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Събуждам, се, държейки слънцето за ръка,
като светулка, която търси нови светове
голяма, горделива, без злокобността и веригите
на ежедневието.
А съм Божи слуга,
дете на Коледа,
внучка на ангелите
и търся в себе си Бог,
и ще го намеря!
Ще го намеря
на коледната трапеза,
в сухите листа на орехите,
в очите на иконата,
в аромата на тамяна,
в сърцето си.
Чувствам слънцето, Господи,
чувствам лъчите как животуват
в твоята прегръдка, Господи,
как се усмихват на твоя праг, Господарю,
как намират част от тебе в моя дух...
Ще полетя, ще хукна,
ще плъзна из реката
с пурпурна светлина
и винаги ще дойда пак до Теб
да се помоля за утре,
за по-хубаво утре, Господи!

НОВОГОДИШНО ИНТЕРВЮ
С ГРАДОНАЧАЛНИКА НА
ГР. НИШ ГОРАН ЧИРИЧ

Ю1И1Ш

мшшшиш •

СЬМШЩРАТА
<>-ОрсТИ||<1

о*1ач'а.

Елизабета Георгиева

ВАКАНЦИОНЕН КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА
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Миг след подписването на спогодбата:
Софиянски, Пенов и Чирич
"Главната ни цел е политическа - да създадем един
регион без конфликти * Повече от половин век град
Ниш е и културно-информационен център на юго
славските българи и ще направим всичко, което е
по силите ни, издателство "Братство" да получи
траен и наистина представителен обект * Освен че
ще облекчи комуникацията между хората от на
шите три страни, еврорегионът Ниш-София-Скопие
ще привлече и чуждестранен капитал * Знанието е
най-важният ни ресурс за бъдещия технологически
парк в нашия град * Мрежата от най-големите
градове на Балканите ще насърчи интеграционните процеси между страните и народите в Югоизточна Европа

(На стр. 3)
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БЕЛГРАД И СОФИЯ СИ
РАЗМЕНЯТ ПАМЕТНИЦИ
♦Възпоменателна плоча с образите на Георги Раковски и Васил Левски
ще бъде поставена на Калемегдан, а бюст на княз Михаило - в софииския
Южен парк

Белград е треперел. От Калсмсгдан турцнтс са засипвали с гранати части от
партията със сръбско население, а по дължината на големия ров войниците са
водили борба за крепостта. Пострадалото невинно момче от Чукур-чешма е тряб
вало да бъде отмъстено, а Княжество Сърбия е дебнело всяка възможност да изгони
турцитс и да се освободи окончателно.
В рововете, рамо до рамо със сръбските войници, смело са се борили и няколко
десетки българи. Те са били войници на Легията ” Раковски , основана от публи
циста и книжовник Георги Раковски през 1862 година в София с цел да се про
тивопостави на вековната турска власт и окончателно да я изгони от България. По
покана на княз Михаило тон е пристигнал в Белград и се притекъл па помощ на
сръбските войници. В отрядите на Легията с нсустрпшимостта си изпъква Васил,
който тук получава и прозвището Левски, сиреч - Лъв...
Отбелязвайки 140- годиш ни пата на Легията ” Раковски”, Националното сдруже
ние ” Раковски” от София е приело идеята да се постави възпоменателна плоча едва
барелефа - образите па Георги Раковски и Васил Левски, в Калсмегдапския парк в
Белград, която да бъде траен спомен за съвместната борба на сърбите и българите
срещу турцнтс. Изпълнителният директор на сдружението ” Раковски” Станчо Ста
нчев, със съдействието на югославските посланици в България Чсдомир Радоикович
и Диана Шакан, е запознал с идеята югославските експерти но време на изложбата
на Завода за защита на културните паметници на град Белград в София. Пред
ложението е прието, а за него е била осведомена и Скупщината на Белград, която
също подкрепила идеята и обещала пари за нейната реализация.
С идеята е запозната и Комисията за промяна на названията на улиците и пло
щадите, която също я е подкрепила, а професор Марко Попович от Археологи
ческия институт на САНУ, неин тогавашен член, е осмислил своебразна размяна на
паметници: в София да бъде лов
дигнат паметник на княз Михапло именно заради сътрудничест
вото му с Георги Раковски.
- В началото на ноември наша
делегация отпътува в София, къдсто със съдействието на нашите
посланици води разговори със
Станчо Станчов, Петър Станков
и архитекта Георги Бачсв. Бяха
ни предложени две места, на конто бихме могли да поставим бюст
на княз Михаило, и ние избрахме
Южния парк, представителен со
фийски кът, препълнен с разлпчии скулптури - разказва Вера
Павловнч-Ловчарски, директор
на Градския завод за защита на
културните паметници. Тя до
бавя, че архитектите и специал
истите от Завода наскоро трябва
да направят бронзова отливка на
бюста на княз Михаило, конто се

пази в Народния
музей на Сър
бия и по този на
чин да се получи
екземпляр, кой
то да бъде посЩ тавен в софийс;; КИЯ Парк. ТоЙ
Ще бъде издигпат на гранитен
постамент, коет ■йто ще изработи
архитектът ЗоИ2р| рап Яковлевич,
а нашата известна пнеателка Светлана Велмар Ямкович би трябвало да напише текста на пос
вещението.
Тричленна делегация от България направи разменно посещение в Белград в
средата на ноември, за да разгледп местата, на конто би могла да бъде поставена
възпоменателната плоча на Георги Раковски и Васил Левски. Макар чо имаха
желанието да получат място в са тия парк, на Белградската крепост, Заводът за
защита на културните паметници беше принуден да отхвърли това предложение,
понеже, както казва Вера Павловшч-Ловчарски, и сръбските, и българските борци
от Легията ” Раковски” не са успели да завоюват Крепостта, а са дошли само до входа
в Калемегдан. Затова и възпоменателната плоча на Раковски и Левски ще бъде
поставена на една от сградите при входа на парка, след като хората от софийското
сдружение направят окончателния си избор.
Директорката Вера Павлович- Лончарски изтъква, че като реализатор на идеята
Заводът е напълно готов да изпълнш задачата си, след като столиците на България и
Съроня осигурят необходимите средства и се договорят за датата на размяната.
Макар че е било запланувано паметниците в София и Белград да бъдат готови до
края на 2002 година, наложило сее срокът да бъде продължен поради технически
детайли, така че предложението на сдружението "Раковски” от София ще бъде
реализирано в началото на 2003 година или най-късно до пролетта.
(Според "Политика")

Месец ноември и първата половина
на декември бяха наситени с прояви,
произтичащи от действащия Договор за
сътрудничество между университета в
Ниш и Великотърновския университет.
В работната програма съществува дого
вореност за двуседмични работни но сещения на но двама преподаватели ог
всеки университет.
През първата половина на м. ноември гост на ВТУ ” Св. св. Кирил и Мстодий” бе проф. Д-Р Лгобиша Митрович, ръководител на Катедрата за соци
ология във Философския факултет в
Ниш. Негови домакини бяха препода
вателите и студентите от Философския
и Филологическия факултет на ВТУ.
Проф. Митрович участва в дискусия за
проблемите на висшсто образование, с
които се сблъскват страните в преход и
изнесе две лекции, посветени на соци
ологическите аспекти и етнокултурния
диалог в Югоизточна Европа. По време
на работните срещи с колеги от Фило
софския факултет проф. Митрович спо
дели опит при изготвянето на учебните
планове за специалността социология,
която е с дълги традиции във Философ
ския факултет в Ниш и която тепърва
се разгръща във Великотърновския
университет. Бяха договорени и конк
ретни форми на участие в общи прое
кти, с конто да се кандидатства пред ин
ституции, финансиращи научните изс
ледвания. Първият резултат от тази до
говореност бе участието на представи
тели от Софийски й Великотърновски
научни и академични центрове, заедно с
колеги от Македония и Хърватия в ра
ботен семинар по проект, включващ
шнроката тема за моделите на диалог
на Балканите. Семинарът се проведе на
12 и 13 декември в Ниш. Бяха подписани
протоколи за съвместно участие в прое
кти и в социологически изследвания в
страните от региона. Беше договорено
заедно с Университета в Янина, Гърция,
който е също партньор на нашите два
университета, да се работи по съвмес
тна тема ” Срещи на културите на бал
канските народи - вчера, днес, утре”.
Посещението на проф. Митрович бе от
белязано във ВТУ и с промоция на не
говата поезия. Студенти от специал
ността Славянска филология преведоха
някои от лиричните четиристишия, съ
творени от професора и ги представиха
пред колегите и преподавателите си в
своеобразен двуезичен рецитал.
Също за две седмици гост на Фило
логическия факултет във Велико Тър
ново бе аснстентката от Катедрата за
сръбски език и литература в Ниш Дра
гана Вслкович. Нейни домакини бяха
Катедрата по съвременен български
език и Катедра "Славистика”. Асис
тент Драгана Велкович е работила като
лектор по сръбски език и култура в Ис
пания, поради което срещите и часове
те, конто проведе със студентите слав
исти бяха интересни и полези. Гостен
ката се запозна с работата на Центъра
по ономастика, срещна се с колеги ет
нографи, диалектолози и филолози,
които й помогнаха да се снабди с необ
ходимата й научна литература за раз
работваната съпоставителна тема ” Ло
зарска и винарска лексика в народните
говори”.
По същото време и последователно в
Ниш пребиваваха две преподавателки
от ВТУ. Старши асистент Валентина
Седефчева е сърбохърватист по специалност и води часове по практически
сръбски език и сравнителна литература
на южните славяни. Нейното посеще-

пие бе свързано с нуждата от консултации и събиране на необходимата
научна литература за докторската й
дисертация по съпоставителната гема
” Милош Църнянски и славянският
свят”.
Гостенката бе изключително до
полна от проведените консултации с колеги от Катсдрата за сръбски език и
литература, както и от помощта, коя го
й оказаха библиотекарите от Университетскага библиотека и от Народната
библиотека в Ниш.
Доцент доктор Красимира Мутафова, историк - османист по тясна специал
ност, гостува на Групата за история в
Ниш в края на ноември и началото на
декември. В рамките на своето посеще
ние тя изнесе лекция пред студентите
историци за системата на миллетите (за
правата на немюсюлманското населе
ние) в Османската империя през XVII и
XVIII век. Лекцията бе посрещната с
изключителен интерес и студентите
взеха активно участие в дискусията след
това. Д-р Мутафова преподава на сту
дентите балканисти от Велико Търново
предмета Балканска история и нейното
посещение в Ниш и в Белград бе свър
зано със събиране на необходимата спе
циализирана лнтераутра. Гостенката
сподели приятните си впечатления от
професионалните разговори, които е
провела с колегите си, както и от изк
лючителната помощ от страна на биб
лиотекарите от Университетска биб
лиотека. Това посещение завърши с
взаимното съгласие колеги от двата
университета да разработят съвместен
проект, който и стана факт няколко дни
по-късно.
Резултатите от личните контакти на
специалисти в различните области на
хуманитаристнката намериха в нача
лото на м. декември конкретен израз в
разработването на проект "Междууниверситетско стратегическо партньорст
во в областта на внешето образование”.
Партньори са Философският, Филоло
гическият и Историческият факултет
във Велико Търново и Философският
факултет в Ниш. Предвижда се размяна
на гостуващи преподаватели за четене
на цикли от лекции, съвместно научно
ръководство на магнетрантн и докто
ранти, съвместни студентски инициати
ви и др. Конкуренцията за получаване
на средства е голяма, тъй като за
европейските фондове със съвместни
проекти кандидатстват и други универ
ситети от Югоизточна Европа, напри
мер Факултетът по славянски фнлолоГ1П1 на Софийския университет и
Филологическият факултет в Белград,
Университетът в Благоевград и универ
ситети от региона (включително и
Ниш). Отговор кои проекти II С КОЛКО
ще бъдат финансирани ще има в края иа
м. декември.
На описаните работни срещп през
цялото време присъставаше и помага
ше, технически или с превод, лекторът
по български език във Философския
факултет в Ниш, който счете за нужно
да информира уважаемата четяща аудиторня за серията от прояви, които
показват как може да се води диалог, но
същевременно доказват, че независимо
от отдавна подписаните договори и ра
ботни програми, все още сме в началото
на един дълъг път, който трябва да из
вървим - пътя на постоянно действа
щите проекти и видимите резултати от
работата по тях.
Ценка Иванова
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* Г-н Чирич, 6 какво настроение изпращате огпминабащатл и посрещате Но
вата 2003 година - какво от
заплануваното успяхте да
реализирате, а какво остава
за догодина?

- Когато си правя равносметка
за отминаващата година, аз нзхождам от основната си задача. А
най-важната ми работа, както и
работата на моите сътрудници бе
шс да обезпечим възможно повече пари за реализация па целите
н проектите, които си бяхме
поставили в началото на годината.
Смятам, че един от най-големнтс
ни успехи беше това, че стабилиз
ирахме градския бюджет. Защото
през 2000 година нашият град с над
270 хиляди жители разполагаше
само с около 10милиона евро, което е прекалепо малко. През 2001
година бюджетът ни беше 17 милйона, а тази изпращаме с около 40 близката околия, но и да привлича
- Тези дни се правят редица анмилиона евро. Това красноречиво младн таланти и от по-отдалеченн Кети за събитието на годината в
показва, че, от една страна, сме по- фадовс. Уверен съм, че твърде света, в Европа, па Балканите или
добрнлн връзките сн с република- скоР° новата внешеобразователна в нашия град. Пипаш съм отгонския бюджет и от друга- чувст- “нстнтуцня ще окаже силно влия- варял, че най-важното за нас събнвително е повишена фискалната ""е върху повишаване качеството тне е именно учредяването на този
отговорност, сиреч доходите на 1,3 Работата на нашите културни сврорсгнон, без оглед па това че
локалното самопуравлсннс Съ- институции, каквито са Народ- може би не е отразено като такова
щевременно, това е резултат на пият II Кукленият театър, Симфо- сред обществеността Много поуспешната ни борба и срещу сен пичният оркестър, Галерията па големи признания за това мепосъвременото изобразително изку- приятно ние получихме от Европа
честата икономика.
ство, Народният музей... Поради СЛЩ и другите международни
* Това са огромни числа,
това, октрнвансто на Художестве- фактори, отколкото ние сами разкоито трудно може да
пата академия смятам за едно от бираме и чувстваме това. Като че
разбере обикновеният
по-значимите постижения през ли тази идея се беше наложила сагражданин,
отминаващата година.
ма - та ние сме много близки народи, не само по произход, но и
- Обикновените ни съграждани
ЗНАНИЕТО
Е
географски и исторически. Столе
едва ли могат да сн представят то
тия
назад ние живеем заедно едни
лкова голяма сума пари. Най-важ
НАШИЯТ РЕСУРС
с други и е съвсем естествено найното за тях е какво те са почуетсетне
да сложим точка на всички
валн на личен план. Удовлетво
* Дълго врели: град Ниш се
разногласия и раздори и
рява ме фактът, че най-голямата
славеше като град на елек
част от тях са инвестирани за бла
трониката, без която са
ДА ПОТЪРСИМ
годенствието на децата, на по
немислими носещите истин
драстващите поколения - в обек
ски прогрес нови технологии.
ОБЕДИНЯВАЩАТА
тите, в които те започват да се въз
Г-н Чирич, какво стана със
НИ ТЪКАН
питават и да се учат, като се готвят
запланувания
за утрешния ден.
технологически парк в Град
Очсвидна последица от тези
Така всички хора в града могат
ско гюле?
разногласия е низкото ни иконо
да видят какво сме направили. Из
- Известно е, че повече от десет мическо ниво. Не само в резултат
вестно е в какво окаяно състояние
години бяхме под едно хермети на разкрспостявансто на диплома
заварихме повечето от училищни ческо ембарго, а високите техно- цията, но и поради практически
те сгради в нашия град, какви бяха логии застаряват само след някол- съображения ние сме длъжни да
детските градинки, когато раздви ко години - най-много след пет. отваряме перспективи за сътруджихме тази акция. Разбира се, чс Ясно е колко изоставаме и колко ничсство. Почти всеки наш съгра
не всичко успяхме да поправим, чс трудно е да се наваксат и намалят жданин се пита: ”Добре де, каква
има още много да се работи за те тези разлики.
полза от всичко то ва имам аз, като
хническото им оборудване..., но
Под егидата па републиканско- човек и гражданин.'
направеното през отминаващата то министерство па науката и тех
Моят отговор е, че този проект
година не бива да се подценява. нологията тези дни в Икономиче- с наистина рентабилен. Главната
Уверен сьм, че инвестирането в ския факултет в Ниш се проведе ни цел е политическа - да създадем
знанието и в талантливите хора научна среща, посветена па този един регион без конфликти. А
трябва да стане една дългосрочна в ъпрос. Ние сме щастливи, чс мин това нещо не може да се изчислява
стратегия на нашия град.
истърът на науките и технологи с нари. Защото псски запазен
Другото нещо, от което съм до- ите е наш съгражданин. Но това живот е нещо много ценно и не се
волен, са интервенциите на со- пс с СдШ1СТвената причина, поради купува с пари. Това е първата пи
циалсн план. Все още е трудно да която сме запланували да пред цел. Втората е също много важна:
се каже, че направеното е съвсем приемем всичко възможно за по да лобираме за изграждането на
достатъчно, но нека да посоча, че вишаването на технологическото една много но-добра инфраструк
и най-развититс държави в света ниво у нас. А нашият град разво тура помежду пи, което псски от
ен имат трудности в социалната, лага с сдип м„ого важен ресурс - делно едва ли ще постигне сам.
Целта ни е, значи, заедно да нривсфера, така чс ни предстоят още
много усилия, но няма начин да не
Разбира се, чс Нишкият уиивс- лечем ч уждест|>а меи ^к
^"
сме доволни от постигнатото през
2002 година.
ализацията на една такава идея. лягаме.
„тт,,
* Когато вече говорим за учебЕто защо на Министерството на
Налице са и първите резулт
.
гште заведения, трябва да се
науката,
на
Университета
и
на
фиБлагодарение
на
тази
*
каже, чс капю университет
ски град през тази година
Ниш получи и Акаделшя на
изкуствата ?
Отаиоявит сс добри възможности и която участваха по петима найважни министри или техни замсст- Точно. Мисля, че това е една Открояват св д щ .
пнци от даете страни. Разгледани
стабилна предпоставка успешно желшГг™с„"дГсГаклю.,и а ре
да се преборим с проблемите на али-пишята па бъдещия техноло- «яха плановете та изграждане па
културните институции. От една гииески парк в Ниш оповести и инфраструктурата, включително
I ичсски парк
и |1Я цотонътя Ниш-София, което
страна, те се оплакват от недостиг
щс спомогне за интензификация
на специалисти, а от друга - наши Хелас план.
с
колегите
на взаимната комуникация и на
* През септември
ят град и тази част на Република
оборота на хора, идеи и капитали.
си
от
бьлгарската
и
от
маке
Сърбия изобилстват с млади
донската столица Стефан
Благодарение на тази инициаталанти. Досега те бяха принуж
Софияпски и Ристо Пенов
'типа, неотдавна беше сформиран
давани да се учат в столицата, в
Вие подписахте в Скопие
консорциум
на металонреработпаНови Сад, Скопие, Сараево и про
учредителния документ на
телната промишленост МИН от
чие, което обременяваше семей
еврорегиона Ниш-СофияНиш, Кремиковци от София и
ния им бюджет или да се опре
Скопие. Какво град Ниш и
МАК-Стил от Скопие, а през сре
делят за специалности, които не са
тази част на страната
дата
на януари 2003 година се
им толкова привлекателни.
могат да очакват от това
очаква
да бъде създаден подобен
Град Ниш непременно трябва
начинание?
консорциум и за иновации в строиДа стане отворен град за всички
' телстиото, в който щс се включат
млади талантливи хора, не само от

