец и Сокобаня (Сърбия), от 4
до 7 май т.г. се проведоха „Дни на
Сокобаня във Вършец”.

Сокобаня е грав в Източна Сър-
бия, отдалечен на 240 км от столи-
цата Белград и 60 км от Ниш.
Градът е център на община Соко-
баня в окръг Зайчар, разположен е
на левия бряг на река Моравица и
е известен СПА курорт. 

Двете общини имат много общи
характеристики -  лековити мине-
рални извори, централна улици с
чинари, благоприятен климат и
природни дадености, много под-
ходящ за развитие на туризъм.
Подобни са и стратегиите за раз-
витие на двете общини.

По време на Дните на Сокобаня
във Вършец концерти на открито
изнесоха Младежкият фолклорен
танцов състав „Соко” и популяр-
ният естраден изпълнител Бобан
Здравкович.

Сред официалните гости от
сръбска страна присъства зам.-
кметът на община Сокобаня Бобан
Илич, който отправи своите позд-
рави и благопожелания към мест-
ните жители.

При откриването на концертната
програма кметът на община Вър-

шец Боряна Бончева подчерта:
„Истинските и неподправени доб-
росъседски отношения между на-
шите две общини се виждат тук,
на място. За многобройната пуб-
лика, дошла да се наслади днес на
сръбските песни и танци, да се за-
познае със сръбския бит и тради-
ции не е толкова важно
подписването на спогодби и дого-
вори за сътрудничество, по-важен
е непосредствен контакт между
нашите два народа, завързването
на едно истинско приятелство”.

Гостуващият фолклорен танцов
състав е от 20 човека – ученици от
средните училища на града. Худо-
жествен ръководител на състава от
2005 г. е Томислав Миливойевич.
Децата имат изяви не само в Сър-
бия, но и на световните сцени –
Гърция, България, Италия.

Танцовият състав е към Дру-
жеството за култура и изкуство
„Соко” в гр. Сокобаня, което на-
броява 130 членове. То е създа-
дено на 25 октомври 1998 г. към
Организацията за туризъм и кул-
тура и е главен стожер и разпро-
странител на сръбските народни
традиции в Сокобанския край и
цяла Сърбия.

Танцьорите представиха народни
танци от различните фолклорни

области на Сърбия, демонстри-
раха и шест вида мъжки и женски
народни носии, характерни за раз-
личните сръбски региони.

Същата вечер, на естрадата пред
Народно читалище „Христо
Ботев”, една от легендите на юго-
фолка, а така също и един от най-
популярните сръбски изпълнители
у нас Бобан Здравкович - любим

на няколко поколения, взриви пуб-
ликата с неостаряващите си хи-
тове ”Лепа бугарка”, „Не долази у
мой сан”, „Дай ми пет минута”.
Той изпя пред вършечката публика
и най-новите си песни, записани
наскоро.

Дните на Сокобаня във Вършец
завършиха с много нови приятел-
ства между нашите деца и участ-

ниците от сръбския град, с разме-
нени електронни адреси и обеща-
ния за нови срещи.

Предстои организирането на Дни
на Вършец в Сокобаня, за да вър-
нем визитата и покажем пред
сръбската публика нашите местни
обичаи и традиции, нашият бит и
култура.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ДНИ  НА  СОКОБАНЯ  (СЪРБИЯ)  ВЪВ  ВЪРШЕЦ

Вече осма поредна година мал-
кото селце Горна Бела речка събира
хора на изкуството от различни
държави. Идеята за такъв своеоб-
разен фестивал на спомените се
ражда спонтанно през 2003 на една
международна среща на съмишле-
ници от 6 държави, на която след
разговори с местните хора за жи-
вота им всички решават, че трябва
да се върнат пак, за да продължат
да разговорят. Първият фестивал
на спомените GOATMILK (козе
мляко) се провежда през май 2004
година. Датата е избрана заради
традиционния събор на селото,
който е на 24 май.

