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Празник на курорта, минералната вода и Балкана
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА
ВОДА И БАЛКАНА – „ВЪРШЕЦ 2021“

Скъпи жители на община
Вършец,
Уважаеми гости,
За поредна година Вършец отбелязва Празника на курорта,
минералната вода и Балкана.
Дни, в които обединяваме надеждите си за едно достойно
настояще и бъдеще на любимия ни град и община. И макар
и в обстановка на здравна
криза, ние ще направим всичко,
за да се усети празникът.
Тази година е по-специална,
защото се навършват 170 г. от
обявяването на Вършец за курорт. Бог щедро е надарил
нашия край с красива природа,
минерална вода, чист въздух.
Когато се обърнем назад, си
спомняме за много достойни
хора, благодарение на които
Вършец е на картата на балне-

оложкия туризъм на България.
Днес ние се стараем да продължим делото им, да надградим
идеите им и мечтите им.
Историята на едно населено
място прилича на историята на
един човешки живот – има тъга
и радост, усмивки и сълзи, неволи и съзидание. Вярвам, днес
и в бъдеще, успехите и съзиданието да са повече. Сигурен
съм в това, защото вярвам във
всеки от вас и в обединените ни
усилия Вършец да се развива и
пребъде.
Пожелавам Ви здраве и мир.
Да бъдат благословени дните
ни. Нека да успяват добрите
дела и начинания!
Честит празник!

ПЛЕНЕР ПО РИСУВАНЕ ЗА ДЕЦА
СЕ ПРОВЕДЕ В СПАНЧЕВЦИ

И тази година събрахме безброй усмивки на децата и гостите на Спанчевци. От рано
сутрин центърът на китното ни
село бе огласян от детски смях.
По традиция през месец август се провежда летният пленер „Усмихнато лято“. Малки
и големи рисуват мечтите си –
цветни, пъстри, весели. Тази
година забавлението се допълваше и от песните, танците и
фокусите на аниматорите,
които забавляваха най-малките.
Всички участници получиха
награди - шапка с козирка и
лакомства. Наградата за роди- достта в очите на децата. Тази ганизираме с толкова много
телите, бабите и дядовците радост, която ни дава сила и из- любов празника всяка година.
Най-сърдечно благодарим на
беше нестихващия смях и ра- пълва и нашите сърца, за да орвсички наши приятели, които
със своята щедрост ни помогнаха да направим събитието
толкова цветно и забавно:
Община Вършец в лицето на
инж. Иван Лазаров - кмет на
община Вършец,
„Мандра Вършец“ - Венцислав Радевски, „Ара Колорс“ Румен Атанасов, Иван Андров,
Христо Иванов, Вътко Маринов, Диана и Емил Дойнови,
Йонка и Руслан Георгиеви.

Емил ИВАНОВ
Кмет на
кметство Спанчевци

Инж. Иван ЛАЗАРОВ
Кмет на община Вършец

МАЙСТОРИ ЗАНАЯТЧИИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА
ПОКАЗАХА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА СИ ВЪВ ВЪРШЕЦ

Ежегодно организираната от
Община Вършец „Алея на занаятите“ по време на Празника
на курорта, минералната вода и
Балкана тази година, подобно
на миналогодишната, беше поскромна откъм участници (вероятно заради коронавируса),
но затова пък бе ярка, слънчева
и изпъстрена с багри и настроение.

Разходката под сянката на старите 100-годишни чинари в съботния ден на 7 август е
истинска идилия и глътка прохлада в горещия зноен ден –
можеш да вдишаш кристално
чистия въздух, ухаещ на цветя,
трева и дървета, да се докоснеш до романтиката на птичите
песни, долитащи от Слънчевата градина и да си купиш

нещо за наслада на душата от
„Алеята на занаятите“, което да
отнесеш със себе си като скъп
спомен от града на здравето.
Осемнадесет майстори занаятчии, художници и писатели
от Вършец, Троян, София, Берковица, Плевен, Монтана, с. Говежда и с. Згориград показаха
таланта си пред жителите и
гостите на Вършец.
Местната гилдия на занаятчиите беше представена от
Ангел Паунов - художествена
обработка на дърво, Ана Георгиева – сувенири от кост, художника Георги Антонов картини живопис, Никифор
Никифоров - дърворезбар, ученик на А. Паунов, Ивайло Горанов – изработка на градински
и кухненски столове, Йорданка
Костова – сувенири от естествени материали и Калина Гълъбова - рисунки.
Дочо Тодоров представи тро-