е—е-нее

нишки строителни фирми, Скопскнят интитут по сеизмология и
много силни предприятия от Со
фия. Всичко това открива шороко
поле за увеличение на профита за
всички участници в тези проекти.
Показателни в това отношение
са подобните крайгранични региони в европейските държави,
защото такива сврорсгионн на
нашия континент отчитат 20-30%
по-бързо развитие от централните
части на отделните държави. Поне
досега при нас, па Балканите, се
случваше точно обратното: докато централните части па държавнтс се развиваха ускорено, перифериите отчитаха упадък. Това е
така, защото развойните ни стратегни се базираха на
ПППКТиклтп ил
иилИ1И|ЧЯ1М ПА
АУТИЗМА

ПОРаД11 кости не се обрз.щашс по,|тм "инакво внимание па комупикацш,тс между съседите. В резултат на топа по-големитс центрове
“ъв пътРсш"остта се изправяха
П|>СД рсд|ща проблеми - от недости[а "а жилища, заведения за децата 11 УЧШ1,пц"" помещения... до
безработица, като същевременно
богат,,те с природни ресурси крайграпичин райони се обезлюдяваха,
.
Аз с'ьм }осрс"' чс 1|,|то е»"° ад‘
""“истративио мероприятие няма
Да рС"Ш ТОЗИ прошшм- Според
мен, проектът за спрорсгиопа е единственият начин да преодолеем
проблема с обезлюдяваното на
тези райони.
* В началоню на месеца Вие
присъствахте на
състоялата се в София
среща на кметовете на поголслштс греадове на Балканите.Каква беше целта на
тази среща?
- Става дума за нницатива на
кмета па Солун г-н Папагеоргонулос. Две години се срещахме в
Солун, къдсто започнахме да ст
роим мрежа от пай-големите бал
кански градове. На софийската
среща присъстваха колегите ми от
такива големи градове, кавито са
Истамбул и Анкара от Турция.
София и Пловдив от България,
дТИ1|а „ сОЛуц ох Гърция, Бел
град ,Нови Сад и Ниш от Югослаппя,слсд това Скопие, Тирана,
Баня Лука, няколко румънски
града... Става дума за една широка инициатива, от която трудно
могат да се очакват конкретни
проекти. Значението ни тази сре
ща е п нещо друго - тя трябва да
пасърчи интеграционните нроцсси между балканските страни и
народи и да подпомогне създавапето на асоциации между отделни
части па с ъседните балканските
страни от типа на спрорсгиопа
Пиш-София-Скопис. И на срещата и София пие получихме голямо
признание за учредения сврорегнои.
Догодина ще се срещнем в Ско|ШС а 1фСЗ 2004 година домакин
ще ни бъде Мирен, поради Олнм-

по-големитс американски градопе
- Вашингтон, Ню Йорк и партньора ни Колъмбас, имах важна сре
ща в Чикаго, на която разговарях
ме за малцинствените проблеми.
Не случайно за домакин на среща
та беше избран гр. Чикаго, защото
той е една наистина богата мултистнически среда, в която живеят
много малцинства и етнически
групи. Когато дойде моят ред, аз
казах,че повече от половин век
град Ниш е културен и ипформационен център на югослапските
българи, като „посочих нздатслство ”.Братство”,
г'Радио Ниш, по
чннто вълни отдавна се излъчва
емисия на български език, от тук
се излъчваше и ТВ Журналът...
Интересно ми беше когато хора
та, които говорят за такива високи
стандарти по отношение на малцинствата, си признаха, че това,
което има град Ниш е и тяхна все
още несбъдната мечта,
Разбира се, чс става дума и за
едно политическо определение относно малцинствата, каквото у нас
има след II св. война. Отношението към малцинствата е процес,
конто трябва да подпомогне за по
добрявапе па междусъседскнтс
отношения. От друга страна,
присъствието на различните култури и тяхното преплитане е нстимско_ богатство, което само може
да ««лагородн хората,
Не ще и съмнение, че в това
отношение нашият град е наистпна богат и ние имаме задачата не
само да запазим това богатство, но
и да му дадем шанс то да се развива
още повече .
* И накрая, позволете ми, г-н
кмете, да Ви поставя и един
въпрос, който най-пряко
засяга мен като човек от.
издателство "Братство", а
косвено и всички мои сънарод
ници 6 Сърбия и Югославия.
Ил(енно, ние готвим проект
на мястото на сегашната
барака, 6 която се помещава
нашето издателство, да се
построи един траен обект,
който не само функционално
да задоволява нуждите на
Я Издателството, но и по
архитекшурата си да бъде
една представцителна
българска къща, с печатница, читалище, галерия,
книжарница... За реали
зацията на този проект е
необходил I о кол шете шгшит е
градски органи да ни
разрешат да го построим.
Можем, ли г-н Чирич, да
очаквалге и Вашето
съдействие?
- Разбира се. Ще направя венчко каквото записи от мен. Ще
събера експертите от градските
служби и органи и с тях ще видя
какпо конкретно може да се стори,
Това е естствено, защото нздатслство ” Братство” е значима републнканска институция и в никакъв
случай ние няма да останем без
различни. Може би сте забслязали, чс аз често използвам термина
"партньорство”. В конкретния
случай мисля на партньорство и с
и с
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КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
НА ЮГОСЛАВСКИТЕ
БЪЛГАРИ
* В продължение па де
сетилетия град Ниш си
спечели славата на истин
ски културен център и на
югославските българи. Г-н
Чирич, какво е отношението
на града към малцинствата
и техните проблеми?
- По време на една от визитите
си в САЩ но покана па Стейт дспартамента, и след обиколката на

сигурен, чс от наша страна няма да
има никакви проблеми. Напротив!
Щс предприемем всичко възможно този проект да се реализира час
по-скоро.
* Г-н Чирич, благодаря Ви за
разговор а и Ви пожелавам
......... зд
много
. 'рабе, лично щастие и
успех през Новата 2003
година.
- Брагодаря и на Кае, а на чи
тателите Кн нека да с честита Но
вата година.

Ванче Богоев

27 декември 2002 г.
РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОВЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД Д-Р

НИКОЙ ОТСТРАНИ НЯМА ДА РЕШИ ПРОБЛЕМИТЕ НИ_
общини се озова и незавидно положение.
И цо-рано см изтъквал, че решенията за преодоляваот сапето на проблемите вз.в фирмите трябва да идват
мите тях.
ГИД,
мисля,
че
там
са
пропуснати
Що се отнася до
има предвид, че предприятието
всички шансове, като се
1Г1.ЛЖН няколко милиона евро, че му липсват кадри, че
с',.::,гГж",„..п.........(ековете ся остарели в технологическо
отношение н т.н. Опитът да се нчнт.рши конверсия на ак
циите, а след топа да се пристъпи към приватизацията, е
един дълъг процес с неизвестен резултат.
обществени фирми,
Когато става дума за петнилите
им.
очакваме те де се възстановят след приватизацията

3 * Господин Председател, какви с генералната Ви
“ оценка за 2002 година?
- Оценявам отминаващата година като трудна преднмпо за « ражданите , а след това и за стопанството, за общнина
ските ведомства, както и за нас, работещите в органите
местното самоуправление.
Проблеми има н на други места, но в нашата община те
ман се манифестират в по-остра форма: предприятията не
работят, някои от тях нямат перспектива в този си вид,
голяма безработица, малки заплати, обща изостаналост на
общината нн. Освен тези, ние имаме и някои, да гн на
речем, специфични проблеми, конто допз.лнптелно услож
няват живота на гражданите.
| * През 2002 г. в общината бяха проведени редица кому^ пални дейности. Според Вас кои от тях бяха най
3 значителните?

♦ Как оценявате работата на ЯП " Комутши( през
„иии година, както и работата па ведомствата и ор
ганизациите, опито основател е мастното самоу-

- Ще нн припомня, че в бюджета на ОС за 2002 г. бяха
предпицепн 2 266 000 динара за комуналната област. Тези
средства бяха достатъчни да ее покрият 60 на сто от раз
ходите само за уличното осветление и за поддържането на
чистотата в общината. Въпреки това, пие се постарахме да
подсигурим допълнителни средства и особено нрез втората
част на годината успяхме да завършим множество комупални работи.
Предвид това, чс винаги има критикари, конто не искат
да видят това, което е очевидно, аз бих посочил конкретно
какво нанравн местното самоуправление през тази година
в комуналаната сфера. Построени са или са ремонтирани
пад 60 километра от следните местни п нскатегорнзирннн
пътища: Зарннн подшити - Скз.рвепица (пап-значнтелната инвестиция в пътната област); Славния - Изатовцн Волев дол; Каменнца-Сснокое; Пъртоионпнекнте водени
ци - Мъзгош; Тръискп Одоровцн - Куса врана; Сливниш
ките ханове - Сливница; Верзарската гранична застава Верзар - Прача; Ьоровскнте хапове - Вило - Върла падина
- Воровското поле; Велсш - Прача - Барне; Лишпиш Вачсво - Вачевскпя мост. Завършен е п изл ят от е. Желюша до с. Плаининца, след топа пътят до е. Врсбевница,
пътищата в селата Моппци, Долна Невля, Лукавнца и
Тръпскн Одоровцн.
В селските МО са извършени следните комунални ра
боти: решеп е проблемът с водоснабдяването на с. Желюша; продължена е телефонизацията на селата Радснна и
Вребешшца; построен е мост за пешеходци в е. Гони дол п
бетонен мост в с. Сенокос; проведени са каптаженн п стронтелнн работи но изграждането на водопровод в с.
Моппци, и работи по рекаптпрапето па селската чешма в
Горно Градипс.
В града и крайградските селища са проведени следните
комупалпн дсппостп: с помощта па МО, която оказа фннансопа помощ, е завз.ршепа ” Толстонсва” улица; нровелени са груби строителни работи по доизграждането на
помнената станция п резервоара при извора ** Илкови во
деници”; построена е градска тоалетна; извършени са ре
дица дейности но благоустройствено па СРЦ ”Парк”; нз-

цяло е адаптирано основното училище в с. Луковица; нодповени са множество асфалтови площадки в града и
крайградските селища; възстановен» е хоризонталната и
вертикалната сигнализация; проведени са работи но разширяпапето па слектромрежата и поставянето на улични
лампи; -в квартала Керимичиница и в района па манастира
”Свети Димигьр”; продължиха работите па обекта па спо
ртната зала (регулиране на отоплението, вентилацията,
електрокабелите, проведени са и някои шлосерски^раооти); п Димитровградската гнмпазия е белосана и боядисана.
В * Бъдещето па Димитровградска община до голяма
у стенен зависи от това дали ще се възстановят мсстЯ нитс фирми или че. Според закона, местното самоуI правленис няма компетенции в стопанската област.
Н Въпреки това, бихте ли споделели нр сд нашия вестник
д размислите си за бъдещето па озова;лите се в дълбока
кризаместни предприятия?
- Когато се говори за отношението между стопанството
и местното самоуправление, често пъти този въпрос се
поставя па основата черно—бяло. Някои твърдят, чс мест
ното самоупаплснпс няма никакви компетенции в икономоката, което в основата си е вярно, и затова въооще не
трябва да се интересува от тази област. Други са склонни да
твърдят, че местното самоуправление трябва да решава
проблемите на предприятията (да им подсигурява работа,
да дава гаранции, да дава пари за заплати, облагания и др.)«
което е другата крайност.
Затова, когато се говори по тази тема, трябва да сс
намери истинската мярка. Местното самоуправление може
да сс ангажира в стопанството само в рамките па своите
компетенции. То има задължението да дава различни раз
решения, одобрения на работодателите, евентуално да сс
постарае да им осигури необходимите комунални н други
условия за провеждане на дейността им и др. Общинската
скупщина пък определя размера па местните такси н т.н.
Според мси нещастието на Димитровград е в това, чс
развитието на общината до голяма степен е зависело от две

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

ЩЕ БЪДЕ ОБСЪДЕН ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА
ЗА 2003 Г.
Днес в Димитровград се провежда заседание на Общин
ската скупщина, последно за тази година. Между другото в
дневния ред бяха включени изменения и допълнения към
Статута на общината, както и предложените изменения и
'допълнения на бюджета за настоящата 2002 г. Отборнйцнтс трябва да обсъдят и проект за бюджета за 2003 г.,
както и изменения и доп ълнения на Генералния градоус
тройствен план па Димитровград.
Една от по-важните точки в дневния ред е и приемане на
решение за присъединяване на общината към сврорегнона Ниш-Сконис-Софня.
Що сс отнася до въпросите на отборшщитс, с интерес сс

•

очакват разискванията по въпроса па Цветно Иванов. Той
попита как е възможно сегашният председател на
Изпълнителния отбор Емил Соколов да получи за април
месец около 205 хиляди динара ио различни поводи. На
заседание от 4 юли т.г. Скупщината реши да разисква по
този отборничсски въпрос. Поставяйки въпроса, Иванов
припомни и за абсурдната ситуация, в която найзакъсалата община в Сърбия - Димитровград - шест ме
сеца е плащала на трима председатели: Никола Стоянов,
Симеон Васов п Емил Соколов.

•

ПЕТЪР ЙОНЧИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА
СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА:

ДОВОЛНИ ОТ ПОСТИГНАТОТО,
ВЪРВИМ НАПРЕД!
* Новата година - година на труда
В края на тази година и председателят на
Общинската скупщина в Бабунпнща г-н
Петър Йончич напрани равносметка на ностигнатото:
—В общината имаме девет стопански органнзацпп, п всички те работят. Имаме три
хиляди заети трудови места и при това работшщнтс редовно получават заплатите си,
които са па републиканското ниво. За мен
това е успех и за локалното самоуправлснне, п за хората, които рзжоводят стопапските колективи. Разбрахме времето, в което живеем: без работа и без резултати от
пея няма бъдеще. Затова сме доволни, чс

А.Т.

правление?
- Съществено е кяк гражданите оценяват раоотата на
предприятието, т.с. дейността на ведомствата и органи
зациите, а не аз. Генералната оценка вннагн може да оъдъ
несправедлива спрямо някои хора. Всс пак, след като вече
попитахте, ще кажа, че работещите в ЯП ”Комун»лац”
занапред би трябвало да изпълняват раоотата си но-отгопора» и но-добре. Напълно трябва да изхвърлят политн
ката ат предприятието си и да се интересуват единствено от
—, фирмата си. Мисля, че Народната библио
политиката на
тека работеше добре, че предучилищното заведение X
септември” нзпз,лняпашс зад ълженията си както тряова,
че Спортният съюз работеше в съответствие е разполагаймите средства и възможности, до като Центърът за култура
(с изключение на Градската галерия) през тази година ся
каш не можа да намери себе си.
Кои са най-важните задачи на местното самоу
правление >грсз следващата година?

|:

- Нужно е да приемем програма за развитието на об
щината ни н да извършим ревизия на градоустройствения
план.
Ще сс стараем да обезпечим средства за нормално функцпониранс па общинскнтс служби. При това ще настояваме тези средства да сс разпределят правилно, да се из
ползват рационално и по предназначение. 1Цс настояваме
за подобряване работата на посочените служби, респек
тивно за повишаване нивото на услугите, конто те оказват
на гражданите.
Ще работим за съживяването на стопанската дейност в
общината ни. В този смисъл ще сс стараем да оползот
ворим съществуващите стопански капацитети и да откр
ием пови, с което ще сс разкрият и нови работни места.
Очакват пи значителни работи по реконструкцията па
жн гарата и жп линията в Димитровград, както и ремонтни
работи на магистралния път М1-12.
Ще продължим да реализираме инвестициите от пред
ходния период, а ще осигурим п някои нови.
Особено внимание ще посветим на сътрудничеството с
други общини както в Сърбия, така и в България, в ра
мките на крайграничното сътрудничество н Еврорсгнопа
Ннш-Софня-Скопие.
* Какво е Вашето послание геьль гражданите по случай
Нова година?
- И 2003 г. няма да бъде но—лесна за всички нас, жи
телите на Димитровградска община. Бих помолил граж
даните да излязат най-после от състоянието си на
безразличие и да не чакат някой друг вместо тях да пред
лага решения за собствените им проблеми. Те трябва да
вземат съдбата сн в свои ръце, да бъдат предприемчиви, да
мислят със собствената си глава.
Моля съгражданите си да бъдат упорити, ио и толер
антни.
Желая па всички днмнтровградчанн щастливо да пре
карат Нова година и Коледа. Пожелавам пм добро здраве,
лично и семенно щастие и успех. Дано животът им бъде
поне малко по-добър, отколкото през тази година! Дано
отново се върне усмивката на лицето им!
Разговора води: Бобан Димитров

ПРАЗНИЧНО ПОСЛАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС
ВЛАДИМИР ЗАХАРИЕВ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ВЯРВАЙТЕ В СЕБЕ СИ И В СВОЕТО
БЪДЕЩЕ!

икономиката нн работи. Но аз смятам, чс
можем да постигнем още но-добри резулПо случай Нова година н Коледа прсдсс- оправдаем с нови проекти, имащи за цел
тати п селското стопанство, защото имаме датслят на Обащниската скупщина в Бо съживяване на стопанството в общината.
силеград
Владимир Захариев отправи пос
пет селскостопански кооперации, които не
Честита Нова година и весели Коледни
ра,ботят, но имаме начин да гн активизираме редством нашия вестник празнично поела- празници! Вярвайте в себе си, в своето бз»чрез приватизация.
нне до гражданите на общината, в което се деще н в пас! Желая ви ща СТ1не и много,
Надяваме се през следващата година да ‘казва: ‘ •
много любов!”
разкрием пови работни места и да настаним
’ Гражданите иа Босилеградска община
Захариев отправи и обща покана към съи Други хора на работа.
най-дборс знаят какво сме направили през гражданите сн да се съберат в новогодшпИзползвам случая да честитя Новата изтеклата година. Бяхме па дъйо го, с много пата вечер иа жежка ракия в центъра па
2003 г. и Коледа на гражданите на община наследени проблеми и натрупани дългове, града и за втори пореден път заедно да нос
Бабушница п да им припомня, чс следва- но сега нещата се промениха.
рещнат Новата година. В проявата ще бъде
щата година за нас ще бъде година на труда,
Разбира се, не всичко може да се подо- включена н новогодишна програма, в която
защото без упорит труд няма бъдеще. Чес брн за една година. Имаме големи планове ще участват музикални изп ълнители и фолтито!
за настъпващата 2003 година, конто ще рс- клорнстнте от боснлеградския Център за
алпзпрамс заедно е цялото население. До- култура.
К. В.
А.Т.
верието, което спечелихме на изборите, ще

БИЗНЕС Ъ! ИКОНОМИКА

ш

НОВИЦА ТОНЧЕВ ЗА ПОЛИТИКАТА, БИЗНЕСА И ПЛАНОВЕТЕ СИ

Ш)Ф

в ПОЛИТИКАТА СЪМ ВРЕМЕННО

в Сурдулица
Ь души. а се очаква тя дог" дина^а^е у^личи поне сощ^ЗО^Нови цехои'*н"е *Се™ ВЪВ фирмата на Тончев работят
а да развивам собственото си
Щ
Нови цехове ‘Нямам намерение да купувам обществени
(•липата общинска власт дсйстуспсшно, докрай прилага зак^предписанията, така че оиозя

Божичанннът Новица Тончев
вече 15 години е собственик на ст
роителна фирма „Тоичсв-градня”,
а от две години е подпредседател
на Общинската скупщина в Сурдулнца, но казва, че не планира да
се занимава с политика. Тя била за
хора с по-различни възгледи и
планове. След като завършил Ст
роителния факултет в Ниш, иетърсил държавна работа, а тръгнал
по следите на предците си и фор
мирал строителна фирма. По-осведоменнте казват, че той, за
разлика от някои други, успешно
плува по водите па частния бизнес.
- Преди десетилетие и половина, когато решнх да се зани
мавам с частен бизнес, беше много
трудно, но рискувах. Оказа се оба
че, че не съм сгрешил. Започнах с
три работника, сега на постоянна
работа са 36 ду ши, догодина ще
приема още трнсстина.
* Какъв е днес Новица Тончев политик или бизнесмен?
- Сега съм подпредседател на
ОС в Сурдулица, но не мисля, че
съм политик и не планирам ак
тивно да се занимавам с политика.
На този пост не съм на щатна
работа, но полагам усилия да се
развива местното самоуправление
и да се създават по-хубави жизне
ни условия на хората. Обаче опре
делението ми не е да се занимавам
с политика, а да разширявам фнрматта си.
В Сурдулишка община на
власт е СПС. Опозицията се
опита няколко пъти да я
свали, включително и Вас.
- Не съм член на пито една пар
тия, а се стремя да изпълнявам
поста си възможно по-успешно.

