Основател на Издателството

Вестник за българите в СЧГ

Първият брой излезе на 15 юни 1959 г.

Гимназията „Св. св. Кирил и Методий" отпразнува
патронния си празник

Върви нарвде възроден!
* Гимназистите изпълниха специален рецитал, а гостенката от
София Деница Йотова изнесе слово за непреходното дело на све
тите братя

С химна на българската
просвета “Върви народе възродени”, в изпълнение на хора
при гимназия “Д-р Иван Танев” от гр. Берковица в България, започна културното мероприятие по повод патрон-

ния празник на гимназията
“Св.св. Кирил и Методий” в
Димитровград. Учениците от
гимназията изнесоха специален рецитал, посветен на светите братя, подготвен от преподавателя по български език

г.
* VII 1831М 0350 8838
* Е-поща: пШЬ@тесПат5.пе1
г * Цена 10 дин.

Мамата тарме

българекия
мре^мдемт

Милисав Николов^ Гостенката
от София Деница Йотова про
изнесе слово за писмеността и
делото на светите братя, за
първите книги, печатани на ки
рилица и на славянобългарски
език още през 1491 година. Ди
митровградската поетеса Елизабета Георгиева прочете своя
поема за Св.св. Кирил и Мето
дий, написана по повод праз
ника.
Директорката на гимназията
Снежана Симеонова отправи
специални поздрави към дър
жавните, културни и просветни
организации от България и
българското посолство, които
уважиха тържеството. Тя насо
чи вниманието на присъства
щите към новооткритата стра- I
ница за гимназията по Интер- | * България осъзнава, че по отношение на ос
пет.
таналите народи има задължението да бъде
(На стр. 2) мост между Запада и Изтока. Обръщайки се

Пето заседание на Националния съвет на българското малцинство в СЧГ_____________ ________________

към вас, искам да насърча народа ви да про
дължи с доверие да изпълнява тази специ
фична социална и политическа мисия, изтък
на Светият отец.

Папа Бенедикт XVI прие в ното събрание Камелия Касапонеделник на аудиенция пре- бова, министърът на образовазидента на Република Бълга- нието и науката Игор Дамянов,
* За отхвърлянето на петицията гласуваха 8 члена на НС, 2-ма бяха рия Георги Първанов. След Доростолският митрополит
разговора им на папата бяха Иларион, Софийско-пловдивпротив, а 4-ма се въздържаха.
представени съпругата на пре- ският епископ Георги Йовчев,
Националният съвет на българското малцинство, I
зидента Зорка Първанова и писателят Недялко Йорданов и
на заседанието си провело се на 21 този месец в Бо- ;
членовете на българската де- режисьорът Рангел Вълчанов,
силеград, отхвърли петицията, която група родите
легация за празненствата в Рим
Бенедикт XVI се обърна към
ли от Босилеград е отправила до министъра на прос
по случай Деня на славянската присъстващите с приветствено
ветата и спорта на Република Сърбия Слободан Вукписменост и българската кул- слово,
санович. За отхвърлянето на петицията гласуваха 8
тура, сред които бяха замес
(На стр. 4)
члена на НС, 2-ма бяха против, а 4-ма се въздържаха.
Земетресение с магнитуд 2,4 по скалата тник-председателят на НародВ становищата и заключенията на Съвета, които на Рихтер разлюля Димитровград и окол
ще бъдат предоставени на министъра, се посочва, че ността в понеделник вечерта в 22 часа и 12
петицията, подписана отт.нар. група родители се от минути.
Голям успех на още един димитров
хвърля и не се разглежда поради факта, че тя е абсур
Трусът разтревожи повечето от населе градски ученик
дна, законно невалидна, безпредметна и не е в инте нието на града и околните села, а някои
(На стр. 2)
рес на българското малцинство.
вдигна и от леглата, имайки предвид къс
ните вечерни часове. Той бе придружен от
сравнително силен тътнеж, което още по
вече уплаши хората.
Според специалистите от Сеизмологическия институт в Белград земетресение
(Стр. 4) то е било с епицентър в самия град и се
счита за по-слабо, от така наречени плит
ки трусове. Възможно е да последват още,
Младият димитровградчанин Зоран
по-слаби.
Тошев, ученик от първи клас на пиротДоколкото е известно досега земетресе
ското средно техническо училище, тези
ния с епицентър па територията на общи
дни спечели първо място на регионал
А.Т.
ната пе е имало.
ното съревнование по електортехннческите науки, което бе проведено в град Бор. Тошев бе с най-до
бър резултат в конкуренцията па няколкото десетки ученици в
първи клас от средните училища в Източна Сърбия. Като побе
дител на регионалното съревнование по електротехническите
I
науки Тошев се класира за републиканското, което ще се прове
де през юни месец в Лесковац.
От разговора с младото и талантливо момче научихме, че в
8
димитровградското основно училище с бил пълен отличник. 8
I: 018/524-800,354^68
НШАВЖХАШМ
пиротското специализирано средно училище Тошев продължа
ах: 018/49-760,354-472
28
ижи.ШакШ
:о.уо
ва да постига добри резултати и се надява, че в края на учебната
0000 N1*
1каЬапка.со.уи
година също ще има само петици в книжката си. Миналата годи
на като осмокласник той участва в регионалното ученическо съ
ревнование по химия и спечели трето място, след което участва
и в републиканското съревнование по този предмет.
Б. Д. |
‘7770350 883004

МС отхвърли петицията
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ИС отхвърли петицията Върви народе
възроден!
(От стр. I)

Приемането на становищата
и заключенията предхождаха
бурни дискусии. В своите из
казвания, членовете на НС,
принадлежащи към листата
“Възраждане”, отхвърлиха пе
тицията, като неоснователна и
невалидна. Те подчертаха, че
по този начин се нанася вреда
на малцинството, на демокра
тизацията на Сърбия и влиза
нето й в европейските интегра
ционни процеси. В изказвания* Въпреки не разглеждане
то на исковете бе отмене
но за следващото заседа
ние, НС взе решение за от
пускане на 250 000 динара
на Центъра за култура в
Босилеград за изготвяне на
проект за откриване на
местна телевизия. Оценено
бе, не този иск представля
ва “абсолютен приори
тет ”,
та си те посочиха, че петицията
е плод на влияния на полиция
та, на Държавната сигурност и
на определени политически си-

ли. Изтъкваха, че не трябва да
се организират анкети сред ро
дителите “на кой език искат да
им се учат децата”, а същевременно да се извършат изменения в Закона за образованието,
с което пределно ясно да се по-

(От стр. 1) Миленкова от втори, Алексан
дър Панов от четвърти, Оьрджан Христов от втори, Емина
Колева от трети, Ивана Гюрова от втори, Миодраг Киров от
четвърти, Ива Симеонова от
втори, Молян Стоянов от чет
върти, Илия Величков от вто
ри, Саня Иванова от трети и
Дарко Давитков от трети клас.
Баха връчени и няколко благо
дарствени писма за колектив
ни постижения. Отделни приз
нания на няколко учени
ци-кръводарители даде Об
щинската организация на Чер
вения кръст.
Л.Т.