Фестивалът се организира от
фондация „Нова култура” на бъл-
гарките Мариана Асенова и Диана
Иванова. Той е замислен по под-
обие на „Аполония”, но без шумни
изяви и участие на известни
творци. Всяка година темата на
фестивала е различна, тази година
тя акцентира върху изоставените
къщи. Пристигналите гости бяха

от Италия, Турция, САЩ, Норве-
гия, а фестивалът продължи от 21
до 24 май.

Всеки, научил за него имаше въз-
можност да дойде и да послуша
стихове от американски или итали-
ански поети, пристигнали в селото
за фестивала, да види изложба на
италиански и турски фотографи.
Гостите на Горна Бела речка сами
се пазарят с местните жители за
цената на леглото в техните до-
мове, за храната, която им предла-
гат. В програмата на фестивала
бяха включени импровизирани
концерти от стари песни, етноджаз
импровизации, литературно че-
тене. За място на проявите бяха из-
брани изоставени къщи в селото.

„Изоставените къщи - изоставе-
ният Северозапад?” бе и темата на
една от дискусиите на фестивала с
участието на кметовете на Вършец
и на Монтана Боряна Бончева и
Златко Живков, на която бяха пос-
тавени болезнените за цял свят въ-
проси, пречупени през случая Бела

речка: Защо напускаме дома си?
Какво бихме направили с един на-
пуснат, изоставен дом? Какво ни
говори напуснатият дом? Да го раз-
рушим? Или да го запазим? Как?
Напуснатите изоставени къщи са

типичен пейзаж в Северозападна
България и постоянно предизвика-
телство за сетивата ни. Как да жи-
веем с това? Можем ли да
въздействаме и променим този
пейзаж? Как?

На пустите домове бе посветена
и дългата нощ на фотографията, в
която срещу 24 май фотографи от
Италия, Турция и България пока-
заха снимки на изоставени къщи.

Местни жители и гости участваха
в уъркшопове за стари песни от се-
лото, плетене на плет, месене на
хляб. Имаше сутрешни разходки
„По пътя на козята извара” с козите
в Балкана и дегустация на про-
дукти, произведени от козе мляко,
дискусия за философията на бав-
ното хранене, занимания с йога.

Фестивалът оживи за няколко дни
малкото балканско селце, в което
сега живеят 69 жители, според по-
следното преброяване на населе-
нието. 

Гостите на фестивала си тръгнаха
с намерението да разкажат за фес-
тивала, да покажат снимки и ви-
деоматериали на своите познати и
приятели, и да доведат догодина
нови съмишленици в Горна Бела
речка. 

Евелина ГЕОРГИЕВА

GOATMILK  FESTIVAL - ФЕСТИВАЛ НА СПОМЕНИТЕ 
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Екологичното възпитание е
важен аспект от процеса на ця-
лостното формиране на човеш-
ката личност.Неговата
значимост се изразява в необхо-
димостта от съществуването на
оптимално равновесие между
природата, обществото и чо-
века.Това равновесие се нару-
шава от разрасналата се
напоследък антиекологична дей-
ност на човека - безогледно се
потребяват и разхищават при-
родни ценности, липсва стремеж
да се възстановяват природни
обекти, не се осмисля и осъзнава
ценността им, липсва контрол и
самоконтрол при опазването на
живата и нежива  природа.
Всичко това води до кризисно
нарушаване на природните ба-
ланси и се отразява неблагопри-
ятно върху равновесието между
човека и природата.

На екологичното възпитание би
трябвало да се обръща особено
внимание още от предучилищна
възраст.Ето защо педагогичес-
кият екип на ОДЗ”Слънце” гр.
Вършец започна в началото на
учебната 2010-2011 година ра-
бота по възпитателния проект
“Да опазим земята чиста!”

Поставихме си за цел да създа-
дем у нашите възпитаници пред-
поставки за активно и разумно
общуване с природата, което да
реализираме в съвместни дей-
ности с родителите. В резултат -
да постигнем  определена степен
на екологична възпитаност у
детската личност. И тъй като
степента на тази възпитаност,
постигната в предучилищна въз-
раст се оразмерява от придоби-

тите способности и готовност за
екологична дейност, то създава-
нето на условия за формирането
и развитието им се превърна в
наша основна задача.