янска керамика; Радка Вацева и
Татяна Еленкова – бижута от
естествени камъни, кристали;
Галина Николова и Михаил
Петков – гердани от естествени
камъни; Валя Ганчева – народни носии; Галя ГеоргиеваКръстанова - изработка на
аксесоари за коса (диадеми и
шноли); Володя Станков - дърворезба; Даниела Новкова –

бижута; Стоян Николов – Торлака – книги и Милен Митков
– уникални бижута от метал,
камъни и естествена кожа.
На майсторите-производители бяха връчени грамоти за
участие в тазгодишното издание на „Алеята на занаятите“
от името на кмета на община
Вършец инж. Иван Лазаров.
Евелина ГЕОРГИЕВА
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ВЕСТИ ОТ СЕЛАТА НА ОБЩИНАТА ПО ТРАДИЦИЯ В С. ДОЛНО ОЗИРОВО ОТБЕЛЯЗАХА ИЛИНДЕН С ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

С. ДРАГАНИЦА
Димитър Томов, бивш кмет на с. Драганица (два мандата)
дари 2 бр. пейки на жителите на селото.

С. ЧЕРКАСКИ
В село Черкаски се проведе традиционният фолклорен фестивал „Пъстра черга – Черкаски 2021“.

КУРБАН ЗА ЗДРАВЕ НА ИЛИНДЕН

Поредното издание на фолклорния празник под надслов
„На весел празник в с. Долно
Озирово“ бе организиран по
инициатива
на
местното
кметство. По стара традиция с
този фестивал селото отбелязва
големия празник Илинден.
Местната църква, построена
през 2015 г., носи името на
Свети Илия, а съборът на селото
е на 2 август - Илинден.
Народната традиция повелява
на този ден да не се работи, за
да не се разсърди Свети Илия,
който е почитан като господар
на летните небесни стихии, гръмотевиците и градушките. За
това жители и гости на селото
пяха и танцуваха заедно със самодейците от НЧ „Просвета 1946“ и мъжки хор при читалище“ Хр. Ботев-1900“, гр. Вършец.
Скъпи гости на празника бяха
народните певци Соня Чакърова
– хорист на ансамблите „Тракия“ и „Космическите гласове
на България“, както и Димитър
Аргиров – син на големия народен певец Илия Аргиров.
Певица, диригент, телевизионен режисьор и водещ, Соня Чакърова
изнася
множество
концерти в България и по света.
В това издание на фестивала тя
с вълнение представи стара народна песен точно от селото,
която е запазила, благодарение
на местни баби. „Коя е мома
бели трънки?“ бе изпята тук за
първи път, като Соня Чакърова
благодари на всички за това, че
е обогатила репертоара си и ще
запази спомена за селото, където и да пее по света.

Димитър Аргиров живее
дълги години в Холандия и Италия, но българските корени го
връщат в родината, за да радва
своите почитатели. Двамата изпълнители пяха почти 2 часа,

като вдигнаха на кръшни хора
всички присъстващи. Така фестивалът „На весел празник в с.
Долно Озирово“ отново заслужи името си.
Елена НИКОЛОВА

ОБЩИНСКИ КУКЛЕН ТЕАТЪР - МОНТАНА
ГОСТУВА ВЪВ ВЪРШЕЦ

Народно читалище „Изгрев2019 г.“ - с. Горна Бела речка и
Община Вършец организираха
всеобщ курбан за здраве на Илинден.
В миналото денят на Св. Илия се
е отбелязвал в Горна Бела речка
до към 50-те години на миналия
век, след което традицията се прекъсва.
След повече от половин век хората от селото възродиха ритуала
отново и за трета поредна година

приготвиха традиционния курбан
за здраве, мир и просперитет на
всички присъстващи на тържеството, на жителите на селото и на
всички хора по света.
Енорийският свещеник на град
Вършец отец Любомир отслужи
Света литургия и освети традиционния курбан за здраве и берекет.
Гост на събитието беше кметът
на община Вършец инж. Иван Лазаров.
Спас ЗАРЧЕВ

Общински куклен театър Монтана гостува във Вършец с
представлението „Една приказно блатна история“, включено в програмата на Празника
на курорта, минералната вода и
Балкана - „Вършец 2021 г“.
Актьорите представиха спектакъла за деца на откритата сцена
пред НЧ „Христо Ботев-1900 „.
Представлението е по мотиви
на „Жабокът принц“. Интересното е, че режисурата и сценографията са на младите артисти