Специален подарък за гим
назията предостави Лгабиша
Стаменов, димитровградчамин, в момента живущ в САЩ.
Той дарява на училището от
следващата учебна година
средства за едномесечен прес
той на двама отличници в
САЩ.
Накрая на тържеството бяха
дарени книги па учениците по
казали успех в различни облас
ти: Деян Митов ог трети клас,
Саша Таков от първи, Миляи
Стеванов от четвърти, Дияна
сочи, че малцинствата трябва
да имат обучение па майчин
език.
Върху изказванията на членовсте от мнозинството рязко
се противопоставяше Владимир Захариев, кмет па Босилег
рад и носител па листата “БоДммитровград”.
силеград
Той посочи, че не можем да отнемем правото на хората да се
питат на кой език искат да им

се учат децата, понеже това се
предвижда от Закона за образованието. Когато не пише в
Закона, тогава и народът няма
да се пита. Единственият начин
за “връщането” на езика е поетепенно чрез договор с народа,

“Трябва да покажем добра во
ля и да организирам трибуни,
на които ще поясняваме на
гражданите ползата от българския език, който става език и па
Европейския съюз”,
НС поиска от Захариев, като
народен представител в Рспубликанския парламент, лично
да се заложи за по-ускорено решаване на въпроса за въвеждането на обучение на майчин
език, чрез изменения на същес
твуващия Закон за основно об
разование и за предприетите си
стъпки да осведоми Съвета на
следващото заседание. Захари
ев прие предложението.
Разглеждането на исковете и
писмата на гражданите и на ве
домствата, които от НС търсят
финансови средства за реали- 1
зация на проекти бе отменено,
понеже за тази година не е из
готвен конкурс, който ще пред
вижда условията за кандидатстване за получаване на средства от Съвета. Прието е решение, конкурсът да бъде изготвен за следващото заседание
на НС, а исковете предварително да бъдат разгледани от
страна на съответните комисии при Съвета.
П.Л.Р.

На С6. сб. Кирил и Методий 6 КИЦ
6 Босилеград
______________

Лмтер атурна
вечер

Становища и заключения
НС на българите в СЧГ, на заседанието, със
тояло се на 21.05.2005 година в Босилеград по
повод петицията, подписана от т.нар. група ро
дители на деца от 1 клас, прие следните стано
вища и заключения:
Петицията се отхвърля като невалидна и не
основателна, поради следните формални при
чини:
- Някои од подписниците на петицията не са
написали името и фамилията си.
- Няма доказателства, че подписалите се в
петицията са родители на деца от първи, втори
и трети клас на Основното училище в Босилег
рад.
- Някои от хората са написали името и фамилита си, а не са се подписали.
- Никой от подписалите се не е посочил
ЕГН-то и адераса си, така че съществува въз
можност те да не са жители на Босилеградска
община.
- Вторият лист от т.нар. петиция няма загла
вие, не е назначено за какво се отнася; същес
твува възможност някои лица, сложили своя
подпис, да са изманипулирани под формата, че
се подписват за чистене на селски вади, набавки
на тор, брашно, хранителни продукти и др.
НС разгледа петицията и установи, че тя е аб
сурдна и безпредметна и не е в интерес на бъл
гарското малцинство в СЧГ, че тя усложнява
положението на малцинството в сферите на об
разованието, културата, информирането, веро
учението и служебната употреба на българския
език в общините, в които болшинство от насе
лението са българи по националност и забавя
евроинтегационните процеси на държавата, в
която живеем.

Търсиме от Министерството на просветата и
спорта на Република Сърбия, както и от коми
сията по образование при НС на българите в
СЧГ, да продължат с предприетите активности
и подготовки, свързани с превеждането на учеб
ници на български език, увеличаване броя на ча
совете по български език в основните училища
и гимназиите и преминаване на цялостно обуче
ние на български език за учениците от предучи
лищна възраст и основните училища.
Умоляваме Министерството на Просветата
и спорта на Република Сърбия да вземе предвид
общите заключения от съвместното заседание
на директорите и представителите на трудови
те колективи на основните училища от Димит
ровград и Звонци и гимназията в Димитров
град, кмета и представители на община Димит
ровград, както и на НС на българите в СЧГ,
провело се през февруари 2005 г.
Търсиме изменение на Закона за образовани
ето в членовете, които реглементират възможността за из учаване на майчин език, вместо кон
статацията “малцинството може да изучава” да
стои “трябва да изучава” майчиния си език. В
този смисъл Националният съвет да използва
правото на законодателна инициатива.
Доколкото МПС на Сърбия не уважи досе
гашните решения на Националния съвет на бъл
гарското малцинство, особено заключенията от
споменатото заседание ще бъдем принудени да
се обърнем до Съвета на Европа да извърши
мониторинг над приложението на Закона на об
разованието и над самия Закон, както и осъщес
твяване на останалите права на българите в
Сърбия.

По повод 24 май - Деня на
славянската писменост и бъл
гарската култура и просвета,
босилеградският филиал на
КИЦ “Цариброд” организира
литературна вечер, на която
участваха българските поетеси
Надежда Захариева и Елена
Алекова.
С прекрасните си стихове от
любовна поезия поетесите раз
галиха душите на присъства
щите, които съсредоточено
слушаха и просто погьлщаха
всеки стих. Освен декламирането и четенето на стиховете
си, Захариева и Алекова гово
риха за творчествата си и отго
варяха на въпроси на присъс
тващите. На любителите на по
езията поетесите раздадоха
свои стихосбирки.
Надежда Захариева, която е
съпруга на покойния и прочут
български поет Дамян Дамя

нов, декламира някои негови
стихове.
В програмата участваха и
босилеградските поети Ната
ша Константинова и Радко
Стоянчов, които четоха свои
стихове.

***

И тази година местната ор
ганизация на пенсионерите в
село Райчиловци ознаменува
Деня на организацията - “Св.
св. Кирил и Методий”. Секре
тарят на организацията Ранко
Каранфилов, преподавател по
български език и литература в
пенсия, изнесе доклад за живо
та и делото на светите братя основоположниците на славян
ската писменост и култура. На
тържеството, което бе органи
зирано в помещенията на орга
низацията, присъстваха и пен
сионери от Босилеград.
П.Л.Р-

Юоб/юсшдскп отношения
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шарят нари и па в ми Среша
Таапч - Велчев
На белградския банкерски форум

Българският национален балет гостува със спектаклите “Гето” и “Ху кеърс” в Белград в рамките на
Втория международен танцов фестивал. В препълнената зала на Белградския драматичен театър звездите на българския балет поднесоха своето изпълнение
с виртуозна прецизност и стилова автентичност. Финалът на атрактивния балет бе изпълнен неколкократно под бурните овации на аудиторията.
Трупата на Националния балет гостува за пръв
път в Сърбия по покана на организаторите на Международния танцов фестивал “Айя Юнг” и Небойша
Брадич, директор на Белградския драматичен театър. Фестивалът е първият по рода си в Югоизточна
Европа.
Вече са договорени участия на Българския национален балет за догодина, защото в СЧГ българският
балет се смята за един от проводниците на световните танцови тенденции в региона. Особено ценна е
компетентната оценка на Милорад Мишкович един

от световнопризнатите колоси на сръбския балет и
настоящ почетен председател на Съвета за танц към
ЮНЕСКО. Той сподели, че е поразен от българските
изпълнители.
Българският балет бе представен и с фотоизложба
в една от залите на Белградския драматичен театър,
“Ако Международният танцов фестивал има награден фонд, то тази награда би била присъдена безусловно на българската трупа!” — коментираше репортер от една белградска телевизия,
Българският балет е сред избраните за Втория
танцов фестивал наред със звездите на “Гранд опера” — Париж, танцов театър “Хомункулус” — Виена,
“Джоди оберфелдер даице компани” - Ню Йорк,
“Цорте сконта данце компани” — Милано, “Йасмеен
Гаддер” - Тел Авив, “Пхилиппе Саире данце компани” - Лозана и “Жьон бале” - Лион.