Какво направихме до момента:
- Деца от Втора група на

ОДЗ"Слънце" гр. Вършец, роди-
тели и учители бяхме заедно и
подкрепихме инициативата на
btv"Да изчистим за един ден род-
ния си град"! По-приятно и по-
полезно нямаше как да бъде!
Опитайте и вие...Горди сме,че
бяхме първи, дано не сме един-
ствени!

- Децата от ПГ, техните роди-
тели и учители почистиха двора
на ОДЗ"Слънце" гр. Вършец и
превърнаха своята площадка в
дом за няколко нови дръвчета.

- Децата и учителките на Трета
група изработиха и подредиха
изложба на предмети,изработени
от отпадъчни материали.

- Децата от Първа група на
ОДЗ"Слънце" почистиха двора
на заведението и представиха
мюзикъла "Да опазим земята
чиста" пред своите родители и
гости.

Смятаме и занапред да работим
по поставените задачи,за да
може тяхното решаване да съз-
даде условията за формиране на
екологичната възпитаност като
единство от готовност и способ-
ности за екологична дейност, а
удоволствието от съвместната
работа и удовлетворението от
постигнатите резултати да оста-
вят трайни следи в сърцата на
деца и възрастни!

Диана ГЕОРГИЕВА
Директор на ОДЗ „Слънце“

На 23.04.2011г. Сдружение „Ак-
тивни граждани – Вършец”  с учас-
тието на доброволци – деца,
младежи и граждани, проведе по-
редната инициатива  по почистване
на парка, коритото на реката и мес-
тата, известни като „неофициални
сметища”, около и в града.

Инициативата беше именувана

„Да почистим Вършец за 1 ден”,
като сдружението планува перио-
дични акции по почистването, които
ще се провеждат през 1-2 месеца при
подходящи за това условия. Основ-
ната цел е, освен да се почисти
града, да се създават у гражданите и
най-вече у младите хора навици, на-
гласи и светоглед, съответстващи на

реалностите  в съвременния глоба-
лен свят.  

Сдружението организира и целого-
дишни съботно-неделни пътувания
из Северозапада и страната, с което
се стреми да запознае гражданите с
красотите на природата и в собстве-
ния край, и в страната като цяло.

Елена ПЕТРОВА

„ДА ПОЧИСТИМ ВЪРШЕЦ ЗА 1 ДЕН!“

За пореден път пенсионерите от
Вършец показаха, че милеят за
града си. Нашият Клуб на пенсио-
нера се включи много активно в
инициативата „За чисти градове,
паркове и градинки”, записана в
годишния план на Сдружение
„Козница”.

На 11.05.2011 г. ръководството
на Клуба организира акция за по-
чистване в парка пред Специали-
зирана болница за рехабилитация

„Св. Мина”, като прикани всички
свои членове да се включат в нея
и да дадат приноса си в пролет-
ното почистване на града.

Особено внимание беше отде-
лено на парковото оформление на
прилежащата към алеите разно-
видна растителност. Отпадъците,
земната маса и изрязаната дър-
весна маса своевременно бяха из-
возени с транспортните средства
на сектор „Чистота” към Община

Вършец, под прякото ръководство
на неговия началник Емил Мил-
ков.

Всички пенсионери – членове на
клуба работиха много усърдно и
отговорно. Накрая част от тях си
направиха снимка за спомен от
този изпълнен със смях, закачки и
трудов ентусиазъм ден.

Маргарита ГЕОРГИЕВА
зам.-председател на
Клуб на пенсионера

ПЕНСИОНЕРИТЕ НА ВЪРШЕЦ СА
ИНИЦИАТИВНИ И ТРУДОЛЮБИВИ

Редакцията на Общински вест-
ник „Вършец“ поздравява новоро-
дените бебета: 

Роналдо Илианов Радойнов,
роден на 28.04.2011 г.