ДАЛЕЧЕ СЪМ ОТ
ИМПЕРИЯ
Как се развива частният
бизнес в Сурдулишка
община? Предприема ли се
нещо конкретно, което да
даде принос 6 тази област?
-На територията на Сурдулиш
ка община действат около 550 раз
лични частни фирми, в конто
работят около 30 на сто от заетите
в общината. Местното самоуправ
ление създава условия, разбира се,
в зависимост от законните си ком
петенции, за откриване па частни

тщт'-

Фирмата Ви стана из
вестна надалече. Казват, че
днес Новица Божишки е
малка империя. Вярно ли е?
■ Пред небивали трудности бях
когато започнах, после беше теж
ко, по поносимо. И сега е тежко,
но е много по-добре отколкото
преди години. В строителството
започнах с девиза „Бързо, качест
вено н евтино” и от него не се
отклонявам и днес, понеже той е
ключът за успешна дейност. Но за
разлика
от
времето
когато
започвах, сега моята фирма, която
се занимава и с различни занаят
чийски работи в областта па стронтслството, е в състояние Да
строи обекти, конто не могат и
някои но-големи. Зад нея и работ
ниците останаха значителни обек-

ТЕЛЕВИЗИЯ
Тончев и компаньонът му Бранко Божилов от няколко
месеца прокарват кабелна телевизия в Сурдулица. Казва,
че с тази телевизия след три месеца ще бъде покрит целият
град, а след това ще започнат да разширяват мрежата към
околните села. Сурдуличани са доволни от програмите и
от месечния абонамент, който възлиза на 80 динара.

т'

ТончевСЛЯМе и*'еята Аа откРием и местна телевизия, казва

'

" • •'
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честват™ Успешно стопшп1свам'>||

ХЪТ работп шест годшш- Най-напред започнах с производство на
Ц Дъски и паркет, а след това п с
"З производство па ламперия и амгЗ балаж. Освен амбалажа, почти
щ цялото останало производство не
Ц се пласира пряко на пазара, а посг> рсдством обектите п жилищата,
Ч които строи предприятието. Тази
Ч година построих нова и модерна
и сушилия, понеже старата не само
Н че беше малка, но и сушенето не
3 беше качествено. В изграждането
Н и обзавеждането й вложих към 70
■ хиляди евро и сега са създадени
1 условия за увеличено и качсству сно производство. Досега работс« ха пет работници, а ще приема
2 попе още толкова.
* Как успявате да спазвате
сроковете, да строите и
1 произвеждате качествено?
■\ Има ли нещо особено в орЧ ганизацията на фирмата?

Цехъш на Н. Тончев в Божица
фирми. Понастоящем в ход са подготовките за формиране на дружество па частниците. Смятаме,
че то ще им бъде от полза, понеже
обединени по-лесно ще решават
проблемите си и икономически ще
са по-силни.

СЕМЕЙНА ТРАДИЦИЯ
В нашето семейство строителството има дълга традиция,
по-точно на практика се гприлагала поговорката, която
казва, че "когато в нашитге краища се роди мъжко дете,
татко му го удря с мистр ия по задника и го изпраща в
майстория". Строител бил дядо ми Марин, който мистри ята
предал на татко ми Стоян. Стро ителна фирм а в Австрия
има и по-малкият ми брат. Надявам се,, че П1о моя път ще
тръгнат и двамата ми сина.

не се оплаквам, но топа за „имиерията” не е точно,
* Фирмата Ви се занимава не
само със строителна
дейност?
- В състава си тя има рибарник
в Лиспнското езеро и цех за обработка на дърво в Божица. Цс-

- В бизнеса няма успех, ако собствсникът няма подкрепа от сът
рудниците и от работниците си.
Мисля, че моите сътрудници и ра
ботници са по-доволпп отколкото
тези п други фирми, не само
когато става дума за размера и рсдовното изплащане па заплатите,
по и когато става дума общо за
статута им. Работник в моята

ДИМИТРОВГРАДСКАТА КОНФЕКЦИЯ Е НА КРЪСТОПЪТ

ИДВА ПРЕЛОМНА ГОДИНА ЗА СВОБОДА
Въпреки че в началото на 2002 г. изглеж
даше, че има реални шансове да се възстанови,
димитровградското конфекционно предприя
тие "Свобода”, втората по значение и голе
мина обществена фирма в общината, потъна в
още по-дълбока криза.
"Свобода” бе една от първите димитров
градски обществени фирми, която реши да се
~

т

фирма може да получи заем или
кредит при изгодни условия за купуване на кола или за изграждане
па семейна къща например.
я
* Божичани казват, че цехът
възвърнал малко живот 6
селото, което мнозина напус
нали.
- Полза от цеха имат и селянитс, които продават дървесина и
си създават доход, и работещите.
Работниците са мои съседи, а и
тези, които ще приема ще са от
Божица, Топли дол, Лисина... Убсден съм, че такива и подобни цехове трябва да се строят в нашите
села, понеже това е единственото
условие те да се съживяват иконо
мически. С откриването на такива
цехове ще се създават не само ус
ловия хората да не се изселват, но
и да се връщат па родните си
огнища.
* В Сърбия е в ход привати
зацията. Ще купувате ли
фирлш ?
- Не. Намерението ми е възможио повече да разширявам собствената си фирма,
* От години в страната
няма значителни капита
ловложения, така че нямаше
достатъчно работа и за
строителната оператива.
Каква е сега обстановката в
тази област?
- В Сърбия започнаха да се
създават условия за инвестиции,
следователно и в областта на ст
роителството и съм убеден, че
тези условия ще се подобряват.
Още повече като се има предвид,
че новата власт създава условия за
развитие на частната инициатива.

ЦЕХОВЕ В
СУРДУЛИЦА И
БОЖИЦА

■1Е

а , —■ — тшвятяш

предиш,гт,ет<Гнастояваию з^при-

мата, но офицална оценка па стойността II
I Р
който "Свобода*„е е работила.
капитала не бе изготвена до септември, както риода
ят ..е вече имат и изооещаваха от Агенцията.
лнителш, сз дебни решения.
Предприятието едва ли може днес да ирс- и^ителни съдебни реше, ^ ^ ^ с( пш.
достави на Агенцията точни сведения, тъй кабо
г 7
щ ,|аса, През остато работниците отказват да идват на работа, ™хаДа работят <П7 ПО >
1 ият11ето
Ръководството „а фирмата, начело с дирек- пялото
‘^"1г"лоте на органите „а ретора 1одор Георгиев, настоява аукциоиът да се
1
,,а в „сме наглеждат фибрибъде проведен час „о-скоро, но това „аи-вс- да, к
I
роят,,» „яма да стане, понеже трябва да се „з- ка1?!‘ ,
а
обръщение” няколко
ГОТВИ нова оценка „а капитала, което <це за“
*
са кор с |,1Шопс„ за тежкото
баш, целия процес.
,
„
"
„а предприятието с 550 работници,
Владя Стоименов, икономист в Свобода ,
което май е и иай-разирострасмята, че в най-добрия случай аукциоиът мо- ЬД
’
виновници конкретни лица,
же да се проведе в средата „а следващата го’
който от месеци се пренасят кондина.
тпябаишю през граничния преход "Градина”,
’ Агенцията можеше да изготви досега ирсР голямя ,1аст „т работещите в "Свобода”
цепката, „о не направи това поради нсшвсст, и
„„следната една-две години като че ли
за „ас причини. Сведенията, които й предоега
I
към фирмата си, ежедневно
внхме „реди месеци, вече „е са актуал,,,,. Ме„ к.,.м границата.
ждувремсино производственият „роцсс „,
.
безотговорно поведение нанесе голсфирмата е прекратен, защото работниците е
„ „а "Свобода” през 2002 г. II средата
искат да идват „а работа. Ще „и бъде труд, о да
и1рята „рснебрсгвансто „а трудовите заизготвям годишния баланс за 2002 г. , изтъкни
, ,|ЖС||ИЯ стана причипи за прекратяването ни
договоря с немския партньор ”Волкср”. ВънБезделието трупа дълговете. Само задъл- }
апелите на директора Георгиев, работпрекратиха трудовия нро^^тницнте^ркшизатмемчнонаоколо^мил- нииите своеволно
йона динара. Голяма чяст о г работещите обаче
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1.вс.«..«Чо.поск.Яр«.
И така, докато другите конфекционни тслството. Догодина в Сурдулица
фирми в ........ .ата търсеха ре,пения как да се
1,тк1>"я
производство па
измъкнат от тежката ситуация, в която се озо- бетонни елементи, а след топа в
щ| дялата тскстш|ш1 промишленост у „ас, д„- Божица
за производство на
митрошрадскнтс |«шс||екцнонсри се залъгваха керемиди. 15 селото, в което има
с бедните приходи от цигарите. Бабуишшнко- качествена земя за глинен,, „здето конфекционно предприятие "Стандарт” лая „„времето са произвеждан,,
например може да бъде за тях пример за по- керемиди. Изделията ще ползва
дражанне. През тази година германската фпр- яс само строителната мн фирма,
ма ”Лего”, която напрсмсто сътрудннчспс „ „о п други потребител,, в таз» част
със "Свобода”, вложи „сколкостотии хиляди и“ страната.
евро в "Стандарт”. Работниците не „оставяха Й Преди няколко месеца пред
въпрос какви ще бъдат заплатите им, а веднага I нашия вестник оповестихте,
започнаха сериозна работа. Днес средната заи- Ц че ще установите
лята в топа предприятие е между 7 и 8 хиляди Н сътрудничество с
динара. Рабтотницитс, конто работят „а „ре- | чуждестранни фирлш.
сте или гладят, заработват и ио 12 хиляди
Приключиха договорите с
динара месечно, ако изпълнят стопроцентово
ф
„ Лпстр1|я „ сс 11адя.
нормите си.
вам, че догодина в тази страна ще
И "Свобода” с„ признават, че откриването
изделия от ,№Ха
оГ,ра.
„а фалнтна процедура е закъсняло. 5а приви- ботка ,|а дърво „ Божица. Също с
тизацията специалистите казват, че тя също 1|уждвсгра1|||п фврм, планираме
представлява мврка за заздравяването „а една
отк|11|см „ бъдещата фабрика
фирми. Диля тя ипистиии ще с ъживи димит- за глинени изделия.
рошридскита "Свобода” през 2003 г., тепърва
ще се види. Създава сс внечателние, че именно
следващата 1одипа ще е преломна за фирмата.
В.Божилов

_____ ______________ОТ СЕЛО <Л ЗА СЕЛО_________
Ой»*

27 декември 2002 г.

с ДРАГАН ВЕЛИЧКОВ - НАЙ-МЛДДИЯТ КМЕТ НА ГОРНА РЪЖАНА

И

ГОЛЕМИ ИЗВОР и РАЗПАДИНЕ СА
РАЗГОВОРИ
НАШИЯТ ШАНС
* Не е ли необичайно човек на
Нашата възраст да е селски
кмет ?
- И да, и не. Необичайно е, ако
се има предвид практиката, спо
ред която на такива постове се
избираха много по-възрастни
хора. Съвсем не е, ако съдим по
постигнатото досега. Защото, да
се беше работило както от началото на моя мандат, предста
вата за Горна Ръжана щеше да
бъде много по-красива.

____

стовете - никакви!

==~Н ===§=

. От училището. Бившата пор, чиято вода е истинско бо- Какво ли не опитах ,
Д
власт, с чпет от местното самоо- гатство, чак до регионалния път разколс лят, но
ме!
благанс, разбира се, беше оси- Босилсград-Врапя.
Има ли и други неизползвани
гурила тухли, керемиди и греди, п Споменахте някакво богат;ресурси?
Скъният строителен материал
---------------започна да изчезва, а училище
- Разбира се, че има! Знаете
- Женитбата е
то - да пропада! Позакърпихме
най-големият проблем
ли какви възможности за живопадналата мазилка, колко да
на ергените в Горна
тновъдството предлагат Разпапрекараме зимата, а на пролет Ръжана. Ние сме
динс? Преди няколко дссетиленяколко/ а само една
здраве да е...
ТИЯ Захари Станчев и земедел
мома, казва Драган
Следващата крачка беше да
ската кооперация в I орна ЛисВеличков, най-младият
ина там отглеждаха овце,
кмет в историята на
крави... сееха овес, ръж, какви
селото и добавя
картофи вадеха! Защо да нс се
категорично: "Не се
предаваме! Сигурен съм,
рсактивира този проект, когато
че перспективите на
тепърва идва времето на еколосело са по-добри,
гичната храна. Частната иници
отколкото в града. Ще
атива и фермсрството от амери
чакаме - нашето време
кански тип, каквито предлага зее пред нас!"
меделското министерство в Сърбия, са решение и за нас тука.
ство?
Боровинките ни са прекра
- Да. Водата е дар от Господа!
Големи извор, който дава 5 ли сни, площите с тях - огромни, а
тра вода в секундата, е нашият да не говорим за гъбите! Колко
истински шанс! Опитаха се да ни му трябва да се въведе ред в тър
я отнемат - предложиха ни до говията, да се изгонят прекупи матрапазите? Само
кумент, според който чак в Го вачите
рна Лисина да се строи цех за трябва малко добра воля. А то
бутиране на вода и то от нашия гава биха имали полза и селяизвор! Не подписахме. На дире- ните, и местната общност, и обктора на ” Форум” от Нови Сад шшглтл. При такива условия хоПрез тези тръби тече реката,
Джордже Пурич ние предложи- Рада няма да се натискат пред
а над тях лшнават калшони
хме компромисно решение: ако трудовата борса в градовете, да
искат социална помощ, а ще се
| * Какво имате предвид?
прочистнм махленските пъти иска да експлоатира водите на
връщат на село и спокойно ще
ща,
за
което
общината
ни
отпуГолеми
извор,
цехът
да
бъде
по
- Да започнем от инфраструк
си живеят от своя труд.
ена
250
000
динара.
Поправихме
строен
в
Широки
дол
на
полотурата: пътищата - в окаяно съ
Каква е възраспювата ст
стояние, стълбовене на елект- пътя до училището и укротихме вин път между Горна и Долна
;руктура
на населението 6 Горомрежата - почти рухнали, мо- реката - вкарахме я в тръби и ги Ръжана и съвсем близо до Горна
засипахме с чакъл, така че сега и Лисина. Бавят се с отговора си и

Когато бях малък и когато хо
рата ме питаха какво ще стана ка
то порасна, казвах, че ще стана
инженер, за да прокарам тунел
през Видлич! Щом излезиеш от
Смнловци, влизаш в тунела и из
лизаш в Брайковци!
По това време единствената
връзка с града се осъществяваше
с коне или пеша. И за да стигнеш в
града на петък, когато е пазарен
ден, трябваше да станеш пред зо
ри и да тръгнеш. Защото да из
минеш 25 км в едната и още толк
ова в обратна посока, при това да
си свършиш работата в града, то
денят не стигна. Тогава все още
пътят от Висок за Димитровград
минаваше по старото трасе, през
Кривулицс. Нашата кобила, върху
чийто самар най-често се люлюшках, винаги избираше най-голямия радиус на завоя. Тогава не ми
беше ясно защо толкова заобика
ля, но после разбрах, че тя всъ
щност търси най-малкия наклон,
за да й бъде по-лесно. Щом като
прекрачвахме върха, тръгвахме
по пешеходната пътека и край Ма
рина чешма обезателно спирахме.
Там и конете и хората пиеха от
студената вода и си почиваха мал
ко. На връщане също.
От другата страна на Видлич
често пъти Смиловското поле
приличаше на огромна нива, пок
рита с памук. Това бе мъглата, ко
ято изчезваше докато слсзнем в
полето. По пътя над Рипалото
карах кобилата по лявата страна
на пътя, близо до скалите, защото
ме беше страх тя да не се хлъзне и
да не паднем заедно в дълбоката
над стотина метра пропаст, където течеше водата от Марина чеш
ма. И си мислех пак колко хубаво
щеше да бъде ако имаше тунел

Драган Величков е роден през
7974 година в Горна Ръжана.
Основно училище учи в
родното си село и в I орна
Аюбата, а средно започва да
учи във Враня, но се отказва
и се завръща в родното си
село, кьдето и сега живее с
родителите си. Освен със
зелседелие той изкарва
поминъка си като сезонен
строителен работник.
Несбъдната му мечта е
чивопистта.
Аегенда за сгшмката: През
тези тръби минава реката^
рна Ръжана?
- Както и другите села в нашия край, и ние плащаме данък
на миграцията, така че преобла
дават възрастните хора. Посто
янна работа в селото няма, как
то и в Босилеград, така че мал
цината останали тук младежи
през лятото са сезонни строите
лни работници. Много мои съ
селяни си имат къщи във вът
решността. Сигурен съм, че
мнозина от тях ще се завърнат
ту к, ако построим цеха за вода,
ако...
Новица Станков