Христина Пенкова и Симеон Тодоров, които изпълняват двете

основни роли в спектакъла.
Спас ЗАРЧЕВ

Лято е! Знойно и палещо!
Празник на курорта е – чакан и
обичан от вършечени и гости на
града, защото тогава и делниците, и празниците превръщаме
в тържества на красивото, съдържателното и стойностното.
Денят е 7 август, събота. Горещ,
още от сутринта. Вървим с приятели по „алеята на занаятите“.
Тази година тя е по-скромна
откъм участие на местни творци.
Около нас – зрители, участници,
разнообразие и пъстрота.
Спираме до постамент с интересни изработки. Впечатлява не
само формата на изложените изделия, но и материалът, от който
да сътворени: коноп, зебло,

дърво, коприна – красиво обагрени. А зад постамента усмихнато ни маха с ръка синеочката,
Йорданка Костова, активистка в
пенсионерски клуб „Козница“ –
гр. Вършец. Приятно ни изненада не само участието й в
„Алеята на занаятите“ у но и непоказваното досега нейно творчество – цветни пана от коприна,
изящни кутии за бижута, свещници, бонбониери, кошнички,
моливници, вази… И всичко
това от екологично чист материал. Поздрави и усмивки за
нея…
А само преди десетина години
Данчето Костова работеше като
уредник на градския музей и

беше една от организаторките на
Празника на курорта и на
„Алеята на занаятите“.
Точна, енергична и организирана днес, без нея не минава
среща в клуба ни с приятелски
пенсионерски клубове от цялата
страна. С интересните си и увлекателни беседи за Вършец и курорта,
Данчето
грабва
вниманието на гостите.
На тръгване тя сподели с нас,
че започва подготовката си за
участие в следващия Празник на
курорта. Пожелахме й да продължава да твори, да създава
красота и да я раздава на хората.
Десетилетия наред нашите
предходници с много мисъл, зна-

ния и труд са изграждали града
ни заедно, всички. Нека и ние –
техните следовници, днес да
продължим заедно този градеж.
Задно да бъдем в празници и в

трудови делници в името на живота ни в това прекрасно място и
за бъдещето на децата и внуците
ни.
Гергана ЕРМЕНКОВА

ДА ТВОРИМ КРАСОТА ЗА ХОРАТА
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ДА УСЕТИШ КРАСОТАТА С ДУШАТА СИ И ДА Я ВИДИШ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ХУДОЖНИК
Талантливите баща и син Паунови показаха красотите на Вършец и Корсика в изложби под открито небе

Като част от програмата на
Празника на курорта, минералната вода и Балкана, Община
Вършец организира в две поредни седмици самостоятелни
изложби под открито небе на
Георги Паунов – Паунец и на
сина му, тръгнал уверено по неговите стъпки – Георги Пауновмладши.
Всеки от художниците изложи
по 40 свои платна върху стативи, разположени на алеята
пред сградата на Общинска администрация във Вършец.
77-годишният творец и „Почетен гражданин“ на Вършец
Георги Паунов, или както
всички го наричат - Горчо,
представи от 2 до 5 август пейзажната красота на Северозападна България. „За мен
Северозапада е един божествен
край. Искам да покажа уникалния Вършец и неговите околности, които са скътани в
полите на Балкана“, казва Паунеца за картините, които е изложил.
За сравнение, в колекцията на
Паунов-старши, освен пейзажи
от Вършец са представени и
пейзажи от остров Корсика,
Франция, където баща и син
Паунови също рисуват. „Да
могат зрителите да почувстват
разликата между планината и
морето“, допълва Паунеца.
Стилът на Паунов-старши е
специфичен и неповторим, а
картините му са разпознаваеми
по целия свят. В творбите му,
посветени на Вършец, много
силно изпъква детството му, историята на града. Някои обекти
от миналото рисува по памет,

защото вече не съществуват.
Много хора разпознават в картините му старите си домове,
кошари, градинки, сгради.
Паунеца е един от най-продуктивните художници не само
в България, но и по света, може
да сътвори по няколко картини
на ден.
Четиридесет платна с пейзажи, натюрморти, академична
и абстрактна живопис, сюрреалистични картини и творби в
стил експресионизъм, пресъздаващи красотата на остров
Корсика (Франция) и на родния
Вършец изложи от 9 август
синът на Паунеца – Георги Паунов–младши.
Негови картини притежават
колекционери и частни лица от
Япония, САЩ, Канада, Швейцария, Австрия, Германия,
Русия, Франция и Италия.
Паунов-младши казва за себе
си, че има има много „развинтена фантазия“ и новаторски
идеи. Иска да нарисува картини
от Северозапада, но по един съвсем нов и абстрактен начин,
съчетаващ модернизма и им-