Т. Петров

Борис Тадич
Възхитен от спектакъла “Псета”, изпълнен от варненци в салона
на Кукления театър миналата сряда, директорът на Нишкия народен
театър Саша Хаджитанчич, покани
трупата на варненския др аматичен
театър “Стоян Бъчваров” в четвъртък да му гостуват. Изразявайки
удовлетвореността си от високо професионалното изпълнение на
варненци, Хаджитанчич предложи
възможно по-скоро установяване
на творческо сътрудничество, не
само между двете театрални къщи,
но и между останалите културни
институции в двата града.
Тъй като едва от две седмици е

Милен Велчев

ръководител на театъра в Ниш и го
чака голяма работа, относно уточняването на новия репертоар,
той предложи следващата година
да бъде началната на едно наистина полезно и дълготрайно сътрудничество между театрите от Ниш и
Варна. Хубав повод за това може
да бъде предстоящият юбилей 120 години театър в Ниш. Но за да
не се чака толкова много, Хаджитанчич предложи на тазгодишните
пленери по литература и изобразително изкуство в Сичево да участват и автори от град Варна. Междувременно ще бъде изготвен протокол за сътрудничество по обра-

зец на вече съществуващия с теаВ рамките на 14-та среща на необходимостта със съвместъра “Константин Кисимов” от Европейската банка за възста- тни сили да се развиват райоВелико Търново,
новяване и развитие в Белград ните в Сърбия, населени с етПредложението на Хаджитанчич с възхищение бе прието от вар- ръководителят на българската нически българи,
“Аз смятам, че това може да
ненци. Ръководителят на трупата, делегация на форума, финансо
режисьорът Георги Велчовски вият министър Милен Велчев, бъде приоритет на двете пра
подчерта, че догодина и Драма- се срещна с президента на вителства. Надявам се, че с
тичният театър “Стоян Бъчваров”
ще има свой юбилей - 85 години
съществуване и дейност. По-хубав По време па форума на Европейската банка за възстановя
ване и развитие в Белград (ЕБВР) българският министър
повод от това стечение на обстоятелствата не можем да намерим, на финансите Милан Велчев имаше редица срещи.
“На срещата ми с президента на ЕБВР Жан Лъомиер изра
колкото и да се опитваме, каза Велзихме удоволствие от работата на Евриопейската банка,
човски.
тъй като нашата страна е една от най-активните, в ко
В. С. Б.
ито ЕБВР участва с финансиране”, информира Велчев
жур н ал ист ит е.
Георги Велчовски: - Прекрасно наистина! Честна дума, очаквах нещо по Министър Велчев позитивно оцени това, че инвестициите
добно, но трябва да си призная, че очакванията ми бяха надминати. Пред- на ЕБВР са разпределени в различни отрасли. Той подчер
_~ставлението"мина много добре и публиката го прие много радушно. А що се та, че българската страна е поискала допълнително раз
касае за бъдещото ни сътрудничество - изгледите са добри и просто трябва пределяне на инвестициите по сектори, които досега не са
да се действа. Не трябва да си позволим да пропуснем удобния шанс - юби предизвикали интерес, визирайки като пример промишле
леите, за установяване на двустранно сътрудничество, което да стане добра ното производство, търговията на дребно и ор. Министъ
::.
традиция. Нали нямаме толкова големи езикови бариери и се разбираме без рът посочи, че в най-новия доклад на ЕБВР е била посочена
високата оценка за България в областта на фискалната
преводач.
Уверен съм, че няма да правим еднократни ходове, а гостувания и размя- политика и извършените реформи.
•
на на автори, режисьори, актьори..., с което двете трупи дифузно взаимно да
Сърбия Борис Тадич и със построяването на газопровода
^
-1 си проникват.
сръбския финансов министър Дупница — Димитровград Саша Хаджитанчич: - Много съм удовлетворен от спектакъла, който Младжан Динкич. Пред журна- Ниш ще се създаде възможвидях. Трябва да подчертая изключително високия професионализъм на гос листи Велчев заяви, че на сре- ност за развитие на този регитите. Това не е изненада, понеже разбрах, че всички актьори са с виеше обра щата с президента на Сърбия он”, заяви Севлиевски,
било констатирано, че в двус
Министър Велчев информизование. Очевидно са имали много добри учители.
Освен това много ярко изпъква и душата на актьорите, което се дължи на транните ни отношения има не ра, че по време на срещата с
таланта. Това не се учи. Въпреки експресивността на сценографията и на кос само много перспективи, но президента и със сръбския фитюмите, все пак доминираха актьорите. Ето защо съм решил много по-вни вече и реални резултати от ико- нансов министър е подчертана
комическото сътрудничество, готовността на България да
мателно да следя българския театър изобщо.
Още при първата си среща назначихме основните области на бъдещото ни Той посочи, че са водени разго- помогне на Сърбия и Черна го
сътрудничество. Аз съм убеден, че няма да спрем само до театъра, защото и вори по конкретни проекти — ра в процеса на евроинтеграциНиш, и Варна са сравнително големи градове, с огромни културни потенциа за автомагистралата Ниш - Ди- ята. Същевременно той заяви,
митровград и за газопровода че в подготовката за форума е
ли. Ние просто сме длъжни да ги оползотворим, и ще го направим.
Дуппица
Димитровград
свършена добра работа и са
Ниш.
създадени добри условия за
На срещата присъстваха и участниците. “В последно времинистърът на икономиката ме Сърбия привлича вниманиМилко Ковачев и енергийните ето на инвеститорите с пресресурси Мирослав Севлиевски, труктурирането на външния си
Министърът па енергетиката дълг и с отношенията си с
валутен
подчерта, че по време на разго- Международния
В рамките на традиционното сътрудничество тет в Ниш ще върнат гостуването на всликотъриоввора с Тадич била изтъкната фонд”.
между Великотърновския университет “Св. Св. Ки- ци. Темата на третия пореден съвместен сборник,
рил и Методий” и Нишкия университет, възобнове- след “Трапезата на българи и сърби от миналата
“Комичното в културата на
но през 1989 година, на неколкодневно посещение в година и тазгодишния
„
Ниш пребиваваха преподаватели и студенти от Ве- сърби и българи , ще бъде Свое и чуждо в културалико Търново.
та на българи и сърби .
Миналия петък гостите от България изслушаха
Подписи на Протокола за сътрудничеството до
лекции, които пред тях изнесоха преподаватели от май 2006 година сложиха деканът на Факултета СлаГост на градската служба на Сурдулица - Свети Никола бе делегация
■ Философския факултет в Ниш и съответно нишки вянски филологии към Великотърновския универси
на община Трън, водена от кмета Александър Нейков, а кметът на Сурстуденти изслушаха лекции на преподаватели от Ве- тет доц. д-р Багрения Борисова и замсстник-декадулишка община д-р Станислав Момчилович на 24 май - Деня на сла
лико Търново.
нът Ча Философския факултет в Ниш доц. д-р Натавянската писменост и култура, пребивава в Трън.
В деканата на Философския факултет се провело- лия Йоваиовиш
Ма срещата в Сурдулица делегациите на двете съседни и крайгранич
ха разговори, на които събеседниците се споразумяГостите от България посетиха културно-ис гори
ни общини продължиха да уточняват приоритетите в по-нататъшното
ха за продължаване на договорените вече форми на ческите забележителпости в Ниш -музея-паметник
си сътрудничество. Следващия месец те ще участват в конкурса за полу
сътрудничество - размяна на лектори, гости-профе- ‘ Челе кула , манастира Св. Роман в с. Джунис и
чаване на финансови средства, с които ще реализират съвместни проек
сори и студентски Iгрупи, ангажиране на консултан- руската черква в Горни ^ДРОвац, недалеч от Алск^ти.
Те ще бъдат осъществени в рамките на “Съседска програма", която
ти при изготвянето на магистърски работи и док- сипан, свързана с героя на
ще бъде финансирана от Европейската агенция за реконструкция.
ТОРДоГо;Г “беше и^Гпрод^Гиз&о на ^По'Треме на престоя си в нашата страна, студен-Твърде съм доволен от срещата в Трън и от домакините, каза след
завръщането си д-р Станислав Момчилович. - Нашите срещи покизват,
съвместетггематичен сборник и бе определена ред- тите от България бяха настанени при свои връстни
че
сътрудничеството
ни е на високо равнище. Надявам се, че братските
колегията на предстоящия, който догодина трябва ци в Ниш.
отношения между сърбите и българите ще укрепват и ще създаваме усда бъде промовиран във Велико Търново, когато
В.С.Б.
Деян Мирчев
ловия за по-хубав живот на хората край границата.
студенти и преподаватели от Философския факул-