под Видлич. А когато ни срещне- сами със сестра ми. Денят наистише камиона на тогавашното тър- на беше хубав, слънчев. Сняг навговско предприятие ”7 юли”, един сякъде, въздухът - само да дишаш,
стар американски ДОДЖ, на кой- Над Смиловцн изведнъж нещо се
то част от страниците се сваляше мерна на пътя. Застана. ”Вълк”!
и се правеше пейка (за войници, - прошепна сестра ми. На пръв понали бе останал от войната), всич- глед и на мен ми се стори кумчо
ки бързаха да хванат конете и да Вълчо и ...Цветко, Петко! Срах до
ги задържат, защото се плашеха, кости. Но животното бързо проСамо баща ми си вървеше спо- дължи и по дългата опашка разкойно, защото нашата кобила не брахме че, е лисица. Тогава раз
брах защо се казва, че в страха
се плашеше от нищо.
След години, когато вече се бя очите са големи.
хме преселили в града, през лято
После дойде индустриализаци
то ходех на село. Кобилата отда ята и ” политиката” качи на рейвна беше продадена и вместо нея совс всички млади от селата и ги
яздех колело, втора употреба ку- докара в града, за да напълни гупено па панагюра в Пирот. По рав- марата, в която ги чакаше ”светнището и по надолнищата беше лото бъдеще”. Децата намаляха,
" Така беше, докато пътят за Висок лшнаваше
лесно, но по нагорнищата по по- започнаха да закриват училищата,
по старото трасе
лите па Видлич едвам бутах коле- Дълго време всички внеочки деца
лото, а често го качвах и на гръб. . ходеха на училище в Каменица.
И пак си мислех за тунела йод Можете ли да си представите как години на миналия век. Обаче катинар н престана да преработва
Видлич. И за това, че ако имаше първолаците от Горни Криводол късно! В осемте села на Висок са и млякото в Сенокос,
Много пътн съм се питал и сетунел, едва ли щеше да има зло- отиват всеки ден в Каменица през останали само хора на преклонна
полуки с трактори или джипове, зимата, изминавайки пеш по дс- възраст. Общо там има 161 изби- га се питам каква беше тази поликоито вземаха и човешки жертви, сетина километра пеша! После рателн. Такива, които все още не тика, която в изключително овчареки край ” излюпи” гумарата,
За щастие, злополуки с рейсове- закриха и училището в Каменица, са станали избиратели, няма.
Сега ” политиците” се опитват дръпна младите хора от чистия
те, киото после бяха пуснати , не По този начин накараха и малкото
помня ДП с имало.
млади хора повисочкитссела, да
Да ВЪр,,аТ *ората 1,0 сслата' Дс' плани»ски ВЬЗДУХ » ги 11аб>,да в чс‘
Така беше през лятото. А през се отеглят в града когато децата еК’ Те самн 11д
върнат, пвнежв рнилото на валярата. Защо никзимата всичко спираше. Рейсо- им пораснаха за училище.
гумарата не работи, Свобода
ому не текна да направи цех за превете, струва ми се, най-напред, за- А пътят...? От ден на ден той
също " Може 6,1 ц>е се въ1шад>
работка на мляко? Още повече,
щото снегът правеше такива пре- беше във все по-лошо състояние, " кРа|,гРаДСКите села или в Сми защо през петдесет н някоя година
ели, че едва ли можеше да бъдат през зимата почти непроходим. Л°Т’ 1 аде,ша- Във в‘|сок сДва "с направиха пътя за Висок (дори
пробити. И тогава започваха мъ- Фигурираше в някакви планове, ЛН' Тсз"' които ,,ас1,ла са дшшш в 11 бсд тунел)? Тогава със сигур
ните на хората, ако някой се раз- но за него все нямаше пари. Поли- ГраДа’ ПСЧС Са Си направили къщи, пост много млади хора биха си осболи. Нямаше начин да стигне при тините най-често го споменаваха, имат Д(Ца' ВПУНИ. Във височкитс танали на село, училищата щяха
лекар, да му се помогне. А пък да когато по партийна задача или ССЛа еДВа ли можс да сс намери да са пълни с деца, Висок с народ.
стигне човек до пазара и да про- пред избори трябваше да правят КЪЩа’ В която сРавнително млад И вероятно нямаше да ги има ссдадс нещо - и дума да не става, събрания по-височкитс села и ’ЮВСК ДЯ “ ВЪр,,с и всд,,ага да гашиитс проблеми с гумарата, заСпомням си една зима отидохме често закъсваха в дълбокия сняг. запо‘шс да отглежда крави, овце... щото и нея нямаше да я има .
Пътища, пътища... Правим ги и
при братовчед в Изатовцн, но с
Така или иначе аз не станах Колата са се разточили, кошарата
рейс през Пирот. От там все още инженер и под Видлич няма тунел. “ С "олУЧ>У™ла. Земеделската сега, но за кого?
вървеше. Но падна сняг и...край! Нов път все пак отиде до Висок кооперация, която сс опита от ДнТръгнахме си леша. До върха на поне до Долни Криводол. Това ““тровград да угоява ганци във
Видлич ни изпратиха, а надолу - етапа в началото на деветдесетте ‘РсРмата си в Изатовцн, й сложи
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ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ УЧИЛИЩА И ПОНАТАТЪК ЩЕ ИМАТ И.Д. ДИРЕКТОРИ
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ЛУКАВИЦА - СЕЛО НА
УСЪРДНИ ХОРА
Едно време пан—Д(.'11и:|т;|
местна общност в Димит| ><жградска община бе МО на се.чата Ннсочки Одоровцн и Гулснонци. Днес с точи епитет
спокойно може да се чак и ч н
МО па крайградското село
Лукавпца.
През минала I а и преI I аш
година лукавчани направиха
твърде много: възстановиха
местната черква и магерница, купиха кухненски съдове
м&н ернпцач а: в ьвсдоха ток
в местния Културен дом; 1шлучиха калорнфер ча Култу
рния дом от бизнесмена Вла
до Колев, понастоящем жи
веещ в САЩ: уредиха с ” Ко
мунални“ половината от к ъ
щи ге в се. ю I о да се св ържат с градския водопровод, каю по точи начин премахнаха
дългогодишния проблем с липсата на
питейна но 1а, уговориха с ветеринарната ам
булатория всеки делничен 1сн в селото да
идва ветеринарен лекар или техник; енерг'ично настояваха да се ремонтира мест
ното училище (днес в него се учат 21 ученици)!
Попитахме кмета Нацко Соколов какво
трябва да се стори в предстоящия период.
Предстои ни да ремонтираме Културния
Дом. В ьзнамеряваме да ромон 1 прамс покри
ва. да обзаведем кухнята, да купим необхо
димия инвентар, да болосаме стените... През
следващата година ще настояваме и да се
замажат външните стени на основното у чи
лище, като по тоя начин то да има и иоприветлив външен вид.
Когато става дума ча Културния дом в Лу
кавпца, може да се каже. че той е един от
най-уредените селски културни домове в об
щината. Лукавчаните от време на време ма
сово се събират там.
”Да, няколко пъти през тачи година, ко
гато се провеждаха културно-забавни про
грами, изпълвахме голямата зала в Дома.
Тачи година много от нас, лукавчани, следя
ха световното но баскетбол в Дома, понеже
там си имаме телевизор”, споделя кметът на
Лукавица.
Освен телевизор, в Дома има и две маси ча
тенис, а и 20 шахматни табла... Младите лу
кавчани (казват, че те са над 70), все пак като
че ли не обичат да го посещават.
” Не че не обичат, но сякаш нямат навик...
По няколко дни непрекъснато играят тенис,

'

!.

Р ъководните постове в двете димитровградски хчилища
се и ппцлняват от временни директори и затова биха обя
вени конкурси, ма които се явиха не само . пща от учили
щата, но и кандидати от други места. II в I имиазията, и в
основното училище колективите решиха да подкрепят капдидати от собствените си редовс, а тяхното решение
подкрепнха и училищните отбори. Накрая остана само Мин
истерството па просветата на Р. Сърбия 1|а одобри
предложените кандидатури. След почти дв\месечно изчакванс обаче етапа ясно, че кандидатите Миряна Алсксич.
преподавател по математика в I пяна тя га, и Любомир
Иванов, преподавател по сръбски ешк в Основното учи
лище, не са получили ” благословията” па Министерството.
■ М‘киС>1 и икошо основно училище
,„
е течът- Главният водомер на Комуналац
показва едно, а нашите домашни водомери друго. Налага се да наваксваме разликата в
цената е парите на МО, а те са все по-ма
лко.”
Местното самооблагане в Лукавица ир иключи. П ървият човек на четвъртата но-големина и значение МО в Димитровградско
така отговаря на в ъпроса ни ще бъде ли въ
ведено ново:
” Трудно е да се даде отговор на този въп
рос. Икономическата ситуация е много теж
ка. Само 15-ипа жители на нашето село сега
работят във фирми и получават заплати.”
Общинското ръководство помага ли на
МО Лукавпца беше следващият ни въпрос:
” Помага ни, доволни сме. Колкото са в
състояние - дават. Виждат, че нямаме, а ни
трябва. Често идвам при настоящите общин
ски ръководители, настоявам да се завърши
някоя работа. Те винаги ме приемат любез
но, не мога да се оплача.”
През следващата година лукавчани се на
дяват да получат от общинската хазна ня
колко десетки хиляди динара за възстано
вяване на местния Културен дом. От общипата очакват тя да им помогне и при решава
нето на дългогодишния проблем с липсата
на сметище и замърсяването на околната
среда:
” Лукавчани няма къде да изхвърлят бок
лука. Всъщност в селото сме направили ня
колко сметища, предимно около Лукавашка
река. Рекичката някога беше изключително
чиста, а вижте я сега...! Главният димитров
градски плаж някога беше тук, при нас, на
лукавашка река”, изтъква Нацко Соколов.
Дано в близко бъдеще лу
кавчани решат и този проб
лем. Впрочем през последни
те една -две години те показаха, че могат да се справят и с
много по-трудни проблеми.
*7Ъ
I 'Грудките икономически вре
мена но принцип разтърсват
колективния дух, но лукавчани показаха, че и в такива
■ времена може да се постигне
5 много, когато се желае.
и
■ Малко с ъс свои средства, ноЛ вече със средства, получени
1 от общината и донорите, те
постигиаха завидни речултаТИ в комуналната област и ,
повишиха качеството на ЖИвота си.
Най-големи заслуги за
всичко това, поне според ва
шия журналист, носи нредимно кметът II а цк о Соколов, който се
не
само когато трябваше да се |
проявяваше
дават идеи, но и когато те трябваше да се I
реализират на практика,
Соколов все пак има една голяма махапа” -.много е скромен. Обиколихме с него ||
лукавашкия Културен дом и тамошното учи
лище, за да ги заснемем, но не успяхме да го
убедим да застане пред фо гообектива.

*.ь

'V

* |Ш

У
гЯ

хЬ:\-1

;■1

\1
Културният дом в Лукавици
но след това като че ли им омръзва и го
зарязват... Ех, нищо вече не е като някога ,
заключва Соколов, припомняйки си иредимзабави, оргаиизно за иякогашни ге танцови
„
И<111ТП
ирани в лукавишкия Културен дом, кои*
бяха едни от иай-вълиуващитс в Димитровградско.
Попитахме Соколов и за местните кому

е,«

изтича водата, която взимаме от град
водопровод, но не можем да установим кт.де

МИНИСТЕРСТВОТО НЕ
ОДОБРИ
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ
КАНДИДАТУРИ

Бобан Димитров

Според законовите разпоредби сега учи. 11111111111 е «и бори
трябва отново да назначат лица. кои I о <а определено вр еме
да изпълняват длъжността директор. 1 ова мш ат да бъдат
същите, които в момента са и.д., а могат да на тачат и
други, включително и кандидатите за директорския шк 1
конто не получиха съгласието на министъра, но в случая не
се иска съгласие от Министерството. Конкхрсът. разбира
се, трябва да бъде подновен.като палача нроцедлра ». е йон
таря.
А. Т.

звонци

НОВОГОДИШНИ
ПОДАРЪЦИ ЗА
УЧЕНИЦИТЕ
:
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:
:
:
•
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■
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В навечерието на Новата 2003 г. и учениците от Осйонното училище ” Братство” в с. Звонци ще получат
новогодишни и коледни подаръци.
За всичките 53 ученици от първи до осми клас Местпата организация на ДСБЮ - Звонци е подготвила пакети, съдържащи сладкиши, химикалки, календари и пр.
Нещо подобно за пръв път се подарява на учениците от
звонското училище и на децата в Дсрекулскии край
изобщо.
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А.Т.

КОДАЛ - БОСИЛЕГРАД

НАГРАДНА ИГРА ЗА
АБОНАТИТЕ
Кабелната телевизия ”Кодал” п Босилеград в понеделник ще орI шинира томболи (ши радиа игра) та абонатите си.
Прано на участие н нея имат всички редовни абонати, конто са си
платили месечната такса, включително и за месец ноември. Теглепто
па наградите ще стане но принципа на лотарията, в която ще участват
номерата на сключените договори па абонатите с ” Кодал”. Томболата
ще се проведе от 17 часа в помещенията на кабелната телевизия, а
извличането на наградените ще бъде предавано пряко по канал
” Бумеранг”, който излъчва детски аинмпранн филми.
11о ;|умите на директора на ” Кодал” Александър Димитров кабслпата телепнзня е осигурила хубави награди за участниците в играта.
Телевизор н видео са двете главни награди, а освен тях един абонат ще
бъде освободен от плащането на таксата за кабелната телевизия за
една година, двама щс гледат шест месеца безплатно програмите но
” Кодал”, докато четирима печеливши абонати щс получат безплатен
тримесечен абонамент за каблената телевизия.
( поред организаторите на томболата няколко спонсори са ироявили жсланис да осигурят допълнителни награди за абонатите на каболната телевизия.
к. В.

О Шт&Ш

ИЗКУСТВО

НАУКА ^ ТЕХНОЛОГИЯ

Благой Мшитров е роден на I април 1931г, в с.

Благой ДИМИТРОВ

ПРЕЗ ГРАНИЦАТА
Бсжанопа майка нс плаче. А майка ми
заплака. Добре, че е тъмно, то нс виждам
сълзите й. По-голсмият ми брат Веселин
следва машинно инженерство в Загреб.
Братчето ми Дстко блажено спи на сламепия одър и нищо-нищичко не подозира.
Тптко е на воденицата. Прегръщаме се с
мама сред двора. Открехвам дървената ПОртнчка и нс смея да се обърна.
Първи декември е. Нов сняг нокрипа
Забърднсто от старата граница при Одоровци и Гуленовцн до Ньонското й корекция
над Брсбевпнца и Мазгош. Отдалечавам се
от бащината къща, която ще се превърне в
светилище на душата ми. На гърба ми бяла
кълчищна торба с меки вълнени тракла. В
торбата - хляб, сирене, книги. В джоба на
шинела - кибрит: може да се нощува на от
крито из планината, пък и вълците се пла
шели от огън.
На всяка крачка нощта ражда чудови
ща, спотаили се за^ дърво и камък. В чер
ната ученическа шинела през снега навярно
приличам на подвижна мишена. Щом по
мисля за границата, забравям за валците.
Как ли ще се държа нред граничарите, ако
ме заловят? Докрнвяло ми е, ще кажа. Пък
то си е и така. Нали се скарахме с учителя
по история. Наумил си беше да ни изпита в
края на срока писмено: с един куршум всич
ки зайци. Рошихме да нс се подчиним. Ск
ръстихме ръце и - ни дума, ин звук. Но тръ
гна историкът от чин на чин и перодръж
ките заскърцаха. Освен моята. И щях да
остана на поправителен и да науча наизуст
учебника по древногръцка история.
Откъм село задумка тъпан. Снощи у Верка Славенкова бяха дошли наводжии от
друго село и чак сега, в полунощ, е станала
работата.
На север се възправя сумрачннят силует
на Видлич.
Както разказва легендата, на Видлич
имало голямо езеро. Около него по билото
пасялн стадата си църновълнцн-кара кана
пи. Удавило се детето на един от тях и по
неже не могли да го открият, остригали де
ветстотин овце н нахвърляли вълната да
пресушат езерото.
Тогава над село избило Врелото и текнала реката. Край Врелото избликнали и
осемнадесет по-малкн окна.
Водата ще е помамила първите засел
ници на Пъртопопинци. Те дошли по друма
от изток. Най-отпред вървял н разбивал пъ
ртина поп. От пъртината и от попа излязло
уж името на селото. Но кой ли би се залутал
зиме да избира място за дом и огнище?!
Било е навярно пролет, попът е носел прът
в ръка, както се пътува из планина. Та повероятно името на селото да е произлязло
от пръта и от попа.
Едно е безспорно, усетът на прадедите е
бил безпогрешен. Поели веднъж по древ
ния път, те следвали насрещно живопис

(1959), “Настъпление' (1966), Уоигалнм мълнии(1969), "Здравец на балкона (197»),
'■ Пространство" (1985), "Между два сезон*
(1989)...
Издал е четири прозаични книги: "Дяйий Овадия ,

ните извивки па реката и така стигнали до
чудото па Извора: бистрата вода клокочела
и ирокъсвала на повърхността гьститс во
дорасли.
При разкопки край Врелото се открили
следи от надколни жилища, човешки кости
и черепи, парчета от глинени съдове.
Поради чести наводнения селището се
изместило па днешното си по-високо място.
Че наподнениятп наистина са били страшни
- знае се и от по-нови времена. При едно
прииждане реката заляла камбанарията, от
къснала сто и петдесет килограмовата кам
бана и я изтъркулила чак долу до гроби-

,=1!Гй;2"»Л*»Гс=“.
Кърлежа, "Зрели сънища , стихове (.1982),
Кираджии, " Лудо копие!1, стихове (1995), от турски
Ъ ^авторство с П. Парушев) - Назъм Хишет,
"Човешка панорама", поетичен епос (1986)■
О От най-новата му книга Белег от грани
цата , София, 2002 г. е този разказ
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Сауниам се от Валявица кьм пашата воденица, Ихчтчковата, по името на рода пи.
Старият клен над буката проскърцва с пом
ръзнали клони. Тук, в сянката на тоя клен,
чот ох романа на Михаил Шолохов ”Тихият
Дон”. Родителите ми из къра, аз наглеждам
воденицата. Ден-година. Седнал върху объ
рнатия шиник, гълтам страниците за бур
ната любов па Аксииия и мрачния Григорий
Мелехов, ту бял е белите, ту черпен с чер
пените.
Веднъж, както се бях прехласнал в ро
мана, ме сепна звънкият детски смях на Внрма, която грееше като елзшчице с хубостта
си. Тя бе нагазила в реката пред буката и
миеше нозете сн.
...След години Внрма се омъжи в Цари
брод за моя съученик Васко: той свиреше в
ученическата музика и бранеше с котешка
пъргавини вратата на футболния отбор.
В затопленото стайчс на воденицата ме
посрещат баща ми и човекът от Вълковия,
пристигнал на кон не само заради млипото
си.
Тримата и конят поемаме по друма, от
минаваме Чучуляновата махала и се потул
ваме зад изкорубените върби при Стара че
шма, за да дочакаме от Смиловци Радойко
и баща му Христо Тодоров, с когото е уго
ворено бягството ни.
С Радойко сме учили заедно в смиловската прогимназия. Те са трима братя и една
сестра. От Дудиння род. Живят в Кирнпа
махала в източния кран па селото. Бедно
семейство. Сестрата на Радойко, Пловдинка, от лани се е изселила в София.
Смиловчанн се задават от Дульнн брег.
Разменят се думи и напътствия. Бащите ни
ще се върнат да си доспят, ако ги споходи
дрямката, а ние - подир човека с коня.
Коларският път през Граорнца ни въз
зема постепенно към планината. Пред нас е
Мойнци, чиито къщици са хлътнали като
под шапка невндимка из дола в подножието
на Видлич. Мойнските имоти са предимно
отсам, по склоновете на юг, и се сливат с
пъртопопннекото землище. От ново сякаш
затрептят в слуха ми жетварски гласове. Из
правили са се стрина Тала и майка ми сред
голямата нова в Сскиляча и са подхванали:

Бащата: Щом вече сме се събрали всички, хайде да се
договорим нещо.
Дъщеряша: А-а, получил си заплата?
Майката: Половин заплата, скъпичка, само една по
ловинка, н така е с месеци.
Синъ/и: Трябва да се съобразяваме с обстановката...
Баща/иа: Слушай ти! Аз толкова се старая да се за
държа на краката си, така че никак не е коректно вие да ме
спъвате. Значи...
Дъщеряша: Получил си половин заплата.
Баща/иа: Да, получил съм половин заплата, и това само
по себе си е доста иронично. Ясно! Но, я да видим какви са
борчовете ни от миналия месец.
Майката: Наем за три месеца, ток, два непокрити чека,
данъкът за миналата година. Отиде заплатата!
Баща/иа: Уух, дай ми запалката, де! Освен за храна, за
какво друго имаме да харчим този месец?
Майка/и а: Осемнадесети рожден ден у Джорджевичи,
Иовановичн изпращат новобранец, Пстровичи имат служба...
Синъ/и: Майко, теб трябва да назначат за висш самосто
ятелен референт.
БащашаАУхть бе! А какво ще кажете вие двамата?
Дъщеряша: Купон при Цеца, но аз нс искам нищо.
Синъ/и: Пестиш ти пари, криеш ги, а от мен майка
измъква и последната стотинка. Значи, аз нямам пари, а
маратонките - зинали!
Баща/иа: Какво? Нови маратонки ли ти трябват! Колко сггруват?
1
Синъ/и: Единствено аз в класа се Чгъкна кецове под
двеста.
Майкаша: Динара?
Синъ/и:_Марки, майко, дойчмарки! Ти къде живееш!?
Майка/иа: Никъде синко. Аз изобщо не жинея. Поминувам в твоите хеланки, износвам неговите дуксове, без
грим... Прическата ми е само за из кухнята и то когато не
чакаме гости.
Баща/иа: Какви гости?
и
Майкаша: Спокойно, никой не се е обаждал.
Баща/иа: Това ме и плаши. Винаги когато сме натясно,
някой ще_нахлуе, без да се е обадил.
Синъ/и: Аз дори не си спомням кога нс сме били по
тясно?!
Дъщеря/иа: Мъдрец! Сега ми е ясно загцо всички каз
ват за теб...
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О/пко Г/е Стара планина
нищо гю живо нс мину,
мипул гю гьявол Илия
да позве сестру на сван/бу.
Щом стрина и мама спрат, из маранята
ще се обадят други гласове, за да отвърнат
па песента с песен.
Избикалямс Мойнци отдолу и се белва
началото на пгьтя, наречен'!ри лута,понеже
ссрпантините му трикратно пресичат грани
цата преди успокоената им посока да пре
пали Видлич и да се спусне към поречието
на Височина.
- Я сам до тука - спира нашият драгомании и сваля от коня багажа ни. - Вие
гледайте виделото напред и не се бойте от
ПН1ЦО.