Розалия Величкова Йорда-
нова, родена на 08.05.2011г.

Георги  Петров Георгиев, роден
на 09.05.2011 г.

Мила Ивайлова Ангелова, ро-

дена на 13.05.2011 г.
На бебетата и техните семей-

ства – ЧЕСТИТО!  Желаем им
много  здраве  и  сбъднати
мечти!

ПОЗДРАВ КЪМ НОВОРОДЕНИТЕ ДЕЦА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ЕКОЛОГИЧНОТО 
ВЪЗПИТАНИЕ 

В  ОДЗ  „СЛЪНЦЕ“
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Павел Петров Соколов е най-
възрастният фронтовак в
общината и най-старият мъж в
квартал Заножене. Роден е на 12
юли 1919 г. в тогавашното село
Заножене, сега квартал на
Вършец. Виждала съм го няколко
пъти по време на чествания на 9

май – Деня на победата над
хитлерофашизма, но никога не
бях разговаряла с него до сега.

Кварталът, в който живее е в
подножието на планината и е
отдалечен на 3 км от центъра на
Вършец, затова се изненадах, като
го видях и тази година да крачи,
подпирайки се на бастуна си към
Паметника на септемврийци за
честването на Деня на победата и
края на Втората световна война.

Впечатли ме неговата бодрост,
борбеност и оптимизъм,
запазената му памет и добър
външен вид, въпреки преклонната
92-годишна възраст. Той е
словоохотлив и с чудесно чувство
за хумор, само дето слухът му
вече е понамалял. Разказа ми за
живота си, който никак не е бил
лек.

Семейството му е било
многолюдно, има шест братя и
сестри. До 7- годишната си
възраст пасе домашния добитък,

след което тръгва на училище и
завършва тогавашния ІІІ клас
(сега VІІ). Поради липса на
гимназия в родния град  и
сиромашията, спира по-
нататъшното си образование.

Започва да работи тежка работа
от 14 годишен – оре нивите на
баща си, добива дърва в гората.
Войниклъка си изкарва като
мерач, след което се жени през
1942 г. Веднага на другата година
го взимат запас в Крагуевац,
Сърбия като каруцар.

През март 1944 г. отново го
викат запас в гр. Белоградчик и
прекарва 1 месец на фронта,
стигайки до Унгария с V-та ловна
рота, като каруцар в домакинска
част. Поверяват му реквизирана
каруца с два коня, за които да се
грижи, с тях превозва хранителни
продукти и облекло до войниците
непосредствено на огневия
рубеж. „Аз бях най-младият от
обоза, затова все мен караха,

другите каруцари не искаха да се
доближават до фронтовата линия”
– спомня си дядо Павел.

След войната започва работа в
Горско стопанство гр. Берковица,
работи тежка физическа работа,
все навън, на открито, влачи
трупи от гората, преживява 4
хирургически операции.
Пенсионира се след 40 години
трудов стаж като горски
работник, но не сяда вкъщи да
бездейства. Започва работа като
каруцар в местното ТКЗС, където
работи до 74-годишна възраст. До
неотдавна живее в къщичка извън
квартала, за да гледа животни,
коси ливади  и обработва
градинка, на 2-3 километра нагоре
в планината, където няма
продоволствени магазини,
медицинско обслужване и екстри,
но вече се е прибрал в кв.
Заножене.

Може би работата, движението и
оптимистичният поглед към

живота го крепят до тази
преклонна възраст – той е с жив
дух, движи се много, пътува до
дъщеря си в близко до Враца село,
живее сам и се обслужва сам. От
Социалния патронаж му носят
храна, споделя че е много вкусна
и е много доволен от нея. Не носи
очила и казва, че вече не вижда
добре дребните букви, за да чете
вестници и книги, затова гледа
само телевизия. Обича да
„бистри” местните и световни
новини в кварталното кафене,
където по думите му се събират
само дечурлига и му липсват
акраните, но не им отказва, когато
го почерпят една бира.

