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Тържественото отбелязване на Националния празник 3 март започна в с. Иново със
заупокойна молитва пред паметника на румънските воини, загинали в Руско-турската
освободителна война. Тя бе отслужена от
НВП Дометиан
. „България и
Видин
никога няма да забравят приноса на тези, които намират смъртта си на чужда земя по
време на Освободителната война. Паметникът тук, в Иново, е сред десетките,
издигнати в цялата страна, които са външния израз на нашата признателност.
Останалото е в сърцата ни” – каза кметът на Община Видин Герго Гергов пред хората,
дошли да почетат паметта на загиналите.
На празника присъстваха посланикът на Република Румъния Антон Пъкурецу,
почетният консул на Румъния във Видин Коста Гривов, народните представители от ПП
ГЕРБ Владимир Тошев и Любомила Станиславова, областният управител на Видин
Цветан Асенов, представители на политически партии, институции, организации,
училища, много граждани.
Във Видин тържеството започна с празнично шествие от музей „Конака” до площад
„Бдинци”. Там бе извършена церемония по издигане на националното знаме. Слово по
случай 3 март произнесоха кметът на Видин и митрополит Дометиан. След това бяха
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положени венци и цветя пред паметника на загиналите в освободителните войни на
България.
След официалната част бе представена историческа възстановка на освобождението
на Видин от турско робство. Подобно събитие в такъв мащаб се организира за първи
път в града ни. То бе направено съвместно от Община Видин и Национален съюз
„Единение”. Картините от историческите събития бяха разиграни пред Стамбол капия.
Пресъздадени бяха престрелките с турските заптиета, тържественото посрещане от
видинското гражданство на руските части, предвождани от ген. Боревски навръх
християнския празник Благовещение и предаването на ключа на града от Изет паша.
Още снимки
радио гама
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