Зад нас, още неелектрифицирано, Забърдисто тъне в мрак. Пред нас небето на
Годечката котловина светнало в отблясъ
ците на Едисоновите слънца.
Никакви граничари - ни сръбски, ни български. Все тъй сънят им е спокоен. Все
тъй не стряска тихите нощи враждата, коя
то по-късно ще превърне тия места в опасни
кръстовища па засади и смърт.
Изхлузваме се от примката на третия
завой и ето ни в България. В рехава го
ричка, нашарена от следи на дивеч и птици,
правим нещо като закуска с помръзнал хляб
и сирене. Долу, в ниското на юг, се събуждат
селата. През камънаци и храсти се спускаме
в Голеш. Името на селцето само казва вси
чко за себе си. Десетина минути тъпчем
пред сслсъвета. Идва служителят, поканва
ни вътре н бърза да накладе печката, за да
се постоплим. От кон села сме, чии деца
сме? Пита за познати фамилии оттатък граннцата и накрая ни отпраща:
- Момчета, продължете сами до Годеч!
Ние имаме само един милиционер, защо да
се денгуби с вас!
Прав си е човека. Пък и пътят е ясен.
Това е старият турски друм. По него в четирдссст н първа минаха немски войски, а в
чстирдссет и четвърта - съветски. Тон би

ДЕЙСТВИЕ
Баща/иа: Така: непременно да платим един от наемите,
както напоследък покачват таксите ще оберем бостана. Да
се даде и за ток, а данъкът - ще изчака. Забравила си
телефона.
Майкаша: Вярно, бе...
Дъщеряша: Нищо нс ми е ясно: дълж и те повече, отколкото си получил, а искате да се издължи»,...
те?!
Майкаша: От теб нс се очаква да разбираш, по-добре
да си поправиш единицата по фнзнка.
Синъ/и: Ти, майко, когато не знаеш какво да правиш се
хващаш за училището.
Майка/иа: Ти да мълчиш, че не си по-добър. Хайде, ще
ти дам пари да си закърниш маратонките.
Синъ/и: Грети път! Значи, аз съм ”либеро”. Вярно бе,
татко, не можа ли да наследиш нещо по-добро от дядо от
това, да разискваме като на конгрес обстановката.
Баща/иа: Пак ти! Наследил съм не знам си какво, та
затуй сега сиблъскам главата.
Дъщеря/иа: По-добре да свириш на пищялка.
Майка/иа: Ако те свирна аз, ще ти се стори торнадо!
Синъ/и: Успокой се де, та ние и за пищялка нямаме
пари.
Баща/иа: Това би трябвало да е смешно, така ли? Подобре ще е да заровите носа си в книгите, отколкото да
продавате зяпала.
Дъщеряша: Татко, и без това сме затънали до гуша от
учене...
Майкаша: Пак ти!
Дъщеряша: Прощавай!
Баща/иа: Какво ще правим с рождения ден?
Майкаша: Ще дам сребърната сн гривна, и без това
никога не съм я носила.
Дъщеряша: Майко!
Майкаша: Какво майко? А се хилиш до ушите, когато

бил подходящ при съответно разширяване
да облекчи претовареното движение по
международното шосе в отсечката София Калотина - Пирот. До скоро в годечката
гимназия се записваха ученици от Заоърдисто и Висока. И брат ми Веселин учеше
там. Носил съм му храна. Шестнадесетина
километра се вз.рви пеша. Само се ооадя на
заставата над Брсбевница, където неколципата граничари най-често се занимавате до
макинството си, играят на карти, ловуват и
дори не поглеждат кой накъде отива. Още е
пред очите ми картината, когато за пръв
път споходих брат ми. Пресичам обширна
овощна градина, а насреща ми горящ плъх.
Хванал се в капан, заляли го с газ и го пуснали запален...
Крачка по крачка се отдалечаваме с Ра
дойко от родния край. Все по безименната
рекичка. Тя извира от моето село, пресича
границата при Станянци и като се влива
отсам Годеч в Нишава, поема обратно на
запад, за да срещне Дунава и тъй отново да
се насочи на изток, към Черно море.
Годеч е колкото град, толкова и село. В
него е бил въдворен поетът от Банско Никола Йонков Вапцаров. Тук^ е написал стихотворението си ” Кино”^: ” Отвънка беше
шум / и светеха реклами.”
Годечката милиция не е в единствено
число. Вечерта в участъка ни вземат колан
ите и връзките на обувките. Желязна врата
се затваря плътно зад гърба ии. Тъмна тъм
ница. Чакъл под нозете. Напипваме нар с
голи дъски. Радойко сн носи одеалце. Аз се
свивам в ученическия шинел, който съм нас
ледил за износване от брат ми Веселин.
Дали съм бил в София? - пита Радойко.
Не съм, казвам. Щях да ходя с осмокласници
от царнбродската гимназия па екскурзия до
Рилския манастир и да минем през София,
но нашите нямаха пари да ме изпратят.
Схванали сме се върху дъските на нара.
Желязната врата се отключва. Съмнало се.
Връщат ни коланите и връзките на обу
вките. И ни повеждат по етапен ред за столицата.

получаваш подаръци. Ами, всичко се връща. А за новобра
неца- ни трябват 50 марки.
Синъ/и: Обикновено колко хора идват на такива тър
жества?
Баи/ашо^Прн тях ще бъде скромно - около двеста.
Дъщеря/иа: Сине! Хайде и ние да направиме изпращане
за тоя хлапак - по 50 марки от всеки и ...’
Майкаша: Моля те, остави тези свои морски проблясъцн!
Баща/иа: А за службата ще си наглася дежурство.
Майка/и а: Няма да стане. Хората ни поканиха и ще
идеш. Ти от всичко искаш да се измъкнеш. В края на краи
щата имаме онзи коняк, който ти донесоха за рождения ти
ден, ще купим цветя...
Сш/ъш;Очевидно, този коняк само сменя хартията и
панделките и се разхожда от имен ден до рожден ден, от
изпращане до...
Дъщеря/иа: Супер! Колкото по-старо е питието, толк
ова е по-добро.
Баща/иа: И вие сте по-възрастни, така че поне трябва
да сте малко по-сериозни.
Майкаша: Ще помоля Весна да ми смени три чека да
покрия минуса и ще тегля чекове. Кой знае кога ще дойде
следващата заплата. А ти продай онези сто марки да нозакърпим сметките.
Сипъин Един Господ знае кой на кого и колко е длъжен.
Баща/иа: Зная аз. Виж, аз съм държавен чиновник и
държавата ми е длъжник, защото не ми дава редовно зап
лата. Аз дължа на явните предприятия - за наем, ток, теле
фон, данък...
Дъщеряша: Е, не е значи толкова кофти.
Баща/иа: Съществува само една малка разлика: тези
предприятия ще ме съдят, ще си вземат дълга с лихвата и
съдебните такси, или ще опишат нмуществнто. А когато
дойдат, ще им кажа вас да опишат.
Синъ/и:\\ ти съди държавата.
Майка/иа: Деца, махайте се оттук! Марш в леглото! А
ти престани да ми вдигаш кръвното, като се разправяш за
това пред децата!
Баща/иа: Какво да правя? Всички само искате, а не
питате откъде. Къде е твоята заплата, ти за какво ра
ботиш?
Синъ/и: Да се махаме, сестричке, започва второ дей
ствие!
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Рест. “Гяцино“: 62-284

дай* 70

Могацин - |авна царинска склодишта - 63-170.

I
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честити

Жиро-рочуи: 62802-601-336 код СПП Димитропград

на гражданите,
деловите партньори
и клиентите си
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честити
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2003 г. и Коледа
на деловите си
партньори и
гражданите с
пожелания за много
бройни успехи, лично и
семейно щастие
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Жнро ри«уп: 42802-601-7-ЗА1 код СПИ Димитровград
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на всички граждани и
трудови хора от
Бабушнишка община
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2003 г. и
Коледа

■ : на децата, родителите
и гражданите
и им пожелава много
радост и щастие
на работниците си и :
гражданите в
общината,
пожелавайки им здраве \
и успехи
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на всички граждани, с
пожелания за крепко
здраве,
щастие и успехи
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НА УЧЕНИЦИТЕ,
УЧИТЕЛИТЕ И
ГРАЖДАНИТЕ В
ОБЩИНАТА С
ПОЖЕЛАНИЕ ЗА
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на всички граждани от
общините
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и им пожелава лично и
семейно щастие и
трудови успехи
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Явно предприятие
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ИЗКУСТВО

НАУКА

КГИ^Ш1НЩШШ
ХРИСТОВА ■ СТАНОЕВИЧ
И ЧУВСТВА
стихеооще едно емоцноналнГоткровениГ- ”да™ца°"арИ
Ела за своята поезия
нс мога да понеса нейната
болка и нейната любов.
Вземи си поезията
от недрата я изкопай
и я приюти.
Гя е твоя, влюбена е до ушите си
и аз не мога да я премълча...
Поетичният свят на Милка Христова - Станоевич се различава от потока на сьвремената поезия. Темите и идеите В стихотворенията й са разработени оригинално и ненатрапчиво, което говори, че те са типично нейни. Нейните стихове поетоянно утвърждават триумфа на любовта, която
блести с много цветове, а точно в това е нейният
успех. Думите на един френски поет, който казва:
”Не можеш никъде да намериш поезията, ако нея
носиш в себе си”, като че ли са казани точно за нея.
Стихотворенията са групирани в отделни цикли:
* "Раждането па песента”, "Византийско”, "Недостижимост”, ” Денница”, ” Без Денница”, ” Инспи-

Милка СташуевиЬ
1

Ждл.

№

рация” и ”Весели приказки”. Те са пропити с ИНТИМНОСТ и С
неповторимите емоции на една силно
',уВСТВ"телп:1
хженска душа. Поезията на Милка
Христова говори за сложността на човешките емо
ции, носи собствената й представа за света, за чо
века и за онова, което е важно в живота на всеки
човек - любовта. Нейният поетичен свят е вселена
от размисли и чувства, чнято магия ни плепява.
Околният свят постоянно влияе
на изтънчената
чувствителност на Милка. Плувайки нз необятния
свят на поетесата, читателят като
че ли получава
нейния устрем към съвършенство, защото стихът
й е като лекарство за душата, а думата и - чудотВ0|’С" мехлемсРеЩата с поетичния свят на Милка Христова е
еДН° неповт<>Римо преживяване за всеки ценител
"СЙ,,ото творчество.
М"ЛКа хРпстова ’ Станоевич е добре известна на
1,ашите читатели, но пека да си припомним, че по
потекло тя с от Босилсградско и се занимава с
Поеаия от ученическите си дни, когато публикува в
«‘А. Мост - Първата й стихосбирка е със заглавие
ЖаДУване , следват ” Дарения”, ” Пресаждане на
слънЦето и най-новата "Даница”. В момента подготвл поетическия си триптих "Ловецът н жерт- ч^-4
Вата '
д.х.
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НА 11-Я МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ЕТНОГРАФСКИЯ ФИЛМ

1Вм ШН010 №
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От 12 до 15 декември в Белград бе проведен 11-ят пореден Международен
фестивал на етнографския филм. В категорията ”Аматьорски филм за 2002
година” участва и нашенецът Владимир Манич с филма ” Когато звънците
замлъкнат”, който спечели първа награда.
На фестивала с над 50 филма се представиха участници от 12 страни, сред
които България, Югославия, Хърватска, Чехия, Турция, Румъния, Унгария,
Русия, САЩ, Бразилия и др. Освен тази, фест и валът имаше още две категории ” Етнографски професионален филм”,
в която по-голямо участие взеха дър
жавните телевизии, и ” Информативна
селекция”, която нямаше състезателски характер.
Наградите се присъждаха от жури в
състав: преседател - Здравко Шотра
(режисьор на филма ”Зона Замфирова”), Каменко Катич - етнолог и фил
мов критик, Драгослав Лазич - режи
сьор, както и още двама членове. На
фестивала бяха раздадени общо пет на
гради, като две от тях са на участници
от Югославия и три на учаентици от
чубжина. Наградата Гранд при беше
присъдена на чешкия филм ” Капка от
купата на безсмъртието” в категория
та ” Етнографски професионален фи
лм”. Бяха наградени и филми от Тур
ция, Хърватска, както и филмът на
Ильо Слана ” Светата нощ в църквата
край Джунис” и творбата на Владимир
Манич ” Когато звънците замлъкнат”.
За Владо Манич това не е първата
му награда за филмова творба. И мипалата година неговият филм ” Висок”

- ф—

-ут—

гория в две поредни години. Досега той е заснел три |
пошепне на
времена на Висок”, "Висок” и "Когато звънците звмлъкиат.С решение на
” Висок е одобрен като учебно помагало и
министъра на просветата филмът
видеокасета и ЦД. Филмът
се очаква в началото на 2003 да бъде издадена
. Тази забележителна
” Когато зкънките замлъкнат” продължава 30 минути
фиГова творба е Свършена през юни 2002 година в сътрудничество с
. Специален консултант на
Телевизия Пирот, където е направен иизползван в него, е
изпълнява от известния етнолог и комноз
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,
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капика”.
Филмът ” Когато звънците замлъкнат” е потресаващ разказ за изчезването
на овчарството в Стара планина, което от години е било традиционен поминък
в този край. В центъра на вниманието е човек, който почти 40 години изкарва
хляба си като овчар. Обаче, след като се пенсионира, неговото стадо е
изчезнало. След няколко години той
се връща в поятата, но заварва празни
и поятата, и пасбищата. Така, с не
говите спомени за мипалото започва
разказът на автора.
Интересно е, че голяма част от ма
териалите, използвани за описание на
миналото, са снимани през последните
15 години, а ключът на неговия успех е
в това, че авторът много добре
познава душата и живота на тези
овчари, понеже и самият той е роден
там. Досега са представяни само кадри
от този филм, а промоцията му в Ниш
е запланувана за пролетта иа 2003
година в Дома иа войската.
Авторът казва, че все още е
рано за нови планове, макар че
притежава повече от 100 часа
филмов материал, който го
вори за живота въобще, за ра
стителния и животински свят,
както и за природните кра
соти на Стара планина. Стой
ността на този сбирка е огром
на, понеже някои кадри вече
не е възможно да бъдат засне
ти, защото природата се про
меня и селата постепенно угас
ват.
Трябва да се каже, че Владо е
голям ентусиаст. Роден е в село
Изатовцн, а работи като начален
учител в нишкото ОУ ” Свети
Сава”. С художествена фотогра
фия и документални филми тон
се занимава почти 20 години.

13 декември 2002 г.
БУРЕЛСКИ ТРАДИЦИИ

БЪДНИ ВЕЧЕР,
КОЛЕДА И
БОЖИЧ
1(11, кудс ОДИЛ11 СНС баби у скут ||оси.,|11! 11 и |.|>.п.о "1%%'КД г> 1.1.1
ЩИГПГП1. Женете нтнсеу п нн епикога дн,1> н« кнлпч - ......... .
снопите е тон роти, п ми друтмите едни,сушене но'1К|.е о,(0.11110н яГп.лк|.е. преси, н нстде н но 1ННК1,ер 11.111 ...... поне. У ноГюгнтсте пже диду нн синкогн ...........
Ко.|еджнш.етс НИЖ\
колпчш МП пт.рпнуту, II другото гурнйу У торончетия гн. ГКОЯ си
носс.
Ако е ко:1СДЖ1 ми.е ге йс ПОПГЬ.1 н никой мо.мчурльак пече зя
женндбу, девойчетата ги издебн) и му ш.рльс на рамо НОС*
тилци...
Тек» се обиколи дело село, пръкнете се иитлие с килими
и» по-милите йедн» и.и однесу дом». Мриберемо се около обед
и дом» кнзуйемо к’но йе било, к'ио смо пндели... Починьс се
11ригот»у»»нье з» 1> 1.ДИМ1 нечер.

БЪДНЬИ ВЕЧЕР

1'ОЖАЕСТВО ХГНСТ0Н0 копия на икона от ЧсОолшр Илиев
!1нй*го.1смии 1 \ри« I и чю кч II празник 1>ожнч н пашите кранее 1 ми 1 а м Н.1П рл кк юп ден. Честването му се процежда с
р;| ишиини» обреди И об|1Ч»Н. КОН ГО 311110411»! II» <>
11ИЧ.||И1 • V Коледа, Бъдни печер » иро |н.1ж»н»тслед»»|цитетри
(..•жичен» дий.
Н книгата си ”1»>реГ". »ч печатана през 1^‘М IРайко
Любено»о| Г»\|н‘ ИК..1.ЧЛ 1И Не цмпщс (обинарскл I» часгот
Бурела)
и п 1а» шчио • иинна тези прашене ши. Те са ндс1ГП1Ч1П» • пра «немс пипа н и. • рпбродска га ч:к 1 ии Ьурсма. как го
и н 11>1кон ила пзинн нп •». III нродТк1Жеиие. е малки изменени»
|,<11 и шення, ги нре мклмс така. как ш 1011 ги с записал.
М1НН О

КОЛЕДА - 6 ЯНУАРИ
Коледа п 1м>жп*1 еу най-убанте празници нре 1 шмето. Чскамо гьи вре» пелите пост. Ома граю 40 11.11:1. През нпи
женете гони- а«»еио зелпе. ааре насучи, нрае б\ «\ од морузпо
брашно, нрае »кроб. И сви чекамо кита че дои 1с Ьожич. Же
нете ак«» е\ снеме да ткаис. Iледайу да еу гоите 1:1 Ьожич,
наркайл. 1ен.на нрае капаине од кьсрсмпдс и .шие ирабчетня,
колпу 11.н и м.и па1Ш >М1\ па рижънн да се суше >а 1»ожнч. У
суботу прела нразнпк-Н1 не ошав пазар - нроланану се ночкпе,
смокнппне. 11ебетшикнер и млого другпе работе ла празниците.
Дна-три лпна преди Колсду ночинпе чистсньсто па ижуту.
Лели |1о||екиг:1111 уносс у »»лайуту ягне, тамън що се 01111111.1»». с
майки) му - а (мешало се у ижу дена. пагншна. овце ... |ребе да
се почисти. 1*а ибийсмо вар. и кбелпмо. пои шееем»» 1ока-о1«»на.
аенджере пои «брптемо. Нацепим»» повече ц.раи да ама носле
про пра шините да не |||уц||11»см4».
Те ти, задададе се Коледа. Кико ютре да йс Коледа, вечерту
почнем» да енраямо колсджаньетс. Що су мушкарци до дватрннассс годнпс и мушка деца, йутре че коледук». Пран.мо
дз.рпене нгле н сучс.мо врз.нце за количи ю. Праимо опънци,
женете плету чораицн, месе количи - п<» 50. медни с два, другьи
е три рога.
Па ютредън, иа Коледу. йоще не се съвпуло, пской од муже ге от иде да донесе «б ьдннк - церову младнцу със шумк1.е и
п.у «ктави вред вратата. Малко но това пцетата се улайу коледжанье ге 110111.111 по село. Ьберу се по пет до десетина души
и нойду <»д ижу па пжу .Гекьн одк 1.рши церову шумку од бъд
ни кат, у.тазе и од вратата запойу:
” С1<>11а11П11е, гос11одпнеУ добри смо ти госйс дошли,/добри
гоейе, коледари”,а после 110411111,у да благоенльайу:
" 1 (опалила ви се Нова година със живот и здрапльс, със мед
■I масло, млеко и брашно, сребро н злато, е малечка йагш.нща,
с малечка телчина, малечка ждребегия, малечка 11рашчп11и,
малечка дечица, с малечка пиленца; 'гьки-тъкп бабина ннлен-