пресионизма.
„Искам да наложа един нов
стил в картините си. Например,
имам идея да нарисувам нашата местна църква, извисяваща се в мъглата над
планината, но по такъв начин,
че хем да е в мъглата, по-ниско
от планината, хем да е над земята, да се издига на високо. Т.
е. да „пречупвам“ формите, да
ги засилвам, да ги представям
по нов начин, с по-засилени
цветове, които да не бягат от
реалността. Правих няколко такива неща, харесват се и от
клиенти, и от колеги-художници. Иска ми се да вложа в
творбите си елементи на вълшебство, на загадъчност, картината да се получи като една
приказка. Гледаш го същото,
което си го знаеш, но някакси
по-вълшебно го виждаш. Например имам идея да нарисувам
една
стара
жена-вършеченка, с типичната
народна носия от миналото,
която държи хурка и преде, но
вълната ще са й облаците, а
като почне да преде, нишката

от преждата ще се прелива във
вода. А долу, на земята като се
разпръсква тази вода, да изобразява улиците на Вършец.
Като видя нещо и то ме впечатли, веднага си представям
как да го нарисувам по един понереален и вълшебен начин.
Намеренията ми са да направя
на остров Корсика във Франция
една изложба само с картини от
Вършец, но градът да е представен по един невиждан
начин, като в приказките. Да
нарисувам улиците му, напри-

тана.
Плановете са им тази есен да
направят в Монтана една съвместна изложба, както преди
време направиха в столицата на
Франция – Париж.
В бъдещите планове на двамата художници влиза организирането на съвестна изложба в
Монреал, Канада, вече са получили покана от живеещи там
българи, които са готови да
спонсорират пътуването им.
„Имаме намерение да си направим семеен пленер и да по-

мер да са от цветя.Това ще е
страхотна реклама за Вършец в
чужбина, защото французите
много харесват такива нестандартни неща, когато действителността е представена под
друг ракурс“, споделя мечтите
си Георги Паунов – младши.
През последната една година
баща и син участват в над 23
изложби – в Ботевград, София,
Козлодуй, в пленера по живопис в Оряхово, в есенна и пролетна тематични изложби в
галерия „Кутловиц“ а в Мон-

рисуваме
по
нашето
Черноморие, из Родопите – в
Широка лъка, Смолян, Мадан.
И тогава ще направим една
обща изложба в галерия „Кутловица“ в Монтана“, разказва
Георги Паунов-младши.
Пожелаваме на талантливите
баща и син Паунови да са живи
и здрави, да имат още дълги години душа на мечтател и очи на
художник, за да забелязват и да
пресъздават красотата на родния край!
Евелина ГЕОРГИЕВА

УМЕНИЕТО ДА ВИДИШ КРАСОТАТА ПРЕЗ ОКОТО НА ФОТООБЕКТИВА

За трета поредна година фотографът любител Антон Антонов от Вършец показа в
самостоятелна изложба 40 подбрани от него фотоси - отражение на красотата на природата
и забележителностите на курортния град и околните местности.

Снимките бяха подредени
върху стативи на алеята пред
сградата на Общинска администрация и можеха да бъдат
видени от 16 до 18 август

Фотоизложба показва пейзажи от Вършец и околността

включително.
Изложбата под открито небе
е част от програмата на Празника на курорта, минералната
вода и Балкана „Вършец 2021“.
Отпечатването на фотографиите е финансирано от Община Вършец и те ще станат
част от общинския художествен фонд.
Фотографиите са отпечатани
върху специално платно, което
ги прави да изглеждат релефни
и триизмерни, сякаш с 3D
ефект - като картини, сътворени от ръката на художник.
Нишките на канавата пречупват и отразяват по особен
начин цветовете, така че пейзажите изглеждат вълшебни,
обемни и реалистични, а не
като фотоснимки в класическия смисъл, в който сме свикнали да ги възприемаме.
В изложбата са показани пейзажи от града, Клисурския манастир, емблематични за
Вършец здания – минералните
бани, казиното, парка, както и
всички водопади в околността
- този над кв. Заножене, водо-

падите в местностите „Райски
кът“ и „Зелени дел“.
„И в тази експозиция съм се
постарал да обхвана различни
годишни времена – показан е
Вършец през различните сезони – през зимата, пролетта,
лятото и есента. Но повече съм
наблегнал на красотата на различни природни явления – изгреви, залези, листопади,
цъфнали дървета, полски
цветя, течаща вода, а не толкова на забележителностите на
Вършец“, разказва авторът.
По време на изложбата почитатели на Вършец си харесаха
някои от снимките и поръчаха
специално да им бъдат отпечатани под формата на картини,
които да отнесат в домовете си
като символ на пейзажната
красота на Вършец.
Изложените фотоси са нови,
не са показвани досега и са
само част от богатия архив на
автора. Антонов споделя, че не
е спирал да снима, непрекъснато запечатва нови неща.
Казва, че фотографията е единственото му удоволствие, на