А*.

Университетите от Ниш и Велико
Търново подписаха нов протокол

Сурдулица - Трън

Разменни посещения

Яовпт от, Ътга^пя

27 май 2С0й

Папата прие българския
президент
(От стр. 1)
България осъзнава, че по от
ношение на останалите народи
има задължението да бъде
мост между Запада и Изтока.
Обръщайки се към вас, искам
да насърча народа ви да про
дължи с доверие да изпълнява
тази специфична социална и
политическа мисия, изтъкна
Светият отец.
След аудиенцията президен
тът Първанов и членовете на
делегацията се поклониха в ба
зиликата “Свети Петър” пред
гроба на папа Йоан Павел Вто
ри, който през 1980 г. провъз
гласи за съпокровители на
Европа Светите братя Кирил и
Методий, присъединявайки ги
към покровителя Свети Беиедикт. На хълма Джаниколо, непосредствено до Ватикана, българските пратеници положиха
цветя пред паметника на Капитан Петко войвода, издигнат в
Алеята на гарибалдинците.

Парламентарни избори 2005

Започна предизборната кампания
* Двадесет и двете партии и коалиции, ре
гистрирани за участие на изборите, влязоха
в период на активна предизборна агитация.
Вчера официално започна предизборната кампания, която ще про
дължи до 25 юни, когато ще се проведат избори за 40. Народно събра
ние. Двадесет и двете партии и коалиции, регистрирани за участие на из
борите, влязоха в период на активна предизборна агитация.
НДСВ откри кампанията, като водачи на листи представиха кандида
тите за народни преставители по места.
Лидерът на БСП Сергей Станишев откри националната предизборна
кампания на пратията в столичната зала “Универсиада”.
На пресконференция заместник-председателят на ДСБ Екатерина
Михайлова обяви кандидат-депутатите на партията. “Новото време” от
кри националната си предизборна кампания на площад “Света Неделя .

Силвия Нейчева:________________
Президентът Георги Първанов, съпругата му.
Зорка Първанова и членовете на официалната
делегация се поклониха пред гроба иа Свети
Константин Кирил Философ в Базиликата Сан
Клементе в Рим. Доростолският митрополит
Иларион отслужи молебен.

всякакви подробности.
Дългоочакваната визита на президента в
Триполи ще е дни преди ключовата дата 31
май. Тогава Върховният съд в Триполи трябва
да се произнесе по делото с 5-те осъдени на
Президентът Георги Първанов отива в Ли- смърт български медицински сестри,
бия на 27 и 28 май. Това съобщиха от прессекПърванов получи покана от либийския лиретариата на държавния глава, като отказаха дер Муамар Кадафи през март т.г.

На 27 и 28 май

Първанов в Либия

Българите в чужбина ще гла
суват в 78 държави
Иа предстоящите парламентарни избори в България българите в
чужбина ще могат да гласуват в 205 населени места, каза заместник-ми
нистърът иа външните работи Силвия Нейчева на първата Световна
среща на българските медии по света.
Според данни на Министерството на външните работи българите зад
граница са между 1,5 и 2 милиона. За сравнение през 2001 година те са
гласували в 117 населени места. И ако тогава българите са имали въз
можност да гласуват в 64 държави, то през тази година нашенците зад
граница ще могат да гласуват в 78 държави.
Нейчева поясни, че до 11 юни трябва да бъдат дадени всички заявки
от българите в чужбина за участие в изборите. Така ще могат да бъдат
създадени секционни избирателни комисии, за всяка от които са нужни
по 20 заявки. Българското правителство показва, че се интересува от
мнението на българите в чужбина и от оценката им за четиригодишния
мандат, допълни тя и обясни, че в някои държави — например като
Франция и Гърция — е възможно да се гласува само в дипломатическите
мисии.
Г”

По идея и 6 организация на Българската телегра

С решение да се сформира
Асоциация на българските медии във вторник в София приключи Първата световна среща
на българските медии, в която
участваха над 70 представители на 58 медии от 24 страни по
света и над 150 представители
на медиите в България. Темата
бе “Българските медии и европейските отговорности на България” с обединяващата идея
за отговорността на медиите
при информирането на читателите за европейските реалности и за запазването на националната идентичност в рамките на обединена Европа.
На 23 май срещата откри

зам.-министър-председателят
на България Пламен Панайотов в името на премиера.
В приветственото си писмо
до участниците на срещата министър-председателят Симеон
Сакскобургготски изтъкна, че
“този уникален форум има
много благородна цел - да
срещне посланиците на българщината от четири континента със своите колеги в България; да покаже, че макар привидно да ги делят географски
граници, в умовете и сърцата
граници няма”.
-Свободата на словото, свободната българска журналис
тика, е една от най-ценните де

С. Паси в пресцентъра на БТА

мократични придобивки. Българските вестници, списания,
радиа, телевизии и електронни
издания вече са с европейски
дух и това ясно личи от интере
са на големите световни медии
към срещата - написа премие
рът Скскобургготски в приветственото си писмо.
Участниците на срещата се
срещнаха с министъра на външните работи Соломон Паси,
който в продължение на час и
половина
отговаряше
на
най-различни въпроси, предимно за това как на предстоящите парламентарни избори
ще се гласува в чужбина.
Делегатите и гостите на
Първата световна среща на
българските медии участваха и
в националния прием на прези-

дента Георги Първанов по слу- май и посетиха винарската изчай Деня на славянската пие- ба “Тодоров” в тракийското семеност и култура. Присъстваха ло Брестовица.
и на концерт по случай 24-ти
М.Т.