Женете от енбиле почншо д» готие йоден не зя Ьмш.и не*
чер: »»ре насучи, ннре почине, нр»ие бпинце сне тикиу и ет.с
книсело юлне, месе количи... Приготне се ирече сне сл»му,
донесе се стар рплннк, кидилииц», тъмиин.
Стт.нни се. Сламуту рнстелпемо нозе,ми, » исиод ию туримо
рилц||к» г, и ипр» слп.муту иостелпемо цз.ргпс и иреко нпи мссалпе. Женете прннесу и нареде: колнчи - ед иният е ижи ги с
народът у ию, друп.ийът йе ноятатя е опнете, друг кошара |а с
I опела га ... Натура се ошан, банине, аасулн, счукани ореш *
бели л>к, счукано семе од гр пенице, варене ночкпе. Лаиалнмо
свечут) \ ю забоде.мо у големият колач. 11ай-старнят у ижуту
почне да кади е кадилнпцуту и казуйе: ” Господи иомил> й. кико
смо дочекали сз.га със живот и здранлне, тека да ни помагаш
да дочекамо и догодина. Тебе имамо, I осноди, на др\ I (И а не се
надам»», па Тебе се мо.шмо... Кои от какао се не уплаши I.
Господ да га ослободи, да ни помага ’. Кади над колачат спс
свсчуту и минус пред сиакога и кади. а сан се крз.сге... Най*
после каже*: ” Айде са спс здранлне колач ла режемо. жиго да
се раджа".
Узне колачат, сипне вино, премаже на кр пес варено жнп» ПЧС11И1(М\ и га пресече. Йодната 110.10111111а се тури на ненджер\1\ на нисоко. да йе високо жигою. Одломн парче од
колача I. од банину 1> и узне од сна га иеденя но малко, сне
натура \ неар или у син» и изнесе наднор - да вечери 1Божия
Майкна. Най-напред опада вечери, а носле ние. И тона се дигне
после за лек. та кша се разболн и ночнне да чмаи и да куняе
нскос добиче, да му се лапа да оздраиейе. Тона йс лек. оти од
III,С1 а не нечерала Ьожя Майкпа.
Туя нечер се пече и гурте е късмет: ту ри се у нпега сламка,
пара, пул, клечка од дреи- бр пепша, п.рио насули Пак найстарият ломи туртето и па снакога дани но парче, па кому се
палне сламката, значи че йе жетвар, кому йе парата - че йе
нечалонник, бр петипага • че йе козар, насу.зппт - че йс овчар,
иулаг • че йс занаятчия - шивач... Ппйсмо греяиу ракнню,
нечерамо што че иечерамо, а иде че делимо оресн: по пет, но
пет • поредусмо до ка има н чека гьн нодемнмо, а носле нграйемо на орееи: скрню се зад гз.рбннуту двете рукне с оресн и
се погаджа чив или тек - ако ногоднш - узимаш, ако не ногодшн
- даваш орсситс.
Туя вечер, ако има дома покой за женндбу • мома или срГ1»ен, отиде до чужду ижу йод иснджср>ту и слуша. Онн унутра
си орате п ако нской у оратуту каже ’има, има” - това значи
тия дека слуша однънка. че се ожени туя годни, а ако нской
каже: "асма, неми” - асма да се ожени туя годни.
После иечеруту, ка се йедеиьето прибере, децата се игран»
по сламу I у - рипаш, преме гаю се, та да се из пк> истресу и иадпу
зз.рна жп К1 що йе у ш» оегало. После нолегаю и тека туя ноч
пресне на сламуту.

БОЖИЧ - 7 ЯНУАРИ

Юлии че будс добра или лоша. Снак юира м.рна н гни тура у
кнссию * да се завъртат нар» х иедну вречу »* шнура слама и
йедно девойче и момче однжч ■\ и> узну, момче ю > нн «» кпирс
и отоде к\ |е има ро;ща дръвче! ия. стаиу до нскомс лрннче.
момчето примери спс сскнпрс«\ кико' |а че га сече и 11111а:
”Я«бт*лко, че ра.ькаш ли или че п сеЧ»*м а девойчето
I «жари: ” Че раджам. че раджам“ ... ” К I м ай неми ла те сечем!
И ден»шчето тура сгиску слам\ меджи нискпи ю че 1.1 и.е. I ека
обиколе с\ДС, куде има роша фпвчетия - ябълнье. елине,
круше, прешинс... Осгалага е мма се изнесе па ньпну и се *а1ШИ.

Големи I е се изпремене и а иде у църквг на комку. Народ се
обере од сва села па Ьурела I. Народ мши»». и нрква се пай нлнн.
»а шнчина, умирисало се* на нови кожукис. шю се люля кико
море. че изпоморе дена. ( екни се натиска да се комка. Попа г
шже. чети и тнкье подокунс да не се бу гаю, ама кой га слуша.
А йел пи одтия що нома! аю иа попа юга - що одневую се прави
кока чеги, а казуйе: "Погледни гни. Господи, кико се буташ
бурслскпс будалс ...” ама никой не му ра «бира тея ду ме и гоку
се крз.езе...
Пошп комкьсви - придеш при пьега, он те с малко ложиче
закуси е нирвено вино - «божия кръв и ти тури у уста залчек леб
- божие тсло, па ти пребрнше устата със кърпу. Тека се изреде
сви. А па двор пред църкнуту се продава йедно-друи», на кой
има пнре - пешо купи, кой нс.ма - од.мшпойе. Младите се па
на чал и у оро.
Ка се църкварстс пз.рну од комку, почне ручт.к. Господжита йе од сабаюте турила нарипо и онн кърк-кърк-къркче
благо, мирише убаво на кьиссло зельс и пушено свинско месо.
ГГьрно се иапрайи и пипе кане од печену ръж с млеко. Найпапред се заблажимо е печена прапчетия, та ка работимо, да
летп.мо кико ирабчетня. После Йсдемо мапдже, ппйсмо греяиу
ракьию ... прейедсмо. А опо спи загладнелн, чстирссс дъна
иостсньс. а съга одйеднуш сне блажно. Разболимо се од прейеджуванье, па после по иеколко дъна купяйемо. Тека беше п
за Великден после големи пости - най-вече болни йс има.то по
Божпч п по Вс.тпкдсн.
По ручъкат сви се сьбнраю насред село на оро и весслбу.
Тека три дъна, колко се празнуйс Ьожич.

На штредз.н йе Ьожич - добз.рдън. Зберемо сламуту п гледамо колко зз.рна жито има иа ралпнкат - дали жетвата туя

Подготвил Венко Димитров

БЛАГИНИ ЗА ПРАЗНИЧНАТА ТРАПЕЗА
БАНИЦА С КЪСМЕТИ
Продукти за тестото: 1 яйце, 250 г вода, мая - колкото орех,
около 500 г брашно, 1/2 ч. лъж. сол. За плънката: 250 г сирене,
3-4 яйца, по 5 суп. лъж. краве масло и мас. За намазване:
: яйце п сусам.

I

I
|
I
I

От изброените продукти се меси тесто, което се
разделя на 3 топки. Намазва се всяка с мазнина и се
оставят да втасат около 1/2 час на топло, покрити с
кърпа. През това време се разбиват яйцата и се смесват
с натрошеното сирене и разтопената мазнина. Всяка
топка се точи на кора, дебела около 5 мм. Намазват се с 1/3
от плънката и се слагат ” късметчетата”. Навиват се
руло, нарязват се на парчета с дължина около 3
см и се нареждат в намазана с масло тава с
разреза нагоре. Баницата се оставя да втаса
около 1/2 час, намазва се с яйцето и се пече в
умерена фурна.

напълно изстине, се залива с литър горещо
прясно мляко, леко подсладено и ароматизи
рано с ванилия. Завива се с кърпа, за да се
” задуши”.

НОВОГОДИШНА
БАКЛАВА

Продукти: 1/2 кг брашно, 2 яйца, 1/4
краве масло, около 1 кг захар, 1 1/2 ч.
чаша орехи, канела, 3-4 карамфилчета.
В тавичка се слага брашното и се прави кладенче. Счупва се яйце и се прибавят
чаена чаша разтопено масло, винена чаша
вода, ч. лъж. сода бикарбонат, 3 равни суп. лъж.
захар. Омесва се тесто и сс разделя на две топки. Слага се
едната върху намаслена тавичка и се разтегля с ръка до дебе
лина около 1 см. Към счуканите орехови ядки се прибавя 1 яйце,
2-3 суп. лъж. захар, ч. лъж. канела, счуканите карамфилчета. Сместа
СЛАДКА БАНИЦА
се разбърква добе и се разстила върху кората. Останалото тесто се
Продукти: 3 яйца, суп. лъж. масло, каф.
поставя върху хартия, придава му се големината и формата на тавичката
чашка вода, щипка сол и брашно като за банично
и внимателно се полага върху ореховата смес. Отгоре се притиска леко с ръка.
тесто, 3/4 чаша краве мцело, 1 л прясно мляко, ванилия.
Реже се на ромбчета или квадрати и се пече в умерена фурна.
Меси се гладко тесто. Разделя се на 4-5 топки, които се точат на тънки кори.
Напълно изстиналата баклава се залива със сироп - 2 1/2 ч. чаши захрр и 11/2
Нареждат се на един ред в намазана с масло тава, като леко се навират. Поливат ч. чаша вода. Покрива се веднага с кърпа,
сгъната на няколко ката.
се с 3/4 чаша вряло масло и се заличат в умерена фурна. След като баницата
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ЙМвац кгкг

тогавашната подобна дейност и
...
д
много по-цатличня „--А
същевременно
Снпеч да се ст,зляп
поДхоД и методология.----------------------------------------------------------------- К1
па се пазлич-о,.,3,!-? Л“а .НОВа литеРатура, която „
~
"
се пишеха по него 11:1,>Т1,НШ|те хроники, каквито 107^ИЧ " ВитомиР Живкович, отпечатана през
се пишеха по него време.
1974 година.
и
»
Д ДД се постигне тази цел Отборът подготви п * 1* тогава досега на територията на Горно
напътствия за писането на хрониките, като се
онишавие и Лужница бяха отпечатани следните
изхожда от изучаване историята на селата, при ДОЗДосетина монографии: ” О г Ллачев чифлик до
което осооено да се наблегне върху произхода на Мал" Иоваповац” от Божидар Здравкович (1976
населението (потеклото на отделните родове) и Г” Чиниглавцн” от Борислав Йовановнч (1984
на описанието на народния бит.
г*)> ,, Велика Луканя” от Вукадин Петровнч (1985
Оттогава досега (края на 2002 г.) се появиха Г’^’ Завой” от Воислав Манич (1989 г.), "Долно
над 160 хроники, а са събрани още около 700 по- ДРаговле” от Видое Цвстанович (1995 г.), ”Видобни ръкописи. Печатането им се отлага поради дошевач” от Драгослав Мапич Форски (1996 г.),
постоянния недостиг на материални средства.
Сопот” от Снежана Бранкович (1997 г.), ”ДойИдеята на академик Лукнч и на Отбора за кипци” от Милан Петрович (1997 г.), "Търпяна”
селото към САНУ намери изключително благо- °Т ПетаР Виденович (1998 г.), "Каменица” от
приятна почва в района на Горно Понишавие и Богдан Николов, Васил Пешев, Георги Тошев и
Лужница. Първата хроника (монография) която Момчил Тодоров (1998 г.), ” Блато” от Драголюб
до голяма степен беше използвана и като образец Велкович (1998 г.), "Стрижевац” от Нсгован Тоза съставяне на последвалите подобни трудове е Д0Р°ВИЧ (200° г')’ ”Петърлаш” от Станимир
монографията за Крупъц, съставена от Йован СтавРов (2<>01 г.), "Присян” от Часлав Спасич
(2001 г.), ” Понор” от Найдан Джорджевич ( 2001
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налото, когато в селото имало много повече хора н
добитък, нивите са наторявани по два начина. През
топлите месеци добитъкът лежал в сгреци, които били
помествани, а освеп това е изкарван торът, който се
образувал в търлите и кошарите през останалата част
от годината. До егрека е правена колиба, в която спал
овчарят или друг член на семейството. Заради по-лесното й преместване от нива на нива колибата била правена на сани. Ливадите на повечето изворчани са в местпостите Славчето и Ракита, намираща се към село Груинци. След 1918 година новата сръбско-българска граница пресекла имота на изворчани и голяма част от
него останала в България. В Извор пък останали
площи на български граждани, но те са много по-малко,
Между двете световни воини, както и от 1945 до 1948
година, когато Информбюро се огласил с прословутата
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Карпш на с. Извор, па която са отбелязани ма
халите

Стар тип керемидена /съща с комин в из
ворската махала Аълга Орница
си резолюция за Югославия и нейната Кому-

нистичсска партия, изворчани нолу чавали

Част от центъра ни селото
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Сред книгите от този жанър могат да се причислят също така и студиите и монографиите
Забърдието” и ” Висок” от Гаврил Виданович,
По Долината на Ерма” и ” Мога ново - звено
между земята и небето” от Спас Крумов СотиР011‘ ” Торлак” и "Пиротската Голгота” от ВиТ0М,,Р Живкович, "Приложение към етноистоР,,ята 1|а торлацитс” от Коста В. Костич, след
това литературните и други студии на проф. МаРип Младенов, както и материалите за днмитРовгРаДските, а папоследък и за босилеградски
вела> които срещаме на страниците на вестник
' Вратство”. Подобни текстове се публикуват и
Е описанията "Мост”, ”Пиротски сборник” и
ДРУГИАко сравним публикуваните досега монограФии за селата в Горно Понншавие и Лужница с
тсзи’ ко,,то говорят за селата в съседните ра”0|ш’ щс видим>,|с въпреки упадъка и обезлюдяпането ,,м (или именно поради това - бел. на
ред.), научно-проучвателната и книжовна дей"ост в Понишавието през втората половина на
ХХ век с респектираща.

Ш ШЩ 8МДШИ

*Според Й. Захариев, в началото на миналия век центърът на селото имал 39, а Сушичка махала
32 къщи

До вземането на по-голяма част от водата на
големия изворски извор за водоснабдителната система
на Босилеград Местната общност на Извор е определяла в кои дни ще се поливат градините, за да могат
през останалите дни да работят водениците. Последннте воденичари са били Генко, Владе и Ташо.
Пределите на село Извор са открити почти за всички
ветрове. Особено центърът. Откъм Милевска планина,
по-точно откъм местността Козяк духа силен и студен
северен вятър, който хората наричат ”козяко”. Този
вятър образува страшни снежни виелици и преспи през
зимата, затруднявайки живота на хората във всички
махали, с изключение на мах. Брекине. През лятото
пък ” козяко” оправя времето - разгонва облаците след
дъжд. Откъм Славчето духа ”совиянино” - североизточен вятър. Южният вятър почти винаги докарва дъжд,
а по мнението на изворчани, когато го носрещне ”козяко”, дъждът се превръща в
град. Градоносните облаци най-често се образуват над селата Милевци Извор и Кобиле и
оттук, в зависимост от въздушното течение,
отиват на запад, към Босилеград, или на
изток, към Трекляно и други села зад границата, което се случва много по-често. Изворското землище по-рядко страда от гра
душка, но затова пък и дъждовете са по-малко.
Село Извор е бедно на гори, а нивите и
ливадите на изворчани се намират по равн
инните, баирите и валозите. Почвата е пре
димно иловица, която на места е размесена с
чернозем. Има и места с варовита почва. При
средно ниво на валежите зърнодобивът и со
нодобивът в Извор са много добри. В ми-
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специални документи (” прелазници”) и обработвали задграничния си имот. Оттогава
обаче те не са имали такава възможност не
само поради лошите междудържавни отно
шения, но и поради факта, че по времето на
социалистическа България техните имоти ся
станали коонеративни (държавна) собствс„ост. Проблемът със задграничните площи
не с решен до ден днешен, въпреки че и двете
страни сега са демократични, а в България
имотите са върнати на предишните им стонани.
Извор е село от разбит тип. Къщите на

изворчани са групирани в центъра на селото и в 7
махали. Центърът е в местността Село, където според
Йордан Захариев в началото на миналия век имало 39
къщи, построени източно и южно от черквата. Той
посочва следните махали: Сушичка (32 къщи), Мугавджнинцп (4), Дълга Орница (3), Браневска (4),
Колибска (3), Джорговн (9) и Брекинска (11 къщи).
Сушичка махала (наречена е така поради недоимъка
на вода) се състои от няколко малки махали, от
далечени една от друга 200 - 300 м: Печеръзовци - 3
къщи; Баба Янинци - 2; Вукарци - 6; Кръстници - 7;
Драинци - 6; Баба Ружинци - 3; Ангелковци - 3; Димнт,жя Кюшсто -1, и Стойко Петков в Мновнца.
Старите изворчани разказали на Й. Захариев, че в
миналото Извор имал само десетина къщи, които били
построени недалеч от старите гробища. Кошарите и
търлите на изворчани били в някои от местностите, в
които по-късно били образувани махали. Турците принуждавали селяните да живеят накуп в местността
Село, но никой не могъл да каже на Захариев защо
първите жители са се заселили толкова далече (на около 500 м) от извора.

- Следва Евтим РАНГЕЛОВ
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СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

В БЮДЖЕТА СА ЗАПЛАНУВАНИ 45,5 МИЛИОНА

I

М
„ директори на Центъра за култура и на Дирекцията за
♦Назначен главен и отговорен редактор на Радио Босилеград
строителни площи и пътища

След като приеха втория ребалпне на
тазгодишния бюджет, който възлизаше на
над 37, 4 милиона динара, отборницнтс на
Общинската скупщина в Босилеград приеха
общинския бюджет за 2003 година на
последната си за тази година сесия. Те
смятат, че догодина в общинската хазна ще
има 45 510 000 динара, повечето от конто
ще постъпят от данъци и такси, Средствата
ще сс използват предимно за работа на ин
ституциите, чинто основател е ОС, както и
за заплати на служителите в тях. За
потребностите на общинското управление
например сс планират 13,06 милиона ди
нара, за Центъра за култура - 3,86 милиона,
за библиотеката- 2,34 милиона, за Службата
за детска защита- 2,46 милиона, за физи
ческата култура - 958 хиляди, за ОО на Чер
вения кръст - 856 хиляди, за социалната за
щита- 450 хиляди динара.
Отборниците се надяват, че догодина ще
има сравнително богата комунална дейност.
За целта 6,975 милиона динара бяха отделени за Дирекцията за строителни площи и
пътища, за Фонда за солидарно жилищно
строителствто -1,29 милиона, за местното
самооблагане - 3 милиона, колкото и за комуналии потреби.
Отборниците формираха фонд за раз
пределяне на средствата, конто ще се по
лучават от ползването на водите на Влас-

ниското езеро за производство на ток
съвет на
както и петчленен Управителен
Фонда. Преди три години ОС заведе съдебно дело срещу „Гсрдан”, който но от
печалбата си за общината, както
дсляше от
съответните законопрсднисапредвиждат
ОС Владимир Захапия. Председателят па
сс договорили с прсдстарнсв каза, че са
витсли на хидроцентралата от началото на
следващата годината те всеки месец да пла
щат на общината определена сума, която
все още не е уточнена.
От републикански източници са
пристигнали 500 хиляди динара,
които са предназначени за
компенсация на щети, нанесени от
природни бедствия през 2002
година. Отборниците рошиха те да
бъдат предназначени за ремонт и
изграждане на пътища в селата

На последната тазгодишна сесия отборциците посветиха внимание и иа някои кадВЪПросн. След като приеха някои изменения и допълнения към училищния ценз
за статута на Центъра за култура, те назначиха за директор на институцията Славка
Наксва, а за главен и отговорен редактор на
Воислав Божилов.
Радио Босилеград
Накева е завършила полувисше управител-

но училище и досега беше шеф на местната
канцелария в с. Назърица. Божилов, които
с слектроинжинер, и досега изпълняваше
тази длъжност. Трс гото кадрово решение е
за директора на Дирекцията за строителни
площи и пътища. Този пост беше зает от
Славица Стоянова, дипломиран юрист ог
Босилеград.
Отборниците отправиха протест до I I С
на Сърбия, която оповести, че ще наложи
такси за ползването на услугите й. Те иояспиха, че Радио Белград и ТВ програмите,
особено втора и трета, не се приемат ка
голяма част от територията на общината.
Ние, подчертаха те, няколко пъти поисквахме от РТС да продължи да излъчва ТВ
журнала, но директорът Александър Църквеняков ни отговори, че това не може да
стане, като ни „посъветва” той да се излъч
ва от регионалните ТВ центрове.
Иа сесията бяха приети и много други
решения, сред които и тези за общинските
административни и локални комунални
такси, за уреждане на строителни площи,
както и отчетът за работа на Детската
градИ11а през 2001 и 2002 година. Програмата за работа на ведомството през следващата ГОдина не беше приета, понеже, както бсшс ПОсочено, тя трябва да се допълни.