което никога няма да изневери
и че ще снима, докато е жив.
Най-голямо удовлетворение
изпитва, когато успее да покаже това, което го е впечатлило и сам е видял през окото
на обектива по такъв начин, че
да достави радост на зрителите, те също да съпреживеят
емоциите и чувствата, които

няколко години се занимава
усилено с това, използвайки
професионална фотографска
техника. Снима с различни камери. Владее няколко компютърни програми за дигитална
обработка на снимките, които
използва в работата си.
Любителят фотограф публикува снимките си в социалните

той е уловил с камерата.
За Антон Антонов фотографията е отдавнашно хоби, започва да снима още в
младежките си години, но от

мрежи, приятелите и почитателите му могат да ги видят в интернет в различни Фейсбук
групи.
Евелина ГЕОРГИЕВА
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НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА „НАГРАДА ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ ЗА ПОЕЗИЯ В СОНЕТ“

Шейсет и седем поети от цялата страна взеха участие в
Четвъртия литературен конкурс, организиран от Община
Вършец на името на родения в
града автор на текста на песента „Усмивката“.
Конкурсът е подкрепен от
„Фондация Лъчезар Станчев
за поезия“ – съорганизатор,
Национален
литературен
музей, Алманах „Огоста“, БНР
„Радио Видин“, Регионална
библиотека „Гео Милев“ –
Монтана и Вестник „Вършец“.
Крайният срок за изпращане
на сонетите бе 17 юли, а обявяването на имената на отличените автори и произведения
и връчването на наградите се
проведе на 5 август пред НЧ
„Христо Ботев – 1900“ във
Вършец, като част от Празника на курорта, минералната
вода и Балкана – „Вършец
2021“.
Творбите от тазгодишното
издание на амбициозния литературен форум бяха оценени
от жури в състав: проф. д.ф.н.
Милена Кирова – председател,
Кристин Димитрова – поетеса

иронично-парадокс ален
режим. Те навярно са написани от по-възрастни и поопитни автори. Струва ми се,
че е намалял делът на елементарните творби от начинаещи
автори. Проследявайки развитието на конкурса от създаването му, бих направила
заключение, че авторитетът му
бавно, но видимо нараства
дори само в границите на малкия брой изминали години“,
сподели председателят на журито проф. Милена Кирова.

си, да я съхраняваме и да я показваме. Радвам се, че творбите с всяка изминала година
стават все по-качествени, според мнението на журито. Знам,
че изборът на членовете му не
е бил лесен, затова искам найсърдечно да поздравя победителите за спечелените призови
места“, каза кметът на община
Вършец инж. Иван Лазаров,
който връчи наградите на отличените в конкурса.
Първа награда, грамота и парична премия от 300 лева получи поетесата Христина
Борисова за сонета „Жажда за
лято“.

Втора награда с грамота и парична сума от 100 лева получи
Румяна Пелова от Перник за
произведението „Сонет-болеро“ .
Отличия с грамоти и комплект книги получиха Петя
Павлова за „Имало едно
време“ и Людмил Симеонов
за „Завръщане“.
Петнадесет подбрани произведения от всички участвали в
конкурса сонети, са включени
в малък сборник „Лъчезарни
сонети 2021“, издаден от фондация „Лъчезар Станчев за поезия“.
Евелина ГЕОРГИЕВА

ЖАЖДА ЗА ЛЯТО

В студеното време мечтаем за лято.
Измъчва ни зимата снежна, която
Намества се дълга, безкрайна, голяма…
Затрупва ни с преспи. И сякаш ни няма.
и преводач и доц. д-р Мариета
Иванова-Гиргинова, която е
родом от Вършец. Оценяването на произведенията е напълно анонимно.
„Тази година творбите, изпратени за участие в конкурса,
са по-малко от тези в предходните години, но пък за сметка
на това са по-качествени. Сред
стиховете по-малък е делът на
неслучените като сонети по
жанр.
Интересно е присъствието на
сонет с преки политически
послания. Има и два-три сонета, които правят внушения в

„Радвам се, че имаме възможност за четвърта поредна
година заедно с фондация „Лъчезар Станчев за поезия“ да
организираме този конкурс за
сонет на името на Лъчезар
Станчев , който е наш виден
съгражданин. Ние днес провеждаме това литературно събитие в негова чест и е
символично това, че церемонията по награждаването на
победителите е само на 150
метра от дома, в който той е
живял – емблематичната за
Вършец вила „Незабравка“.
Важно е да знаем историята

Красива светлина, от времето пропита.
А Бог ме чака там и идвам ли ме пита.
Самотен знак до мен е земното ми име,
уплашено като дете, почти незримо.
Под многото дрехи – дебели и тежки
таим във сърцата си грижи човешки.
Напредваме бавно, пъртина си правим
С надеждата плаха – следа да оставим.
Преносния смисъл снегът прояснява
залутани ходим сред снежната плява
и губим се – бели и малки… и сиви
през зими и трудни житейски години.
От зима до зима я караме някак.
А лятото? – просто е малък подарък.