Акценти
*Да бъде изграден общ уеб портал, обединяващ всички български
медии извън България, предложи
Павел Калинов от Австралия. По
думите му, има технически и други
възможности да бъде създаден
“многомедиен” център, в който
всяка българска медия да получи
платформа за публикуване, чрез
която да създаде свой собствен
сайт, като в същото време участва
и в общия портал.
*От 1 октомври т. г. се очаква да
заработи проект, наречен “Българската телевизия за българите в
чужбина”, чрез който четири теле-

визии с още четири радиостанции
ще бъдат диостъпни за сънародниците ни по света.
*С европрисъединяването на
България предстои позитивно развитие на българската идентичност,
каза доц. Георги Лозанов. Той до
пълни, че понастоящем българите
в чужбина се чувстват като изключени от българската идентичност.
* Сънародниците ни в чужбина
се интересуват от всичко, което се
случва в България, но държавните
институции не предлагат качестве
на информация, заяви Дорис Александрова от Холандия. Тя подчер
та, че е необходима единна информационна система между българските медии по целия свят.

Ъмт&фадска офотка
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Концерт на КХД
"Извор" от Стари
Бановци

В рамките на сътрудничес
твото между фолклорния ан
самбъл към Центъра за култу
ра в Босилеград и Култур
но-художественото дружество
“Извор” от Стари Бановци, ми
налата седмица старобановчани изнесоха концерт в Босилег
рад. Под ръководство на хоре
ографа Горан Станкович, дет
ският и юношеският танцов
състав изпълниха редица хоре
ографии от Западна Сърбия,
Ужице, Лесковац, Буяновац,
Влашко и др. Особено впечат
ляващо бе представянето на
юношеския състав, който из
пълни танци от Босилеградско,
за които хореографията е пос
тавил Саша Радованов, хореог
раф в босилеградския Център
за култура. Малкият солист
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Продаден е"Бор"
Гойко Райкович от Бечей е новият собстве
ник на общественото предприятие “Бор” в Бо
силеград. Той е купил фирмата за 843 000 ди
нара на първия аукцион, организиран от Аген
цията за приватизация на 19 т. м. в Белград.
Райкович е бил единственият купувач и е купил
предприятието по началната цена, предложе
на от страна на Агенцията. Неофициално узна
ваме, че новият собственик вече разполага с
подобни цехове за обработка на дърво, а преди
две години е купил и предприятие “Неметали”
във Вранска баня.
Райкович сега е собственик на 70% от капи
тала на “Бор”, понеже останалите 30% са раз
пределени чрез безплатни акции на 148 сегаш
ни и бивши работници във фирмата. Разпре
делени са общо 6207 акции, а всеки акционер е
получил по 5 акции за една година трудов
стаж в “Бор”.

С купуването на “Бор” новият собственик е
поел и всички негови дългове. Въпреки че никой във фирмата не уточни, неофициално узнаваме, че дълговете й в момента възлизат на
над 35 милиона динара.
Досегашният и.д. директор на “Бор” Георги
Йовчов заяви, че едновременно с продажбата
на фирмата приключва и реализацията на со^
циалната програма за 43-ма работници. Той
очаква тези дни работниците да получат полагащите им се пари, понеже държавата вече е
отпуснала предвидената сума. Според социал
ната програма, заетите, които имат между 10 и
34 години трудов стаж ще получат по 203 960
динара, т.е. по десет средни заплати на републиканско ниво в стопанството. Работниците,
които имат стаж до десет години, както и оне
зи над 34 години ще получат по 6000 динара за
всяка година.

Стефан Станкович се предста Земеделската кооперация „Цвет"
ви с няколко народни песни.
Старобановчани за втори
път гостуват на сцената в Бо
силеград, а преди няколко го
дини босилеградският ансам
бъл изнесе концерт в Стари Ба
новци. Представителите на
В миницеха на замеделската
двата фолклорни ансамбъла кооперация “Цвет” от Босилегобещаха, че ще продължат сът- рад, който е поместен в няко
рудничеството си.
гашните складове на общес
***
твеното предприятие “Слога” в
От председателя па КХД
Босилеград, отпреди няколко
“Извор” Слободап Чепърпя
месеца се произвеждат части
узнахме, че детският със
за кошери. Цялата продукция е
тав към дружеството в
преназначена за фирмата
края па този месец ще учас “Рой”
от Търстеник.
тва па Международния
Кооперацията, чиято основ
фолклорен фестивал в Бур
на дейност е пчеларството, в
гас, където в края па юни
края на миналата година се
ще се представи и първият
сдоби със съвременни машини
им състав.
за изработка на кошери, както процес временно са ангажира
и със специализирани машини ни и външни лица и оповести,
и съоръжения за съхраняване и че планират посредством Тру
опаковане на мед. 50% от фи довата борса тези дни да наз
нансовите средства за купува начат четири лица на постоян
нето на машините и съоръже на работа. Същевременно той
нията е подсигурило Минис подчерта, че планират наскоро
терството на селското стопан да построят и специализирана
ство на Република Сърбия, 30% сушилня за дървените части за
УНДП, докато с 10 на сто са кошери, с което предукцията
участвали десетте коопераити, ще бъде много по-качествена.
Едновременно с разширява
основатели на “Цвет”. Покрай
първоначално получените ма нето на производството, в коо
шини, в кооперацията допъл перацията се вършат и усилени
нително са купени още четири подготовки за изкупуване на
машини за изработка на части мед, цветен прах, прополис и
други пчелни продукти в об
за кошери и един камион.
Славчо Владимиров, пред щината. Владимиров изтъкна,
седател на Скупщината на коо че вече се водят разговори с
перацията, казва, че покрай ко- фирмата “Меркатор” от Сло
оперантите, в производствения вения за осигуряване на плас
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Произвеждат чаоти за
кошери

И&ту^штит веселба

ъят

мент на пчелните продукти.
Кооперацията разполага и
със специализиран магазин в
Райчиловци, в който пчеларите
от босилеградско могат да се
снабдяват с всички необходи
ми съоръжения и материали за
пчеларството, както и с рояци
и матки.

***

Доколкото нещата се зад
вижат кооперацията и/е
разшири дейностите си
чрез организирано изкупване
на гооски плодове.
- Вече са контактували
фирми от вътрешността
на Сърбия и се надявам, че
през лятото ще организи
раме изкуп на гъби, боро
винки и други горски плодо
ве, оповести Владимиров..

Ученическа кооперация „Радост"

Наскоро ученически вестник
Абитуриентите от босилеградската гимназия от тазгодишния
випуск на 24 май приключиха с учебните си занятия. По този повод на тържествено украсената бина в хола на училищната сграда бе организирана културно-забавна програма от песни, танци
и скечове, а някои ученици четоха свои творби.
Веселбата на абитуриентите, придружавани от класните си
ръководители и преподаватели, продължи до късните следобедни часове с музика, песни и танци.
Нека да кажем, че сегашните абитуриенти няма да организират традиционния абитуриентски бал.