ОЗНАМ
ЮБИЛЕИ
На 25 декември беше
ознаменувана
15-годишиииата на
Тончев-градия". На
тържеството в
ресторанта иа хотел
"Сърбия" в Сурдулица
присъстваха около 300
души - работници/
бизнес партньори,
съседи-божичаии и
сурдуличани, роднини,
приятели на фирмата...
Собственикът Новица
Тончев връчи награди
на почти всички
работници, а тези с
най-голям стаж във
фирмата получиха и по
една златна монета.
-Всичко мина много
добре. Богата трапеза,
музикантите - истински
майстори, а всички ние в чудесно
иастроениение,
споделиха работниците.
А за хубавото
настроение се
погрижиха и артистът
Боголюб Митич-Гьоша и
актрисата Снежана
Савич, чиято песен още
повече развихри
южняшкия темперамент.

В.Б.

В.Б.

ЙОВАН РАИЧ И БЪЛГАРСКАТА
ИСТОРИЧЕСКА НАУКА

Историята на българския народ като
цяло за първи път е разгледана в съчи
нението на дубровнишкия абат Мавро
Орбпни (?-1611) II ге&по с!е
$1а\ч...,
отпечатано в италианския град Песаро
през 1601 година. Тя съдържа богат из
воров материал, събран предимно в бога
тите дубровнишки архиви и библиотеки.
Авторът се е опитал да покаже истори
ческото минало на славянските народи,
тяхното величие и подвизи в миналото,
като ги смятал за единен народ, особено
южните славяни. И въпреки че в исто
рическия си преглед Орбини се е показал
като добър католик, това не е попречило
неговото произведение да бъде забране
но и включено в списъка на забранените
книги - 1пс1ех НЬгогшп ргоШЬкогит.
Благодарение на патриотическия си
дух, съчинението на абат Орбшш спече
лва многобройни симпатии; то е повлия
ло на редица южнославянски историци,
особено след несполучливия превод, нап
равен по заповед за Петър Велики ” Книга историография” (Москва, 1722).
Езикът на преводача Сава Владисавлевич е смесица от сръбски, руски и черковнославянски думи.
Така творбата на Орбини послужила
като подтик и за сърби, и за българи да
изследват историческото си минало. При
посещението си в Сремски Карловци Па
исий Хилендарски, както сам казва, ”тамо обретох история Маврубирова за сербие и болгари”. Съвсем веро>ятно към

тая находка го е насочил сръбският петорик Йован Раич (1726-1801).
Раич е бил ученик на славяно-латинската школа на Емануил Козачински в
Сремски Карловци, гимназия учил в Коморан и Шопрон, а богословски науки
завършил в Киевската духовна академия. През 1758 година прекарал кратко
време в Хиландарския манастир, станал
преподавател в Сремски Карловци и
Нови Сад. Като архимандрит останал в
манастира Ковил до края на на живота
си.
Баща му се казвал Рая - Радослав - и
бил родом от Видин, а майка му от Сремски Карловци. Раич не криел това обстоятелство. В родословието си, което
лично написал, той казва следното:
”Отац мой родилея во Видине болгарском в лето 1699...” И своя род сръбският
историк наричал български. Немският
учен Фортуант Дурих критикувал едно
място в Раичевия превод на Прокопи в
първия том (стр. 60) и предл агал на спонатото място вместо ” гащи” да се сложи
”шалвари”. Раич се разсърдил и но тоя
повод написал на патриарх Стеван Стратимирович следното: ”Аз много добре
зная какво представляват шалварите и
съм ги виждал много пъти и тъкмо моят
български род и до ден днешен ги употребява.
Но българското потекло не попре
чило на Раич да бъде сръбски и славян
ски родолюбец, да говори с еднаква обич
и за хървати, руси и българи. През XVIII
век етническите граници не са играели
особена роля, пито пък е започнало да се
явява различие в националното съзнание
в отделни области, населени от южни
славяни. И у Христофор Жефарович
(”Стематография”, Виена 1741), и у
Раич намираме елементи на общославя
нско, южнославянско, сръбско, българ
ско и хърватско родолюбие. Затова
българският народ с право може да види
в Раич и Жефарович първите далечни
основоположници на българската на
ционална мисъл. В историческото си
произведение Раич дава първо място на
българите, защото смята, че те най-

напред са приели християнството, след
това хърватите и накрая сърбите. Това
се вижда от разпределението на материала, но и от заглавието - ” История
разпих славянскнх народов, наипаче Болгар, Хорватов и Сербов из тми изятая и
во свет исторически произведенная (IIII, Виена 1794; IV, Виена 1795). Раич
подчертава, че е иззел своята история из
тъмнината на забвението и я възпроизвел в светлината на историята. Очевидно
той е смятал това за свое най-важно поетижение.
Първият том на неговоот повествователно произведение обхваща историята на древните славяни и на българите,
вторият - на хърватите (до началото иа
XVIII век) и сърбите до битката при
Мохач, а четвъртият - до премахването
на патриаршията в Печ (1766).
Дялът за българската история има
__________________________________
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Историята па Раич

следото заглавие: О Народе Болгарском” и заема от 323-496 страница. Сръбският историограф Иларион Руварац
смята, че Раич е сложил българите на
първо място, воден от желанието си да
изтъкне своя български род, което
мнение бе възприето от Марин Дринов и
Боян Пенев,
Уводната илюстрация към том първи
красноречиво сочи главния замисъл на
Раич: зад далечните върхари се ражда
слънцето и хвърля светлината си върху
паметник с форма на пирамида, която
достига до облаците. На нея се намират
гербовете на южнославянските земи сръбският най-отгоре, след него българският, хърватският и останалите славянски гербове. Тук стоят на стража и двама
въоръжени воини - единият стои с лък и
стрела в ръка, другият седи с копие в
десницата, а с лявата сочи издълбания в
подножието на паметника надпис - ”роду
и обштеству”.
” Предисловие к любителю истории”
показва какво е подтикнало Раич да се
спре и на българската история: ”Паче
чаяние возрасло намерение и труди приумножили охоту, не точню Сербскую
описати древности, но и соседних им едннокровних народов наипаче Болгар и
Хорватов. Зане и тии народи не менше
славою, якоже древностию похвални сут:
к тому и Сербская История много
яснейший из тех народов описание свет
получает того ради, яко много между
нмн случилися войни, мирни уговори, супружества, взаимния воспоминания и подобнная. А при том и тип также, якоже и
Серби за скудност Писателей своих в
темности и забвении остали. Судилося
убо за благо, едино потрено бити, и том
воспомнянути.
Раич смята българите за чисти слав
яни. Но езикът на историята му е затруд
нявал съвременния читател, затова се
появяват редица преработки или използ
ване на негови исторически факти. Не
говата заслуга и в това отношение е значнтелна.
д-р Джордже Игнятович

>
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ЕКОЛОГИЯ

ЧЕРВЕНА КНИГА - СБОРНИК ЖАЛЕЙКИ ЗА ЗАСТРАШЕНИ И

а гСАЛДОТО Е ОТРИЦАТЕЛНО
« шшечирмето иа аелко лято Господно хорача нравят равносметка и разбор на извч.рншшто т.ттца. II нно ос определяме да о5сл.дпм един оаланс - ■шо.лсното състояние на
1СМ1ШЯ О11ОДШ10|)С1П ОТ. 1ШНПК1. М

ум „„СТОИ-

щия сериал в ЬГЛТСТНО, инспириран от Че
рвената киша. II двадесетина продължения п
сериала ояха дадени множество примери
г
иа
изчсшали илн силно застрашени билки от нанчгге краища. Салдото е убедително отрицачелно. Проят на видовете-членки иа Ниосфсрача неотклонно намалява. Поставя се н*ьнросч.чч какви последствия ще предизвика този
процес п смеем ли п за пачата к да ги прене
брегваме.
I! последни време от около 270 000 растнгелии вида, живущи на Земята, заччшти са
кьм 34 000 илн 12,5%. През последните две
столетия завинаги са изчезнали 600 вида жи
вотни - 86 вида бозайници, 104 - птици, 20 влечуги, 4 - земноводни, 72 - насекоми, 206 миди и охлюви... Нероячно някои не са и от
четени...
В днешна Югославия. Сърбия н Черна го
ра, от общо съществуващите 4182 вида рас
тения, застрашени са най-малко 200 такива
илн 5%. Инак, в Сърбин досега са регистри
рани 3662 самостоятелни таксопа, а и Чериа
гора - 3136. Тези бройки обхнащат н билки,
конто посочихме като нап ълно затрити не са
мо за Югославия, но и за целия свстопеи фонд
(крагуевската ружа, иранската ружа и пр.).
Има и неотбелязанн случаи. Например, между
животните още не е протоколирана загубата
на пещерните низши ракообразни, обитаващи
карстовите врели под Кошуча пещера при
Кравле, край Ниш и Гйсвсрица наблизо до
Власи в долината иа Ерма. Именно, и двете
прела са каптирани и са предизвикали гибел
па единствените в света, характерни само за
тези врели ракообразни...

менплта
наука.
Трагичната съдба
на Земята н цялото веществено Пи
тие още преди дие
хилядолетия оннсал Си. Йоан Погослов, натронч.т
на
Нога попския
монастнр.
'Гозн
апостол и еванге
лист своите нослсДнн дни описал в
прочутото си съ
чинение "Апока
липсис” илн ” Откровснис”, а кул
минацията иа драмта нарекъл "По
следен съд”. Съ
чинението па ианмладия
Хрнегов
ученик, Св. Йоан
Богослов е озакоиено (канонизира
но) от страна на
Черквата н вклю
чено в Новия за
вет като негова
последна глава.
Неразу.мночо
поведемие на хората

гшптп

СВ. ЙОАН БОГОСЛОВ ДАЛЕКОВИД ПРОГНОЗИСТ
Катастрофалният счгьршек на нашата пла
пс га и Снетото следствие на човешките
чйиодсиствня НС е визия, изобретена от ст.пре-

в

Ангелише свиват Света в руло - сцена от Последния съд в
Драгалевския манастир край София

1-и
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страда една трета от
световното море, замч»рсява се третннка от пи
тейните води, Слънцето
и звездите затъмняват
за 1/3, колабпра ут
робното и повърхносг* 'а,ьи
та па земното кълбо,
съгрешилите и лоши
хора биват отбелязани и загива 1/3 от ску.мената, материалният свят бива "свит в
руло” или, с други думи, бнпа унищожен...
Какво е това ш|дсиис освен предвижданата от
науката екологична катастрофа...

ПОРЪКИТЕ НА
ПОГАНОВСКАТА
ДВОЙНОЛИЦЕВА ИКОНА

иошй плеЛтъ
гоопола НЛШй го

Ново л^1я!д«ммм11 и» Оадв/шйдгуд* иД

Г,6лгдрек/й
ОП
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Световноизвестната ногановена икона
то в Латом” или "Богородица Ката(която понастоящем се пази в София)
с художествено-философско изображение иа
Последния съд. От едната страна е предаден
Христос Емануел - Христос с между нас - възссдпал пастра дага, обкържеиа със символите
на Тетраморфа (човек, орел, лъв, теле). От
*к Езскиел сочи к ъм
ления долен ъгч»л пророк
Месията и Върховния съдия, а в насрещния
десен ъп>л пророк Анакуум седи, пючънал в
грижи за съдщата на изранлцнте. Ме жду тях е
море със седем риби - рибата с характерен
атрибут на християнството.
От другата страна иа иконата е извънредно
оригиналнатаI представа на Богородица
Катафиги (Богородица Убежище) с лице,
дълбоко съчувстващо и скърбящо за печал
ната орис на хората и м ъките па людете. Не
посредствено до пея от дясната страна, също в
цялия си рч.ст, реагира на безмълвното до
крайна тъга изражение иа Просветата, ТЗ»Лкувайки с благи жестове поръките на ” От кровенчето”...

ш 11

«ри III

Богородица Катафиги
к ъм природата и страшното наказание, което
ще ги настигне олнчеио в Последния съд,
авторът на "Откровението” облякъл в же
сток език и проточил в смайващи въображенпето метас|)ори.
” Очтфовението” на Св. Иоап Богослов има ко>рени в учението па старозаветния про
рок Езскиел (а и Даниел), който предвиждал
пришествието на Месията (спасителя на чомешкия род) и същевременно Вз.рховиня съ
дия па Последния съд.
Съдията Иисус Христос, възссдиал бле
стящ трон, държи свитък с* присъдата, защи
тена със седем печата. Седем ангели отварят
последователно печатите, т.с. дават сигнал за
започване на страхотни събития. Когатоседмият ангел <»тваря последния печат от Небето
върху Земята върхлитат сили, коиго немедлсино изгарят третннка от нашата планета.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО
РАЗМИШЛЕНИЕ
Според фугурнстите краят иа земята, ако
ще мине без намесите иа хората, значи по есгсетен път, ще последва в далечно б ъдеще,
измервано с милиарди години, когато масата
(енергията) на Сл ънце го се изчерпи. Обаче,
благодарение на човешкочо късогледство
съди пят час наближава, цивилизацията йонав кризис и ако не се вразуми навреме лошо
е пише...
Според ” Анокалинснса : Последният съд
ще настъпи, когато христяпешото се наложи
на цялача скумсна, на всички земни жичелн.

Те
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Образ па Св. Йоан Богослов върху
западната фасада на Погановския
манастир
Кога точно събитието ще се осъществи не е
прецизирано. Но, научаваме, че е достачъчпа
хава ри ята на 1/3 от земните структури - тя е
критичната стойност - за да последва общата
пропаст...
Така илн иначе, извличаме иаравоуч енис,
1|С ХО|,аТ11 незабавно трябва да се сплотят,
позамислят п навременно да пристъпят към
разработването на глобална мегасгратсгня,
ико „скат да пребъдват или поне достатъчно
д*ьлго обезпечат съществуването си. Всички
досегашни здраноразумни разбори и пред*
иестяппиия налагат такава поръка,

Протокол: Сп. Кр.
(Г) К Р О к б Н I
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ПРИЧИНИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Кой е виновен за осиротяваис иа бноднверсичечн? По безкрайно пореден из.т повтаряме
отговора: причина са радикалните промени в
жизнената среда. Те обуславят нропасггл иа
ЖИШГГС същества. Мо, кон са факторите до
веждащи до чувствителни промени н жизненото обк ърженпе. Те са от двойно есгсстпо,
твърди науката. Едните «|)актори са спонтан
ни, енолутчиши и обикновено действат бавно,
така, че природата има възможност нместо
постнадалите видове да подготви техни ”викари ’ или заместници, по-нриспособсни към
нодионената жизнена арена. Другата П)упа
фактори са от аич-роиогенио потекло. За под
държане и подобрение иа стандарта хората
исмилосърдио накърняват, залгърсяват н нреустройват жизнената обстановка и нравят екзистепнията па жипорастящите същества не
възможна. Дори напрано ги изтребват за свои
нужди (зуб ъра в Северна Америка, 1китоветс в
морето, дивото говедо - тур на Балканите и
т.н.). Този процес па обедняване иа биодивсрентеча все повече се ускорява...
Еколозите, фугуролозпте, философите
предвиждат, че последствията ще бч.дат па
губнн II за самата цивилизация, а не току за
Биосферата. С намаляването на видовия съ
став настъпва разруха на сложната и грандиоз
на машина, която обезпечава въртежа на пещсството върху земната кора или бногеохимическите цикли - оснопата за поддържане
на живата тъкан.

ЗАТРИТИ БИЛКИ
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ЗАБРАВИХА ЛИ ДИМИТРОВГРАДИАНИ ЛЮБИМИЯ СИ
ЗИМЕН КУРОРТ ГЪРБИНИ КОШАРИ?

КОМУ ДА
ВЯРВАМ?

Като спортист и дългогодишен спортен

=Е==="=Е

училище от Рнконицн с 541 кръга, втори с
от Нови

ртист постнгнс забележителни резултати. мените в
Затова съм огорчен, косато забележа, че ня- брод” 532. Пак според служебните резул
кон хора на отговорни постове в общината се тати нашата състезателка не е пета в индиотнпеят нсмп№1Ш10 нлн безотговорно КЪМ 1ШДУПЛ110ТОКЛ11С|Т|)011С,ЗПЩОТО 1111 това място
рала съсстазателка от основното
онези спортисти II отбори, които придобият се е класи
правото да участват в състезания от висок училище в Раковица, която е отбелязала 177
ранг, но не могат да го използват норадн лин- кръга.
Затона се налага да попитам: кой и защо
са на пари.
Този път обаче се обаждам но друг повод: ни залъгва с неточни данни и информации?
недоумявам кому да вярвам?! От информа- Не става ли дума може би за предварително
цвята на Гадно "Цариброд” узнах, че отбо- подготвяне на димитровградската спортна
рът на основното училище ” Мота Пи яде” общественост за предстоящия избор па найот Димитровград е заел трето място на про- добрия спортист и спортен работник на Диведеното в Нови Сад първенство на осноп- митронградска община за 2002 година? Не е
ннтс училища в Сърбия но стрелба с въз ли това подготовка отново да бъде напрадушна пушка, а една от нашите състезателки вено това, което се случи при избирането на
се е наредила иа петото място в нндннндуал- най-добрия спортен деец в община та за 2001
иото класиране. Според този информация, година, когато за такъв бе определен снормладнтс димитровградски стрелци са улучи- тен работник с фалшифицирани резултати?
ли общо 532 кръга, а заелата пето място със
Винаги съм се застъпвал хората да бъдат
тезателка - 180 кръга. Същата информация оценявани но постигнатите от тях резулта
беше излъчена и но ТВ "Цариброд”, която ти, а не според топа, което ни сервират те или
я подкрепи и с изявления па треньора н сьс- „якой д,,уГ в тяхна полза. Топа би трябвало
тезателкнте.
да бз.дс безспорен и общоприет принцип и
В спортния всекидневник ” Снортски жур- затова съм уверен, че нашето "Нратство”
нал” обаче бяха публикувани служебните ре- ще публикува моето 1гьзражепис.
зултоти от споменатото състезание, които не
потвърждават данните от информацията па
М-р инж. Михаил Иванов
Димитровград
РТВ ” Цариброд”!? Във вестника се посочва,
че първо място е заел отборът на основното