Павел Соколов е оптимист, не се
оплаква от живота и ми казва на
шега, че очаква празнуването на
100-годишния си юбилей след
„някоя и друга година”.

Пожелавам му от сърце тази
негова мечта да се сбъдне!

Евелина ГЕОРГИЕВА

66 години от края на Втората световна война

НАЙ-ВЪЗРАСТНИЯТ ФРОНТОВАК В ОБЩИНА
ВЪРШЕЦ  МЕЧТАЕ ЗА 100-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

Димитър Осинин (псевдоним на
Димитър Николов Попов) е роден
на 10 февруари 1891 г. в с. Долна
Бела речка, област Монтана. За-
вършва Духовна семинария в
София през 1911 г. и славянска фи-
лология в СУ „Св. Климент Ох-
ридски” през 1926 година. В
периода 1911-1916 г. е учител в
село Горна Бела речка и в село Бър-
дарски геран. По време на Първата
световна война е офицер на южния
фронт при Вардар и Дойран. През
1923 г. взема участие в Септем-
врийския селски бунт, а след раз-
грома му емигрира в Югославия и
Австрия. 

По повод 120 години от рожде-
нието на изследователя, историка,
офицера от Първата световна
война, учителя, писателя, фолкло-
риста Димитър Осинин, Нацио-
налният военноисторически музей,
Националният литературен музей
и Държавна агенция „Архиви”съз-
дадоха документална изложба “
Мъдростта на един вековен дъб”,
показвайки от своите фондове го-
лямото богатство от съхранени ар-
хивни материали, вещи и книги на
твореца-изследовател.

Тя бе експонирана и открита на 3
май 2011 г. в Изложбената зала Об-
щинския музей – Вършец.

Изложбата е представена като
разказ на самия Осинин и в него
присъства българската земя с щед-
рата й хубост, духовната красота и
нравственост на нейните хора, бал-
канската ведрина, родната му
къща. Подчертано е, че той пръв,
заедно с Павел Делирадев, устано-
вява пътя на Ботевата чета от Коз-
лодуй до Врачанския Балкан и
ръководи поставянето на 54 ка-
менни знака по него. Показана е и
осъществената му идея за 13-том-
ното издание на Българското на-
родно творчество, както и

приносът му за възраждане на на-
родните събори и надпявания. Ак-
цент на изложбата е ролята му в
подготовката и осъществяването
на общественото признание на
хайдутството. Той е винаги там,
където има недоизказана дума в
историята, недописана страница,
потъваща в забрава народна гор-
дост.

Освен като общественик Осинин
е показан и като автор както на
сбирки на свои стихове и на на-
родни песни, така и на творби, по-

явили се в резултат на изследова-
телската му дейност на природоза-
щитник, на пътуванията му из
цялата страна, на гражданската му
позиция. Открояват се книгите му
“Там, дето шуми Бързия”, “Морски
ветрила”, “ По хайдушки сбо-
рища”, “Каменна приказка”, “През
тиха бела Дунава” и други, които
водят към дълбоките извори на
българския дух и към корените на
българското родолюбие. Същест-
вено място заема сътрудничест-
вото му в българския печат с

литературни и културни статии,
есета, рецензии на книги. Успо-
редно с това са показани и мно-
жество непубликувани негови
ръкописи: “Спомени за Първата
световна война”, “Дойрански днев-
ник”, “В страната на Съветите”, ог-
ромният му все още непроучен
архив. Световната класика при-
съства с преводите му на стихове и
книги: “Фауст”, І ч. от Гьоте, “Гер-
мания” и “Книга на песните” от
Хайне, “Дванайсетте” на Алексан-
дър Блок, “Благодатта на земята” и

пр.
Със старателно издирения и

грижливо подреден документален
вещеви експозиционен материал е
показан един деен и осмислен де-
ветдесетгодишен живот. Живот,
съпътстван със страст при откри-
ването на реликвите на България; с
вълнение, вървейки по драматич-
ните пътища на нейната история, с
удивление, когато е заставал пред
богатствата на българския народен
гении.