Накратко:
* На 29 май (неделя) ще се проведе чегвъртото заседание на Общинската скупщина в Босилеград. В дневния ред на сссията е включено изменението на Статута на
общината, както и изменението и допълнението на решението за Общинския съвет. Очаква се съветниците да извършат
кадрови промени в управителните и надзорките съвети на всички ведомства и

В ученическата кооперация
“раДост" към Основното училище “Георги Димитров” в Босилеград планират до края на
настоящата учебна година да
започнат да печатат ученически ве0тник.
Учителите Милан Миланов
и Драган Петков, които ръкоВОдят кооперацията, казват, че
са изготвили проект, с който са

предприятия, чиито основател е ОС.
* 63-ма осмокласници от Основното
училище “Георги Димитров“ през изтек^
е||Д д,1Ха на двудневна екскурзия
във Върнячка баня. В рамките на екскурзията в хотел “фонтана” във Върнячка баня,
де органИзИран и бал по повод приключване“0 на осемгодишното им образова||ие какт0 и посещение на манастир “Лгадос.’гиня” край Търстеник. Учениците за
екскурзията са отделили по 3000 динара, а
л^щето ги е надмогнало с по 500 дина-

кандидатствали при УНДП за
осигуряване на финансови
средства па стойност от 400
000 динара. Парите ще бъдат
изразходвани за купуване иа
необходими технически съоръжения за печатене иа вестника.
В кооперацията учениците
по изключително изгодни цени
си купуват необходимите им
учебни помагала. Имат въз-

ра.
В рамките на проекта Ти си същ и ги
си по-различен от мен , организиран от
групата “Мост" и италианската иеправителствената организация СООР1, 10 гимиазие ги от Босилеград от 19 до 22 май
пребиваваха в младежки камп на Авала
край Белград. В кампа бяха и по 10 младежи от Кияжевац и Нови пазар, а през това
време бяха организирани работилници на
тема “Толерантност",

можност учебниците си да взе“ат на изплащане. Миланов и
штков полагат усилия, преди
началото на следващата учебиа година да създадат възможиост на учениците на изплаща,1е да сн аземат и тетрадки и
други необходими учебни по
магала.
По думите на Миланов, кооперацията винаги се старае да
оказва помощ иа бедните уче
ници. Със средствата от акция
та за събиране на стара хартия
ще бъдат купени ученически
помагала и съоръжения за бедиите ученици. От собствените
си приходи и кооперацията ще
им окаже финансова помощ, а
иа отличниците ще подпомог
не при заминаването им на ек
скурзия.
Страницата подготви
Петър Рангелов

Юпм'Жров1{мосЬ хроника, ШШшШ
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Пресконференция на ОО на ДСС 6 Димитровград

Следизборната коалиция
е пред разпад

* Като1иновник зтразпадането на следизборната коалиция в скуп
щина Димитров и Ранджелов посочиха партиите, които образуват
настоящото мнозинство в скупщината, които по думите им прос
то са прекъснали сътрудничеството с ДСС.

В края на миналата седмица
пресконференция
проведе
Общинският отбор на ДСС в
Димитровград. Към журналис
тите се обърнаха д-р Владица
Димитров, председател на ОС,
и Синиша Ранджелов, предсе
дател на отбора.
Димитров най-напред ана
лизира въпроса със статуса на
димитровградската гимназия,
като изтъкна, че през послед
ните два месеца към ОО на
ДСС са били насочени “изклю
чително силни, но неоснова
телни критики” заради стано
вището, че местната гимназия
трябва да бъде смесено учили
ще с гимназиални паралелки.
По думите на Димитров, кри
тиките са отправяни от страна

специализирани училища. Тъй
като съществува законова възможност да имаме гимназия с
други паралелки, т.е. да имаме
едно обединено смесено училище, в което ще могат да се
образоват болшинство от нашите деца, ОО на ДСС стигна
до извода, че е най-добре да се
настоява за това решение. Това
би трябвало да разберат всички.” Димитров анализира и обстановаката в ЯП ‘‘Комуналац”, като изтъкна, че в това
предприятие напоследък без
конкурс се назначават на работа много нискоквалифицирани
работници (пазачи, писари и
пр.), като по тоя начин фирмата се обременява и се застрашават работещите. “ОО на

Във връзка с назначаването на работници в “Комуналац”,
в органите на местното самоуправление и в местните ве
домства, които се финансират от общинския бюджет,
Димитров каза, че отборническата група на ДСС на след
ващото заседание на ОС ще изисква от общинското ръкводство да й предостави сведение за това колко работници
са назначени на работа, откакто то е застанало начело
на общината. Той добави, че местните хора трябва да
работят, но е спорно това, че не съществува системати
зация на работните места, че не се обявавят копкур си и
че не се зачитат критериите за назначаване па работа,
един от които е и материалното положение на търсещи
те работа.
на ОО на ДС, Националния съ
вет на българското малцин
ство и нашия вестник. Поясня
вайки защо ОО на ДСС се зас
тъпва за смесено училище, Ди
митров между другото каза:
“Ако училището би останало
гимназия, в най-добрия случай
бихме запазили сегашните две
гимназиални паралелки. Като
национално малцинство вярва
ме, че държавата би ни позво
лила да имаме дори и една
гимназиална паралелка. Но
какво постигаме, ако имаме са
мо две гимназиални паралел
ки? Някои от гимназиалните
учители ще останат без работа
и това е единият аспект на
проблема. Вторатият аспект е в
това, че на определен брой ди
митровградски ученици няма
да можем да осигурим по-на
татъшно образование. Това са
учениците, които не са заинте
ресовани за полувисше или
виеше образование, а само за

ДСС смята, че в момента опре
делени политически партии
имат много по-голямо влияние
в тази фирма, отколкото ней
ните специалисти, които са
малко. “Комуналац” функцио
нира като по време на СГЦ.
Никой не обръща внимание
колко работници има във фир
мата и каква е тяхната профе
сионална структура. Никой не
разсъждава трябва ли фирмата
да се реституира, да се подгот
ви за самоиздръжка и евенту
алната приватизация”, изъкна
Димитров и добави: ““Комуна
лац” в момента е фирма, която
работи и печели добре само на
хартия. Всъщност става дума
за фирма, която ползва сред
ствата от граничния преход.
Без тези средства фирмата ав
томатически би се затворила и
работниците биха останали без
работа. Тъй като ДСС не желае
това да се случи, на мнение
сме, че трябва да се обмисли

На 20 май

Отбелязана
годишнината на ПСС
Общинският отбор на политическата пар
тия Движение “Силата на Сърбия” в Димит
ровград миналия петък отбеляза годишнината
си. Към присъстващите се обърнаха председа
телят на ОО на ПСС Милча Марков и говори
телят на отбора Милован Павлович. Те при
помниха за проведените досега няколко хума
нитарни акции на ОО в града, като помощите
на Здравния дом, на двете училища, на Дома