СНЯГ ИМА,
НИКОЙ НЕ
СТЯГА СКИ!?
Тази зима снегът наваля точно когото му е
времето - през средата на декември и все още
се държи. Планинските склонове около града
просто ни канят, ако нищо друго, поне да се
разходим на чист въздух. Но едва ли някой
излиза там.
Преди няколко години Димитровград се
гордееше с прекрасните терени за ски в мссткостта Гърбини кошари. Още повече със ски
лифта, който построиха там ентусиастите от
Соколското дружество, подпомогнати от
някои фирми. Наистина в начинанието имаше
и малко импровизации, но псе пак върши работата. Л Гърбини кошари още с първия сняг
станаха любимото място на скиорите и иа
всички млади хора. Организираха се там ски
състезания, разни игри на снега, забавления...
Една зима дори бе организирано нощно каранена ски с разни други екстри, които могат
да се организират само през зимата. И беше
иълно с народ! Струваше ми се, че половината
град се беше преселил на Гърбини кошари
и...всички млади.
Днес снегът пак мами, зъбатото слънце съ
що, но едва ли някой се е изкачил до Манастирчсто и Гърбини кошари. От Соколското
дружество казват, че почти никой не се интер
есува пак да се организира нещо подобно.
Липсват и средства, макар и минимални. Дори

Ски-лифтът на Гърбини кошари,
когато работеше
и тези, които са предвидени в плановете за тази
година не са дадени на дружеството.
Същевременпо жестоко разискваме върху
проблемите с употрсоата на алкохол, наркотици и пр. сред димитровградските ученици и
се "ужасяваме” от това колко бързо расте
употребата па алкохола сред младите. Разискваме за това дали трябва или не да съкратим
работното време па кафе-барчетата и дали то
ва е удар срещу частния бизнис или не. А нищо
не правим да предложим алтернатива на
младите, една от които е и "Игри на снега ,
както беше преди няколко години.
Гърбипи кошари очакват посетителите си.
А.Т.
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Новогодишна кръстословица
Съставил: Драган Петров
Водоравно: 1. Зимен валеж. 4. Честита Нова година (теле
граф.). 6. Основа на сграда и пр. 11. Народи. 13. Клисура. 14. Река
в Сибир. 16. Град в Германия. 17. Марка руски фотоапарати. 18.
Името на актрисата Кидман. 20. Ловък магьосник. 21.17 и 6 буква
в азбуката. 22. Част от денонощието. 23. Гигант, великан. 24. Бел
градски футболен отбор. 25. Плетен от пръчки съд. 26.
Въртящата се част от електромотор. 27. Спортна лотария. 28.
Марка руски самолети. 29. Дол. 30. Третият падеж. 31. Град в
България. 32. Дадена част от уговорена цена като залог. 33. Найкрасивият гръцки бог. 35. Съдове за вода. 36. Първата и втората
гласна. 37. Химически елемент. 38. Идоли (син.). 39. Маслодайно
растение. 40. Етажерки (син.). 41. Личио местоимение. 42. Фенер с
рефлектор за осветяване пътя на превозно средство. 43. Руско
женско име. 44. Английски социалист-утопист Томас. 45. 9 и 16
буква в азбуката. 46. Тъмно кафява сладка каша, страничен про
дукт при производството на захар. 47. Съдебен процес. 48. Скала,
зъбер (син.). 49. Името на певицата Украден. 50. Коралов остров.
52. Лично местоимение. 53. Международен олимпийски комитет
(съкр.). 54. Египетски бог на слънцето. 56. Каруца (син.). 58. Град
в Черна гора. 60. Жепско име. 61. Книжни пари. 63. Произведение
на Алеко Константинов. 65. Исторически град в Сърбия до Нови
Пазар. 66. Планинска върба. 68. Името на македонския футболист
Панчев. 69. Вулкан на Сицилия. 70. Югославската самолетна компания (съкр.). 71. Съд за къпане. 72. Алкохолно питие.
Ошиесно: 1. Най-голямото сухоземно животно в днешната ера.
2. Името на холандския шахматист Тиман. 3. Държава в Африка.
4. Училищна мебел. 5. Авто-знак за Ниш. 6. Един спорт. 7.
Въздушно пространство. 8. Легенда, сказанис. 9. Френско модно
списание. 10. Балет от Чайковски. 12. Мярка за тръби. 13. Украса
на сцена. 15. Съд за вода. 17. Нещо, което залагат. 19. Пари в брой.
20. Светлинен квант. 21.*Лцтературно произведение, чрез което
остро се изобличават и осмиват отрицателните страни на
действителността. 23. Препаска (син.). 24. Войскова част. 25.
Дървен духов музикален инструмент. 26. Българско мъжко име.
27. Нечифтокопитен бозайник от тропическите гори на Азия и
Америка (мн.ч.). 29. Управител на вилает в Турция. 30. Името на
актрисата Максимович. 31. Двигател. 32. Взидана печка. 34.
Чиновник, който преписва служебни и други книжа. 35. Подвижна
стена, поставена на сцената като странична декорация. 38. Кару
цари (син.). 40. Голяма и монументална обществена сграда. 41.
Парична единица в Словения. 42. Събиране и колекциониране на
пощенски марки. 43. Носител на наследствеността. 44. Пчелен
продукт. 46. Планински храст с червени и сочни плодове. 47.
Управител на факултет. 48. Малка проста къща, направена от лек
материал. 49. Българско мъжко име. 51. Марка камиони от
Словения. 53. Рудар (син.). 55. Името на шахматистката шарич.
57. Народен музикален инструмент. 58. Бронирани бойни кола с
картечници и други оръдия. 59. Вид сладкарско изделие (мн.ч.). 61.
Малка рекичка. 62. Името на сръбската каратистка Петрович. 64.
Град във Франция. 67. Лвто-зиак за Велико Търново. 69. Ехо,

екот.
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СПОРТ

ИЗБИРАМЕ
НАИ-ДОБРИТЕ В
СПОРТА ПРЕЗ 2002"

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 6 януари 2003 година се на
вършват осем години от смъртта на
СИМЕОН Б. ХРИСТОВ
(926-1995)
с. Дукат, Босилеградско

ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕ ЩЕ Е НА
31 ЯНУАРИ 2003
д:шпс МП комисията за избор на най-добрите в областта па спорта п Димитровградска оопппп
косто бяха приети няколко решения
’
Тази година щс се избират трима най успешни

—

па възраст от 14-18 години, нап-талаптлпвп спортистп в мъжка и женска конкуренция, нан-успешеи
отбор, а възможно е и да бъде присъдена специална
награда.

таоят из комне" "С"ЧК" 0тбор" т1,ябва
предос‘
нсията своите предложения. Предви-СПа ° кУлтУР,,0-хуДожествсна програма, която па 31
ГТ1™ Щ° С1,П|>овожЛа провъзгласяването па пан-

На 9 януари 2003
г. се навършват
21 ГОДИНИ от
смъртта на нашия
мил татко, а на 21
януари 2003 г. се
навършват 5
ГОДИНИ от
смъртта на
нашата мила
майка

;:г,=?: »:гг - ....... . за наградите щс оснскупщпнл. Очакват се и познати
спортисти като гости.
гурн Общинската

ДС.

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ШАМПИОНКА
ПО СПОРТНА СТРЕЛБА
Йслснл Минчева е една от многото димитровградски медицин
ски сестри. Но тя все пак се раз
личава от колежките сн по нещо...
А топа нещо е любовта н към спо
ртната стрелба.
На процеденото към края иа
тази година републиканско, а след
това н съюзно състезание по спор
тна стрелба за медицински рабо
ти цн Йслспа със своя екип (Ме
дицинския център в Пирот, където работи) спечели първо място в
отборна конкуренция. И па двете
състезания тя беше нан-успсшиият стрелец в индивидуална ко

нкуренция.
Йслсна нп изненада, когато пн
каза, че за постигането на тези ре
зултати й е трябвало съвсем мал
ко да тренира, което подсказва, че
тя е особено надарена за този
спорт.
От предишните окрз>жни със
тезания по спортна стрелба за ме
дицински работници Йслсна има
няколко отличия.
Като най-добрия стрелец сред
медицинските работници в Югос
лавия, пея н нейния екип догодина
очаква и балканско състезание.
Б. Д.

ЩТРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: ВЛАДИМИР ПЕЙЧЕВ, ФУТБОЛИСТ

ЗАЩИТНИК С ГОЛМАЙСТОРСКИ УСЕТ
Пейчеви са най—известната
футболна фамилия в Димитров
град през последните петдесет го
дини.
Не се случва често трима братя
да са футболисти и то добри, каквито бяха братята Александър,
Ангел н Глигор Пейчеви, които
играха през 60-те години па ми
налия век. Най-известен от тях
безспорно е Глигор, конто стигна
и до националния олимпийски от
бор. 'Гой беше титуляр и капитан
ни ” Радиинкн” от Пирот по вре
мето, когато този отбор постига
ше най-големите сн успехи.
В момента представители на
тази футболна фамилия в отбора
на "Балкански” са братята Вла
димир и Миомнр, синове па Ангел
Пейчев. Те са един от най-добри
те в отбора. Още като малки започват да ритат топката в Балкански", сетне футболният нът ги
води и в други отбори, по отново се
завръщат при първата си любов "Балкански”.
Тази есен с отлична и ефикасна
игра особено сс изтъкна по-старият Пейчев — Владимир. Годен
е през 1977 г. и още като мал ък
проявява интерес към футболна
та игра. "Крушата под круша иада”, казва народната. Първите
футболни стъпки нрави като де
сетгодишно момче в пионерския
отбор иа "Балкански", когато
треньор му е бил неотдавна почи
налият Сипиша Джорич. Минал е
комнлстната футболна школа на
” Балкански" и е стигнал до п ър
вия състав, къдсто играе само
едни сезон и като 16-годшис11 ми
нава в "Раднички” по покана на
тогавашния треньор Душан Маиич. Играейки за този отбор но
Футболните терени на Сърбия,
Иладимир Пейчев израства пъв
Футболист, който е търсен на фут
болния пазар.
Футболният път го носи след
топа в "Прогрес", "Раднички” от
Шид, "ЯстребшГ от Ниш, а играл

С много обич и тъга. те носим
в сърцата си!
Поклон пред светлата ши пал/еш!
Семейство Богоеви от Ниш

-Владо, ти играеш предимно 6
защитата, ио пак си пай—до
брият голмайстор в отбора и
дивизията. Как става това?
—Точно, но нещо просто ме те
гли към противниковото наказа
телно поле, къдсто, благодарение
то па моята опитност и височина,
добре се справям със защитата н
вратарите иа противника. Така п
отболязах 16 попадения.

КОСТАДИН КА
(1928 - 1998)

АНГЕЛОВИ
от с. Долна
Лисина,
Босилеградско

Изминалите години не могат да заличат вашата до
брото и нашата болка за вас, мили родители.
Поклон пред светлата ви памет! Почивайте в мир!
Вечно скърбящи: син Славко, дъщеря Миряна и семействата
им и внучките Сузана и Сандра

Навърши се ПОЛОВИН ГОДИНА от злополуката и
смъртта в Италия на нашия мил и непрежалим син и
братовчед
СТАНИША АЛЕКСАНДРОВ
(1974-2002)
На 4 януари 2003 година (събота)
на гробищата във Вранска баня в 11
часа ще дадем панахида. Каним
роднини, приятели и близки заедно
да посетим вечния му дом.
Щастливи сме, че те имахме, но
вечно ще бъдем тъжни, че толкова
рано те загубихме
Опечалени: родители Данка и Ильо, сестра Ясмина.
чичовци Милко и Владо, стрини Вера и Гана, братовчеди
Златко и Мария, баба Цветанка и роднини

На 17 декември 2002 год. почина нашата обичана и
непрежалима съпруга, майка, свекърва, тъща и баба
РАДОЙКА АРСОВА
(1926 - 2002)
от Долно Тлъмино,
Босилеградско

— Какви са плановете ти за
напред?

е и като интернационалист в Българин в, в третодивизионния то Га
ва отбор "Сливнишки герой” от
гр. Сливница.
Но нали ” всяк ъдс мини, вк ъщи
се върни”, Владимир се завръща
в родния си град и отбор.
—Завз.рнах се в своя любим отбор, за да помогна със своята ониБалкански” да влезе в
тност ” Т
Сръбска дивизия. Димитровград
заслужава това, любителите на
футбола в нашия град са ” жадни”
да гледат по-качествен футбол.

—До края па сезона ще остана
в "Балкански”, за да влезнем в
Сръбска дивизия, а след това ще
потърся попа среда. Вече съм в
зрели години и бих искал да се опи
там в по-качествени отбори.Къдс
ли? Търсят ме няколко нтородипизионни отбора, а имам покапа и
от Македония. Ще видим накъде
ще тръгна.
Владо е пече семеен и има син.
Желанието му е неговият син, ког;п о пораснс, да продължи футбо
лната традиция на фамилията Пе
йчеви.
Честита Попа година, Владо, п
дано ти се сбъднат мечтите!
Димитър Ставров

Скъпата ни покойница беше
погребана на 18 декември в долнотлъминските гробища.
Да би могло с думи да те върнем,
най-нежните за теб ще изберем. Да
би могло със сълзи да го сторим.
море от тях за теб ще съберем.
Никога няма да те забравим! Почивай в мир!
От съпруга й Стоичко и децата й Роза, Миле и Нада и
техните семейства

На 27 декември 2002 г. се навър
шват ТРИ ТЕЖКИ ГОДИНИ след смърта на нашия мил баща и съпруг
ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ
от Димитровград
С нас си всеки ден, защото спо
мените за големите и добри хора
никога не изчезват.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 12 януари 2003 г. се навършва
ЕДНА ГОДИНА от преждевременната смърт на нашия мил син, баща,

Обичат те и тъгуват твоите най-мили:
съпруга Маряна, дъщеря Валентина и
син Миша

свекър и дядо
ВАСИЛ МАРИНКОВ
професор по философия в
Димитровградската гимназия
С човешките си добродетели
честност, скромност, трудолюбив и
всеотдайност, ще останеш завинаги
в умовете и сърцата ни.

на 12 ян уари в 10 часа на
,близки и

познати до ни придружат.
От опечалените семейства Маринков.и и Джорджевич

ВЕНЕ
(1925 - 1982)

&$
Нк.
ЦШ

Д

На 25 декемри 2002 г. се навършиха 15 ГОДИНИ от смъртта на нашия дядо Леда,
ФЕРДИНАНД АНДОНОВ
(1912-1987 г.)
от Димитровград
Винаги ще те помним!
Съпруга Верка, зет Илия, внуци и
правнуци

27 декември 2002 г.
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Следв

- Дедо, колко Нопе године има у годинуту? - запел
мс онялъи унукат.
- Знам ли, сине, свет голем, народ млого, па свак
Нову годину дочекуйе кига
^ ^ му йе згодно! - реко му я.
- Иначе Новата година ие иедна...

171^уори
ПОПРАВКА
БРАТСТВО НА ИНТЕРНЕТ
Притежателите на персон
ален компютър могат да
четат вестник "Братство” по
интернет на следния адрес:
«\у\у.саг1Ьгос1.огв.уи/01.риГ
Вместо адресът на уебсайта, на който може да се
прочете "Братство” в ми
налия брей погрешно беше
посочен адресът на
електронната поща на КИЦ
"Цариброд".
Извиняваме се на
читателите и на
КИЦ "Цариброд".

I Пачг*Колелата йе йудна, ама зависи кой кико брой и
дните, по нов или по стар календар!
- А нийе кою Нову годину чекамо и кита ни ие
Коледа?
- Е-е, Боже, кво напрайи та наемете нашият народ?
- запита се я.
- Да не знаю децата кига йе Коледа и кига йе Нова
годин...
т_
гт
Знайеш ли, сине, кига я бео дете за Коледу и Нову
годин се готвеомо цел месец по-рано. Снег до пояс, а
нийе газимо соспете и тражимо дреновину, да
на идемо да отсечемо най-убаву сурвачку... Па кига
пойдемо джумле и кига запойемо, да тп йе мило да
Редакцията
слушаш. А домакьиньете на тия дън йоще у тьвно
разтворили капийе, зла кучшца вързали по амбарйе и
кошаре да не плаше коледжаньето...
- Дедо, истина ли йе дека кво си пожелаеш за Нову
годин, Деда Мраз че ти донесе?
- Верно йе, сине, верно! Само требе от дното на
душуту да га сакаш и да йе разумно.— Да не разсърдиш
Деда Мраза с некикве големе глупости!
А кво мислиш, кво че си пожелайе нашата
община?
Яна Хубавицата била типична планинска кра- рован разговор:
- Ако мислиш на коджабашийете, сигурно че си
савица от едно босилеградско село, обаче нямала
- Бай Стеване, чул ли си ти оная хубава песен? потраже от Деда Мраза да замързне власгу им за млого
късмет с женитбата си. Омъжила се за ” приле- Коя?
нема нови избот оти вотельете им се вече
орната им обещания су
гат” и богат, но болникав ерген. Буйната й снага- Тръгнала ми Яна за вода/ за вода, за студена/
клате и народ виде дека.
горяла от нестихваща любовна страст, а младият
па й излезла сгода/ сгода голема!
Ьи$а Празне дъже«.гА*даО,слиш кво че си пожелае
ШШШ
^
-Чул съм я, ама защо е Яна новела соиоляна?! ^Родът, я, Дедин, мислим дека че потражи от Деда
й мъж се борил да възстанови здравето
си и нямал
Мраза, най после да ни измъкне от последното место
сили за брачните си задължения.
- Ако си таи, намери кол»»до сиромащию... Чул ли си дека сиромащията и Богу
Разпъната на кръста на лошата си съдба, млаДа, колаи, ама какъв? След дълго премисляне
Нейе мила...
дата невеста решила да стори почти невъзможмъжът грабнал един ” ковторияк”и се ” надз_ д ГИ) дедо, пожелал ли си нещо за тебе?
ното в тогавашното патриархално време: да зарел” на момчето:
. у.у-у, дедин, кико да несьм. Ама я моето желанийе
пази брака си и да не измъчва душата и тялото си
- Преди някой ден, когато минах под вашата
съм разделил на две. Първо - Деда Мраз да сгури
без любов. И твърде умело започнала да подбира къща, ти защо мс подеваше от прозореца: ” Стекатанците от царибродскьете вабрикье, та синове,
” надарените” мъже и ергени.
вай Караджа коджа деца нараджа, па се чуди и се черкье и сви другьи работници да се върну на работу.
Един зимен ден Яна тръгнала с 12-годишно
дзвери къде леб да намери!” Дали това че напрайи с приватизацию или другико,
съседско момче да хранят овцете си с листник в
Момчето се опитало да се отърве от иеочактова си йе ньегова работа. Вторият дел на мойто
желанийе йе, дедин, да се върнем на село. БолиЗД&кга
ливада, намираща се край по-далечна махала. / ваната беля, като му обяснило, че този ден било с
Хвърлили шума на овцете и отишли да се стоплят баща си за дърва, но Стеван не приел обясне- ; погледам кико нашата села иедно по йедно сеЗ&атрише
при някой си Стеван. Когато влезли в къщата му, нието му и тръгнал да го бие! След като видяло, 1 Ц. злиУстеше, а иже, амбарйе и кошаре се сурсвадо.
Ява веднага забелязала отсъствието на жената и че ще изяде голям бой, момчето изхвърчало през 1 МОЛИМ “ога еЕа АаАе волю И на по-младите, коки на
село имадо добри имоти и опи да се нйрну; оти само"
децата му.
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ЯНА ХУБАВИЦАТА
И СТЕВАН
КАРАДЖАТА
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- Отидоха на гости у нейните! - кратко казал
Яна Хубавицата и Стеван Караджата си нап- ;
мъжът.
равили кефа, а момчето едвам оцеляло след го- |в
Тя го погледнала предизвикателпо, той й отго- лямата простуда,
ворил със съгласяващ се поглед, ама проблем би
к. г.
да му се случи...
ло момчето. Тогава Яна повела играта с шиф- А знайеш ли кво баба сака?
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да „ ргшим

иотражим от Деда Мраза...

ш

_

- А дали Деда Мраз че ми изпълни желанийего, ако

Е
После сакам за празниците и кига имаю слободии
дънове да иду на село и да постегну ижуту, оти истина
тамо ми ие мило да отидем...
,
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ.
Е-таН: Ьга1з«л/о(§>Ьап1сопп1ег.пе1
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