Автори на изложбата са: д-р Сте-
фанка Кръстева (НВИМ), Румяна
Пенчева (НЛМ), Давид Нинов
(НВИМ), Лили Цветкова (ДА”Ар-
хиви), Димитър Стойчев (ДА „Ар-
хиви”).

На откриването присъстваха кме-
тът на община Вършец Боряна
Бончева, Пламка Бошнякова- ди-
ректор на дирекция „Архиви” –
Монтана, Красимира Цолова - на-
чалник отдел „Териториален
архив” гр. Монтана, учители, об-
щественици, гражадни и гости на
Вършец.

Пламка Бошнякова представи
кратко експозе за живота и делото
на Димитър Осинин, предоставено
от д-р Стефанка Кръстева – една от
авторите на изложбата.

Спомени за живота, дейността и
литературното творчество на Оси-
нин споделиха учителите-пенсио-
нери Борис Тимчев и Благой
Цветанов, и бившия кметски на-
местник на с. Долна Бела речка
Борка Христова.

Кметът на общината Боряна Бон-
чева благодари на авторите на из-
ложбата за събрания и показан
архивен материал, и изрази задо-
волството си от инициативата за
популяризиране името и дейността
на нашия земляк сред широката
общественост.

Евелина ГЕОРГИЕВА

ИЗЛОЖБА „МЪДРОСТТА НА ЕДИН ВЕКОВЕН ДЪБ“
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Абитуриентите се сбогуват с род-

ното училище и празничното шест-
вие се отправи към центъра на
града. Тържественият дефилир на
мажоретките, звуците на „Върви
народе възродени…“ привлякоха
вниманието на гражданите. Кап-
ките дъжд само показаха, че на
учениците ще им върви като по
вода и слънцето отново се ус-
михна.

На общоградското тържество
пред читалище „Христо Ботев“
кметът на общината Боряна Бон-
чева връчи специално надписани

часовници на отличниците на ви-
пуск 2011 от СОУ „Иван Вазов“ и
Гимназия по икономика.

Г-жа Бончева връчи Грамота за
високи постижения в развитието
на образователното дело в община
Вършец на Тодор Давидов, пре-
подавател по физическо възпита-
ние и спорт; на Камен Пунчев,
преподавател по музика; на Радка
Костадинова, преподавател по фи-
зика; Катя Замфирова, преподава-
тел по английски език и Юлия
Антонова, преподавател по българ-
ски език и литература.

В тържествената програма се

представиха групите към Общин-
ски център за работа с деца: за на-
родни танци и мажоретен състав, с
ръководител Невена Стоянова,
група за спортни танци с ръково-
дител Веселин Веселинов и духов
оркестър „Дефилир“, с ръководи-
тел Митко Пеев. С изпълненията
на духовата музика тържествената
програма премина в народно весе-
лие. На хорото се хванаха и деца, и
възрастни.

В хубавия празничен ден ни пред-
стояха още много вълнения с бала
на абитуриентите.

Юлия АНТОНОВА
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На 9 май учениците от СОУ „Иван
Вазов“ се включиха в инициативата
Ден на ученическото самоуправле-
ние.

Всички учители имаха достойни
заместници в часовете. Директорът
– Симона и помощник-директорът –
Борислава от 11 а клас имаха много
задължения в този ден. Провериха
дали всички преподаватели са на
„работа“ и дали се спазва учебното
разписание. Посетиха часовете на
своите „колеги“ по история в 9 б
клас и по химия в 10 а. Проведоха
среща с кмета на общината Б. Бон-
чева и с представители на завод
„Електростарт“. Младите директори

поздравиха участниците в тържест-
вото по случай Денят на победата и
Ден на Европа в картинната галерия.

Всички ученици с ентусиазъм и от-
говорност изпълниха задълженията
си като преподаватели, дежурни учи-
тели, администратори, помощен  и
медицински персонал. За тях и уче-
ниците им денят бе изпълнен с емо-
ции и в края, изморени признаха, че
никак не е лесно да си учител.

