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Враца/Видин. В днешното издание на вестник „Конкурент” водещото заглавие е: «Крият
бунт във врачанския затвор». Истински екшън със затворници и надзирателя се
разиграл по време на на големия ромски празник Банго Васил. На 14 срещу 15 януари
ромите в затвора празнували своята Нова година. След запоя обаче празникът загрубял
и стигнал до истински бунт, в който били пребити двама полицаи и доста пандизчии.
Всичко започнало в керамичната фабрика на затвора. «Грипът вече идва, броят
учениците в класните стаи», е материала от първа страница. Грипът бавно, но сигурно
настъпва и в Северозапада. Според РИОКОЗ в Монтана до средата на януари по-малко
от 50 души са потърсили лекар заради остро респираторно заболяване. По данни на
личните лекари обаче през последните дни рязко се е повишил броят на хората, които
търсят помощ заради внезапно повишаване на температурата или отпадналост. И още
една тема от Монтана – «Откриха хепатит «А» в ромските махали». Петима са
заболелите от хепатит «А» в област Монтана от началото на тази година. Трима от
болните са от село Мърчево, двама са от ромския квартал Раковица в Берковица.
Заразените са от две съседни къщи. 24 случая на хепатит «А» са регистрирани
миналата година в берковската ромска махала. Ежедневника съобщава, че «Кметски
наместник стана баба на 2010». Кметският наместник на врачанския квартал Бистрец
Дора Младенова, чиято внучка Мелани се роди през изминалата година, грабна приза
«Баба на 2010 година». Дамите бяха организирали празничен купон по случай
Бабинден. В богата програма жените от квартала пресъздадоха традиционните обичаи
и ритуали. «Хубавица от езиковата гимназия взе титлата «Мис училище 2011», четем на
седма страница. Ученичката от врачанската езикова гимназия «Йоан Екзарх» Каролина
Христова спечели титлата на конкурса «Мис училище 2011» в събота вечер. За короната
се бореха общо 9 представителки от различни училища във Враца. радио "Фокус" Видин
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