въпросът как предприятието
да се запази.”
Димитров отправи апел към
настоящото мнозинство в ОС в
Димитровград да започне разговор с останалите политически субекти в града, с гражданите и със специалистите за изготвяпето па стратегия за ЯП
“Комуналац", с цел “предотвратяване на ситуацията работниците на тази фирма отново с багери да излезнат пред
сградата на ОС и да протестират срещу отборниците, които
практически нищо не са сторили за тях”.
Синиша Ранджелов каза, че
ОО на ДСС смята, че за и.д. директор па местната детска градина е назначено лице, което
няма адекватна квалификация
и допълни, че тази партия ще
изисква от общинския просветен инспектор да се произнесе
по въпроса. “В детската градина междувременно са открити
още три работни места. Ние
смятаме, че това е прибързано
решение, тъй като знаем, че се
върши ребаланс на бюджета,
Следователно решението не би
трябвало да се осъществи на
практика", каза Ранджелов.
Той сподели, че досега общинските делегации, които са посещавали републиканските министерства не са се обръщали
към единствения депутат от
Димитровградска
община
Донка Банович и заключи, че
това е грешка, защото Банович
е имала желание да помогне.
Отговарайки на журналис
тическия въпрос съществува
ли и по-нататък следизборната
коалиция в ОС в Димитров
град, д-р Владица Димитров
изтъкна, че тя е пред разпад.
Той добави, че ОО на ДСС и
по-нататък настоява за разго
вор с представителите на нас
тоящото мнозинство в ОС (ДС
и Демократичния блок). Като
виновник за разпадането на
следизборната коалиция в
скупщина Димитров и Рандже
лов посочиха партиите, които
образуват настоящото мнозин
ство в скупщината, които по
думите им просто са прекъсна
ли сътрудничеството с ДСС.
Б.Д.

за стари и пенсионери и на Детската градина.
По думите на Марков и Павлович, желанието
на ОО на ПСС е Димитровград да се възстано
ви в икономическо отношение и в бъдеще той
да изпраща помощи на други среди. Те инфор
мираха журналистите и гостите, че в момента
ОО настоява общината да посетят специалис
ти за малък и среден бизнес, които ще изгот
вят стратегически план за нейното развите въз
основа на разполагаемите ресурси.
Сред гостите бяха и председателят на Димитировградска община д-р Веселин Велич
ков, началникът на общинското управление
Велин Николов и представители на някои пар
тии в общината.
Д.С.

Ново решение на Училищния
отбор на гимназията
Училищният отбор пи гимназията “Си. са. Кирил и Ме
тодий" ни 23 май отхвърли предишното си решение и
прие ново (6 “за” и един “против”), с което статусът
на училището се определя като гимназия с подведом
ствени паралелки на други специализирани училища ( в
момента това са туристическо-гостилничарска и тър
говска). По този начин решението ни УО е съгласувано
с едногласното решение на Общинската скупщина, с
което гимназията да запази статуси си.
Ни заседанието па УО присъстваха кметът на общипата д-р Веселин Величков, заместник-кметът Васа Алексов, пачалникът па общинската управа Велин Николов
и директорката на гимназията Снежана Симеонова.
А.Т.

На фестивала на детското твор
чество „Витезова пролет"______

Диплом за малка
димитировградчанка
Седемгодишната димитровт
градчанка Кристина Джордже- (Ш
.й
вич тези дни се похвали с диплом и книги, които получи за |Ш|
участието си в третия белград- нв
ш
ски фестивал “Витезова пролет”
на детското литературно и
изобразително творчество. На ЩЯ_
__
обявения по случай фестивала
ХфШж
конкурс Кристина изпрати нягИРв*
а
колко стихотворения и изобра- |
зителни творби. През средата
11ПЮ
на този месец тя с майка си Та- |
|
4*4
ня и вуйна си Лиля Петрова пъ- | \ ..
' /У
тува в Белград, където в Дома | I
--ч,
на гвардията на Войската на 1
““
'
СЧГ й бяха връчени дипломът и
книгите от координатора на фестивала Мирослав Кокошар.
Малката Кристина е впечатлена от участието си в проявата,
тъй като е можала да се срещне с много известни детски писатели - Добрица Ерич, Перо Зубац, Душко Трифунович, Миня Субота и други. Тя е написала и стихотворение, в което вдъхновено
говори за фестивала, за срещата си с писателите и с град БелБ. Д.
град.

дя

Ш^1

*1

Маша работа
Както вече е известно, намери се човек, предпр иемчив бизнесмен, който да вземе част от конфекция “Свобода” под на
ем и за начало да настани на работа 150 работници.
Много добре, ще рече всеки, мислещ добро на своя град.
Да, ама не! Защото колкото и да се стараят сегашните управ
ляващи да решат проблема и собственикът на фирмата “Хастекс” от Хасково да започне да оспособява за производство
цеха отатък Нишава, може би с още по-голяма сила някои се
стараят сделката да не се осъществи. Според неофициални
сведения сред тях са хора, които представляват общината в
по-високите етажи на властта, някои от бившите управленски
структури в общината и конфекцията, бивши заети в “Свобода”...и др.
Какви са мотивите им за тази неразумна постъпка? На ня
кои са партийни, тъй като докато бяха на власт, техните пар
тии с пръст не мръднаха да направят поне опит за съживяване
на производството и сега просто не могат да позволят други
да го направят. При други това е лична завист. На трети пък е
в интерес нищо в този град или тази община да не върви нап
ред. Четвърти продължават да следят някакви си директиви
на отдавна забравени кръгове... Всичките те обаче в очите на
хората, останали без работа и търсещи поминъка си не в кон
трабанда на цигари, а в честен труд, са същински противници
на тази община. Защото настаняването на 150 лица в “Свобо
да” означава поминък за поне толкова семейства, което пък
означава повишаване на покупателната способност на насе
лението, по-голям оборот в магазините, по-редовно плащане
на данъците и т.н. С една дума по-добро за всички, дори и за
тези, които сега правят спънки.
За такива постъпки самият народ в града и общината има
само едно название: “наша работа”. Но докога ще се съглася
ваме с констатацията “наша работа”? Защо не намерим сили
да изолираме тези хора, явно да ги посочим и явно да кажем,
че това са хората, които са против напредъка на нашата об
щност? Защо?! Може би отговорът е, че те или са станали
толкова икономически независими, че не ги интересува какво
се случва в тази община или пък имат силни защитници, за чиито интереси вършат тази “наша работа”.
А.Т.

Юпмпт^овфадска хроника
Юбилей на Градската галерия

27 май 2005
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Козарстбото като семеен бизнес

Слободан Сотиров Бивш директор козар
- десет години
по-къено

Светислав Панов е бивш директор на земе- ——7””
делската кооперация “Сточар”. Много хора в
ч
• •>
Димитровградско твърдят, че той е бил един
необикновен директор. “Необикновен”, защото,
както казват някои хора просто не е директоруНа 24 май с голяма изложба на Слободан Со вал както и останалите “обикновени” директо
Примерно като тръгне на командировка
тиров бе ознаменувана десетата годишни ри.
Светислав си понесе бучка сирене. Не се отбива
с-;
на от откриването на Градската галерия в по ресторанти, кафенета, а обядва сиренце и
Димитровград.
хляб в някой парк заедно с шофьора от фирмата, за да пести парите на фирмата.
Светислав Панов е в пенсия от няколко годи
ни. Набор е 1940 г., а по потекло е от село Петърлаш. Завършил е Селскостопанския факул
тет в Скопие през 1965 година, специалност
скотовъдство. Семейната му къща в Димитров
град е в квартала “Сателит” над сградата на
детската градина. Въпреки че е пенсионер, Света днес не бездейства. Прилага знанията от про
фесията си на практика, като отглежда 15 кози.
При доенето на козите и правенето на млеч
ните изделия (сирене, кисело мляко, извара) му
помага съпругата Рилка. От време на време им
помага по-малката им дъщеря Наташа, докато
по-възрастната Ирена е гимназиален учител по
физика в Белград. Сеното и зърнените храни за
козите Света обезпечава от с. Смиловци, отъкдето е съпругата му. Преди години е обработ
вал и площите в родното си село Петърлаш, но
сега то почти е обезлюдено, вследствие на кое
то комбайните вече не идват там, а засетите
площи едва ли могат да се защитят от глигани
те.