Успешното протичане на деня на
ученическото самоуправление  се
осъществи благодарение на строй-
ната предварителна подготовка на г-
жа Елеонора Кръстева.

Емилия РУСИМОВА

УЧЕНИЦИТЕ ВЗЕХАУЧЕНИЦИТЕ ВЗЕХА
УПРАВЛЕНИЕТОУПРАВЛЕНИЕТО
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От 19.05.2011г. до 23.05.2011г.,
момичетата от Мажоретен състав
при СОУ „Иван Вазов”, гр.Вър-
шец с хореограф Невена Стоя-
нова взеха участие в ІV детски
фестивал на изкуствата с конкур-
сен характер „Лазурни вълни
2011” в Република Гърция, Ка-
рияни, Детско селище”Алексан-

дра”. 
Децата на Вършец се завърнаха

със Статуетка и Диплом за пре-
стижното І-во място за сценично
изкуство. Призът е завоюван в
конкуренция с още 12 отбора.

За участието във фестивала под-
крепа оказаха Кметът на Община
Вършец, г-жа Боряна Бончева,

Директорът на СОУ „Иван
Вазов“, гр.Вършец г-жа Ани Ан-
гелова, ГЕРБ, ЕТ „Христо Тачев“
и Счетоводна къща „Сенима“.

Пожелаваме на всички здраве и
да ни радват с още много ус-
пешни сценични изяви в страната
и чужбина!

Цветелина ВЪГЛЯРСКА

НАШИТЕ МАЖОРЕТКИ ЗАВОЮВАХА ПЪРВОТО МЯСТО

От няколко години се разгръща
инициативата „Голямото четене“. Тя
цели популяризиране на книгите,
привличане на нови любители на че-
тенето. Може да се каже, че по един
своеобразен, оригинален начин в нея
се включиха учениците от четвър-
тите класове на СОУ „Иван Вазов“ с
класни ръководители  Дора Дана-
илова и Емилия Цанкова. Малките
ученици са не само читатели, но и
автори, създатели на малки книжки.

Те изкачиха първия рубеж по дъл-
гия път на своето обучение. Вече
имат начално образование и отбеля-
заха това си постижение като ста-
наха автори на текста и
оформлението на свои книжки.
Какъв по-добър начин да възпиташ у
едно дете любов към книгата, от това
да го накараш само да сътвори
книга.

Малките книжки са прекрасни. Из-
работени с огромно старание, изри-
сувани, апликирани, подшити. А
съдържанието - ние възрастните има
много какво да научим от тези
книжки. Ще разберем как стъкле-
ното слонче на Ния Митова си на-
мира приятели в училище; какво
правят децата, когато вали дъжд от
кал или дъжд от бонбони според Ро-
сица Давидова; или какви ги вършат
животните в Горска небивалица на
Натали Сотирова.

Ще знаем, колко е важно да изпъл-

няваш обещанията си, затова може
да получиш кутийка, която прави
добрини  като героинята на Жасмина
Васева. Мария Митрова ни казва,че
освен храна трябва и много обич за
близки и приятели, за болни и из-
паднали в беда, за беззащитните и
слабите.

Айлин Ферад ни учи: „Всеки човек
носи в себе си една вълшебна ку-
тийка – това е неговото сърце. Дядо
Боже пълни тези кутийки с любов,
още когато се родим и ние ги отва-
ряме с любов към близките си. Нека
да използваме чистото си сърце, за
да бъдем добри!“ За изненада ще по-
лучим по една слънчева усмивка от
Наделина Петрова. 

И помнете – както казва Анита-Ни-
кита Петкова – добрите могат и имат
всичко! „Добротата, честността и
трудолюбието са най-важните неща
на света!“ А щом децата са го напи-
сали в своите книжки, значи е така.
Ние трябва да се постараем да го из-
пълним.

Юлия Антонова
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