Христина БОРИСОВА

САМОДЕЙЦИ РАЗСМЯХА ВЪРШЕЧКАТА ПУБЛИКА ВИРТУОЗНАТА АКОРДЕОНИСТКА
ВЕРОНИКА ТОДОРОВА С
С „КРИВОРАЗБРАНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ“
ният театрал ветеран - Елена
Йончева. Останалите звезди
бяха Даниела Лилова, Петя
Горанова, Георги Николов,
Николай Тодоров, Латинка
Маринова, Калин Замфиров,
Венцислава Замфирова и
Христофор Трайков.
Трупата от самодейни актьори съществува от 2015 година. Досега тя е представила
пред своите съграждани пиесите „Анна Бижуто“, „Френски
меден
месец“
и
„Английският прозорец“.
Спас ЗАРЧЕВ

По случай празника на курорта, минералната вода и
балкана „Вършец 2021 г.“,
жителите и гостите на града
се насладиха на постановката
на местния театрален състав
„Медека“. Самодейците изиграха „Криворазбраната цивилизация“ на Добри Войников.
Режисьори на пиесата са актьорите от Врачанския драматичен театър – Борислав
Борисов и Цветана Горкиева.
На сцената бе и най-възраст-

КОНЦЕРТ ВЪВ ВЪРШЕЦ

По случай празника на курорта, минералната вода и балкана „Вършец 2021 г“. младата
акордеонистка Вероника Тодорова изнесе концерт на летният
амфитеатър в парка на града.
Родена е в Плевен но като
дете живее в село Дебнево,
Троянско. Учи акордеон от 6годишна - първо при Димитър
Цветков в Ловеч, а след това
при Мариета Жекова в Троян.
Трикратен носител е на купата
на България по акордеон.
През 2005 г. заминава за Германия. На световното първенство в Норвегия през 2006 г. е
обявена за най-добрата акордеонистка в света. През същата
година печели и титлата майстор на Германия. Европейски
медии я забелязват след съвместните й концерти с Ренцо
Руджери – италианска джазакордеон звезда и нейн професор, който вече пише музика
специално за нея.
Междувременно
завоюва
призови места на конкурси във
Финландия, Австрия, Слове-

ния, Италия, Сърбия, Чехия и
Швейцария. Пет години(20122017) е стипендиант във Франкфурт на академията „Йехуди
Менухин“. Програмата и стига
до рекордните 150-170 концерта в рамките на 365 дни.
Основател е на триото „Вероника Тодорова Бенд“ с Аксел
Шпрайцер – дръмс музикант, и
Детлеф Гьорке – бас-китарист.
Танго, джаз и български фолклор са най-предпочитаните
стилове от музикантите.
Спас ЗАРЧЕВ
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ДЕЦА ВЕЛОСИПЕДИСТИ СЕ СЪСТЕЗАВАХА ВЪВ ВЪРШЕЦ ПЪРВИ ТУРНИР ПО ТЕНИС
Основен критерий тази година беше скоростта

В дните на Празника на курорта, минералната вода и Балкана – „Вършец 2021“,
Общината зарадва най-малките
жители и гости на Вършец с
ежегодното състезание за деца
по майсторско управление на

вата градина“ на курортния
град, като на стартовата линия
се събраха общо 20 участници,
разделени по пол и възраст в 4
групи: момичета и момчета от 5
до 10 години и девойки и
юноши от 11 до 15- годишна

велосипеди.
възраст. В старшата възрастова
Атрактивната надпревара се група се яви само по един
проведе на 10 август в „Слънче- участник, но затова пък при

малките велосипедисти желанието за участие и ентусиазмът
за победа бяха затрогващи.
Съдийската колегия включваше служители от Общинската
администрация: председател Георги Аврамов, главен съдия Даниела Лилова, главен времеизмерител – Ани Тачкова и членове – инж. Милена Димитрова.
За разлика от предишните години, този път основен показател бе скоростното изминаване
на набелязания маршрут, но
също така се отчиташе и майсторството на малките велосипедисти, чрез преодоляване на
различни препятствия и слаломи по трасето. Изпитанията
бяха общо шест на брой.
Победители в различните категории станаха:
- момичета от 5 до 10 години:
Вилияна Димитрова, която
завоюва отличието за втора
поредна година;
- момчета от 5 до 10 години:
Андреас Георгиев;
- девойки от 11 до 15 години:
Виктория Панчева;
- юноши от 11 до 15 години:
Кристиян Георгиев.
Класиралите се на първите три
места в двете възрастови групи
момичета и момчета, получиха
грамоти и предметни награди,
осигурени от Община Вършец
и магазин „Табако шоп“ – гр.
Вършец.
Евелина ГЕОРГИЕВА

