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МГЕРБ Видин събра повече от 100 гости на кулинарна изложба- състезание „Никулден
в Област Видин”. Залата се оказа тясна да събере всички желаещи да разгледат и
опитат традиционните за Никулден ястия.
Сред гостите бяха г-жа
Любомила Станиславова и г-н Владимир Тошев народни представители от V- ти МИР –
Видин, под чиито патронаж се проведе състезанието, г- н Светослав Славчевпредседател на Общински съвет- Видин, г- н Румен Видов- кмет на Община Видин, г- н
Росен Живков- общински ръководител на ПП ГЕРБ Видин, г-жа Елка Георгиевазаместник областен управител, г- н Цветан Асенов- заместник кмет по регионално
развитие и инфраструктура, Негово Високо Преподобие Архимандрит Поликарп,
комисар Марчо Марков- Директор на Областна дирекция на МВР Видин, г- н Милен
Методиев- началник сектор на ИАРА Видин, представители на ЖГЕРБ Видин, ПГЕРБ
Видин, МГЕРБ Кула, Общинско ръководство на ПП ГЕРБ Кула, Общинските
ръководства на ПП ГЕРБ Белоградчик и Ружинци, много приятели и граждани.
В състезанието участваха 20 отбора, чието представяне бе оценено от компетентно
жури. Бяха раздадени награди в 3 категории: вкусови качества, естетичен вид и
атрактивност. Сред първенците бяха ЖГЕРБ и Видинска Света Митрополия.
Учениците от ПГОХ „Михалаки Георгиев” обраха овациите на публиката, а ПГЕРБ
разбира се, се представиха достойно. Г- жа Любомила Станиславова и г- н Владимир
Тошев поздравиха присъстващите, пожелаха здраве и берекет на всички граждани на
Видин и наградиха участниците в състезанието с грамоти и рибарски такъми.
Регионалният исторически музей Видин, който отбелязва тази година стотния си
рожден ден, представи фотоизложба „Големите риби на Дунав” и риболовни
принадлежности, показващи историята на рибарството по нашите земи от пра
историята до днес.
Имаше весела томбола, поздрав от сърце от дечицата на ОДЗ „Русалка”, много усмивки
и полезни разговори между приятели.
МГЕРБ Видин бяха наградени с овациите на своите гости за наистина празничния
Никулден в Област Видин.
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