НА КОРТ ЗА АМАТЬОРИ

Община Вършец, съвместно с
Почивен комплекс „Минкови
бани“ - с. Спанчевци, организира от 23 до 25 август първия
турнир по тенис на корт за аматьори, като част от Празника на
курорта, минералната вода и
Балкана. Състезанието се проведе на територията на почивния комплекс.
В надпреварата взеха участие
11 състезатели от 5 града: Вършец, Берковица, Козлодуй,

Видин и Смолян, които премериха сили на корта.
Владимир Хаджийски от Смолян спечели турнира, второто
място бе за Николай Маринов
от Вършец. Полуфиналисти са
Димитър Георгиев (Вършец) и
Марио Михайлов (Вършец).
Наградите на победителите
бяха връчени от зам.-кмета на
община Вършец Петър Стефанов.
Спас ЗАРЧЕВ

РИСУНКА НА АСФАЛТ „ДЕТСТВО МОЕ“

тема „Детство мое“.
Повече от 60 деца от различни възрасти показаха Вършец, видян през детските очи
на емблематичната Алея с чинарите.
Цветовете и багрите на творенията грабнаха вниманието
на публиката.
Всички участници бяха наградени с лакомства и материали за рисуване от Община
Вършец и хранителен магазин
По повод Празника на ку- кана – „Вършец 2021 г.“ се „СкладЪ“ – гр. Вършец.
Спас ЗАРЧЕВ
рорта, минералната вода и Бал- проведе рисунка на асфалта на

КОННИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ ЗА КУПАТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

За поредна година Община
Вършец и Конна база „Вършец“ дадоха старт на Празника на курорта, минералната
вода и Балкана с организирането на открит турнир по пре-

скачане на препятствия за купата на Община Вършец.
Началото на турнира е поставено през 2013 г., а тази година атрактивното събитие се
проведе на 24.07.2021 г. на

състезателния пясъчен плац
край Вършец, входът бе свободен.
В надпреварата взеха участие общо 42 състезатели от 19
клуба от цялата страна.

Любителите на конния спорт
се насладиха на невероятното
майсторство на жокеите и се
възхитиха от перфектната и
професионална организация
на турнира. Стюардите, съдиите, главният секретар и
паркур-майсторът на турнира
бяха от Националната федерация по конен спорт.
Състезанието беше разделено на 4 кръга.
Първото изпитание бе X паркур по хронометър, височина
на препятствията 60-70 см;
второто изпитание бе паркур
за 4-5 годишни коне, деца и
аматьори; третото – отворен
паркур с височина 110 см за 5годишни и по-възрастни коне
(в две фази) и последният
кръг – нарастваща трудност с

жокер до 120 см, за 6-годишни
и по-възрастни коне.
В първия паркур победител
стана Вероника Атанасова от
Клуб по конен спорт (ККС)
„Екуита“, във втория – Надин
Василев от ККС „Калоян 92“,
в третия – Таня-Мари Димитрова от ККС „Вършец 2014“ и
в четвъртия – Румяна Чобанова от ККС „Елит“.
Победителите, заели от І до
ІV място в различните категории на турнира, получиха
купи, медали, розетки, грамоти и парични награди, осигурени от Община Вършец.
Връчените парични премии
са на обща стойност 2500
лева.
Евелина ГЕОРГИЕВА
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На 14 август за поредна година жителите и гостите на
Вършец се насладиха на продуктите на нашите български
производители – дърворезбари, занаятчии, грънчари,
производители на български
шевици, на плодови вина,
млечни произведения, мед, изделия от битова тъкан, метал,
кожа, стъкло и естествени камъни, по време на организирания от Община Вършец
национален събор „Да покажем българското“. Събитието
се проведе в местността
„Иванчова поляна“, която е емблематична за Вършец.
Поляната бе огласена от изпълненията на „Родопско
трио“ – гайдарите от Родопа
Светлозар Чалов и Христо
Янев, и родопският славей –
народната певица Николета
Николова.
След тях, на откритата сцена
зазвучаха ритмите на „Майсторите на танца“. Формацията е
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основана през 2005 г. от талантливия хореограф и режисьор
Красимир Димитров. Групата е
с богат и колоритен репертоар,
както от традиционни български танци от различните етнографски
области на
страната ни, така и от стилизиран и модернизиран фолклор.
За 16-годишното си съществуване формацията е изнесла повече от 2000 концерта на
местна и международна сцена.
Танцьорите имат редица изяви
в големите международни фестивали, карнавали и форуми в
различни държави: Китай, Гер-

мания, Белгия, Франция, Италия, Дания, Русия, Гърция, Унгария, Словения, Сърбия,
Турция, Кипър, Черна гора,
Албания, Грузия и др. Формацията подготвя хореографията
на всички песни – участници в
27-то издание на Международния фолклорен фестивал за авторска македонска песен и
изпълнителско
изкуство
„Пирин фолк“.
„Майсторите на танца представят по един нов и уникален
начин магията на танцовото
изкуство, преплитайки традиция и новаторство с единстве-

ната цел – да доставят неповторими емоции и грандиозно
изживяване на своите зрители.
Същата вечер, отново на сцената на „Иванчова поляна“,
празникът продължи в топлата
августовска вечер под звездите, с изпълненията на Представителен танцов ансамбъл –
гр. Мездра.
Формацията е създадена на

художествен ръководител на
танцовите състави е Панталей
Томов. Съставът е лауреат на
фестивалите на художествената самодейност, печелил е
отличия на Международни
фолк-фестивали в Шотландия,
Франция, Румъния, Гърция,
Франция, Украйна, Италия.
През 2004 г. за ръководител
на Представителния танцов

17 юни 1947 г. В нея се включват работници от фабрика „Бахава“. Организира се група от
32 младежи и девойки, които
разучават хора с мотиви от Искърския край. Дългогодишен

състав при НЧ „Просвета –
1925– Мездра“ e назначен Мирослав Аспарухов, роден през
1981 г. Завършил e Академията
за музикално, танцово и изобразително изкуство в гр. Пловдив,
профил
„Българска
народна хореография“.
В ансамбъла участват 40 танцьори – мъже и жени. В богатия репертоар са включени
танци от всички етнографски
области на България в тематична, дивертисментна и камерна форма. Танцовият
ансамбъл се насочва към поноваторски стил на работа,
като изпълнява танци на фона
на различни модернизирани
музикални изпълнения.
Евелина ГЕОРГИЕВА

КУЛИНАРИ ПРЕМЕРИХА УМЕНИЯ
В ПРИГОТВЯНЕТО НА БАНИЦИ

За първи път в рамките на
традиционния Празник на курорта, минералната вода и
Балкана Община Вършец организира кулинарен фестивал
под
надслов
„Бабините
гозби“.
Кулинарната надпревара се
проведе на 8 август в Боровия
парк на Вършец, при „Горски
кът“. Тази година тематичното
състезание бе посветено на
националното, изконно българско блюдо, познато по
всички краища на България баницата.
В конкурса за традиционните печива бяха представени

15 баници както със солена,
така и със сладка плънка.
Единайсет майстори-кулинари представиха своите баници със сирене и яйца, с
тиква, с кашкавал и масло, със
спанак, с локум, сиропирани
със захарен сироп.
Творенията бяха дегустирани и оценени от жури с
председател Росица Петрова –
майстор-готвач и членове:
инж. Иван Лазаров – кмет на
община Вършец и Венцислав
Радевски – собственик на
„Мандра Вършец“.
Бани- вид, трудоемкост при приготците бяха оценявани по три вянето им и вкусови качества.
основни показателя: външен
За победителите бяха осигурени парични награди: І-во
място - 100 лв., ІІ-ро място 70 лв., ІІІ-то място - 50 лв.
Бяха присъдени две първи
награди: на Първолета Ангелова- за солена баница и на
Миглена Алипиева - за сладка
баница.
Втора награда спечели Петя
Горанова, а третото място завоюва Петя Иванова.
Намеренията на организаторите на фестивала са той да се
превърне в традиционен, като
тематиката му всяка година да
бъде различна.
Евелина ГЕОРГИЕВА

КЪЩИЧКИ ЗА КНИГИ

В навечерието на Празника на
курорта, минералната вода и
Балкана в град Вършец са поставени дървени къщички за
книги. Инициативата е реализирана, благодарение на Община Вършец и Солна стая
,,Fairytale“ – град Вършец.
Идеята книгите да станат достъпни в открити обществени
пространства се зароди на работна среща на Консултативния
съвет по туризъм.
Принципът на къщичките е
„Вземи, прочети и върни!“ –
взимаш книга и оставяш друга
на нейното място. Целта е да се
популяризира четенето и то да
се направи достъпно за всички.
Къщичките са две - една в
Слънчевата градина и една - в
Градския парк.
Спас ЗАРЧЕВ
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