Ш.

На тази дата преди едно де- сметка си е царибродчанин”,
сетилетие Сотиров се съгласи изтъкна журналистът Стефан
да открие своя изложба в тога- Николов, откривайки изложбавашните неудобни и неуредени та на Сотиров в рамките на
помещения, които бяха пред- честването на десетата годишназначени за магазин на само- нина на Градската галерия,
обслужване, но се ползваха каНа въпроса как се чувства
то-еклад-на-ГИД.-Организаци—сега след десет-години, когато
онният комитет на първата из- на същата дата, 24 май - по положба в тези помещения нап- вод годишнината на галерията
рави големи усилия
преди в Деня на българската просве
всичко да почисти помещени та и култута и на славянската
ята и до някаква степен да ги писменост, пак се открива не
оспособи за представителна гова изложба, Сотиров заяви:
изложба на световноизвестния
“Чувствам се много добре и
същите хора, които направиха
димитровградски художник.
“Благодарим на Господа, че първата ми изложба в тази га
имаме Слободан Сотиров, за лерия я организираха и този
щото той пък ни подари в тези път. Мисля, че това е достатъч
трудни времена приятни миго но да се обясни от какво значе
ве с неговите картини”, каза ние е тя."
Откриването на изложбата
между другото д-р Симеон Ба
сов, който преди десет години уважиха многобройни почита
откри първата изложба в Град тели на творчеството на голе
ската галерия. Оттогава “тя си мия художник, както и ръково
намери място в културната па дителите на общината и аташе
норама на града с над 150 ор то по култура при посолството
ганизирани изложби до сега”, на България в Белград г-н Сто
подчерта кметът на Димитров ян Станкулов.
На изложбата са показани
град д-р Веселин Величков.
“Той е човекът-художник, най-много натюрморти от пос
който милее за родния си край ледните няколко години, както
и винаги се връща в него, ма и няколко портрета, между ко
кар че неговото творчество е ито и неизоставащият портрет
сътворено и е познато и в Ита на Даченка, майката на худож
лия, и в Швейцария, и в САЩ, и ника.
в Германия..., но той в крайна
А.Т.

С отглеждането на кози Светислав е започ
нал да се занимава преди 7-8 години. За козарството той знае много. През 1981 година, когато
бил на семинар във Франция, той научил, че ко
зите ядат дори 270 различни треви, растения и
билки, поради което млякото им е много здра
во. Когато става дума за рентабилността, Света
посочва следните сведения: “Десет кози по
принцип дават повече мляко от една крава. Ко
гато става дума за месото, от десет кози се по
лучават 15 или повече ярета, чисто общо тегло
след 3-4 месеца е по-голямо от теглото па едно
теле...”
Когато попитахме Света дали ще увеличи
броя на козите, надявахме се да получим поло
жителен отговор, но домакинът все пак каза “не” като добави: “Да съм в Смиловци бих имал
условия да направя ферма със 100-тина кози, но
тук в Димитровград, няма начин за повече.
Условието в Смиловци да открия ферма е да
имам и един човек, който да ми помага. В този
Неотдавна от печат излезе още една монография пи Сло случай бих теглил кредит за купуване на маши
бодии Сотиров. И пея са залегнали портрети, които извес на за доене на козите.”
тният художник е нарисувал през последните двадесет
Като бивш ръководител в “Сточар” за скотогодини във Флили в Швейцария, място с малко над 10011
въдно производство, не можахме да не помо
жители. Както казва Сотиров, няма по-малко градче в
лим събеседника ни за коментар във връзка с
света с толкова свои жители, нарисувани па портрети.
настоящата обстановка в областта на скотовъдШвейцарците са финансирали печатането на книгата на
немски език в 500 егземпляра. Книгата вече е представена ството в тази кооперация и въобще па терито
в Швейцария, а в нашита стрини промоцията й ще се със рията на Димитровградска община. Оказа се, че
тои на 5 октомври в Градската библиотека в Белград.
това е мъчителна тема за него. “Когато поглед
Както ни информира художникът, тогава от Швейцария
на каква е обстановката днес, през главата ми
а столицата ще пристигнат двадесетина метнели на
минава въпросът защо ли ние въобще работих
Флили, на които той е нарисувал портрети. След промо
ме в “Сточар”. Ето например фермата на тази
цията ще бъде организирана екскурзия до София. Възмож фирма в Бачевско поле беше най-съвременната
но е, каза Сотиров, гостите от Швейцария да посетят и
Димитровградска об/цина и да разгледат нейните истори ферма за отглеждане на дребен добитък в бив
шата СФРЮ. Днес виждаме какво е положемиечески и културни забележителности.
'>■ /< •

Швейцарска монография

..
А.\

й ш

то. И някои кадри в скотовъдството са виновни за тази лоша
обстановка.
Истинският специалист в та
зи област трябва не само да е
завършил факултет, но трябва
да обича добитъка и да е голям
работник.” Според оценката на
Света Панов за увеличението
броя на едрия и дребния доби
тък в Димитровградска община
трудно може да се говори. Как
то оценява той, липсва и под
крепа от държавата. “В Димит
ровград сме свидетели, че про
изводителите на дребния доби
тък нямат на кого отведнъж да
продадат агнетата или яретата,
а ги продават главно едно по
едно и от време на време", казва
тон.
Не е малка ползата от труда
на Света. За собствените си нужди обезпечава
сирене и месо, даже има и за продан. Но те не
излизат на пазара, а хората сами идват у дома
им за сирене. Във връзка с правенето на сирене
то Света ни разказа, че млякото обезателно се
пастеризира, за да се “ликвидират” всички въз
можни вируси и бактерии. По този начин са си
гурни, че сиренето им има пълна здравна из
правност и са спокойни, когато го ядат или го
продават на клиентите. “Какво друго да правя
като пенсионер? Да отивам в“пенсионното” да
играя карти, шахмат и да водя празни приказки,
не мога. По-добре ми е с козите, такъв съм чо
век, обичам животните”, казва накрая на разго
вора ни бившият директор, а сега пенсионер и
козар Светислав Панов.
Б.Д.

Подарък за ОУ "Братство"
в (. Звонци
Провеждайки акцията “Книга на солидарността”,
екип на първата програма на Радио Белград събра 1100
книги от различни жанрове и ги подари на основното
училище “Братство” в с. Звонци, в което се учат предим
но ученици с български произход. По случаи 45-годишиината на посоченото училище неговите ученици подгот
виха съответна програма, която изнесоха пред гостите от
Радио Белград, сред конто бе и редакторът Душко Радулович. Тъй като акцията на посочената радиостанция се
провежда с помощта на хора на изкуството, звонекото
училище посетиха и изтъкнатите сръбски актьори Петър
Божович и Браннслав Йсрсмич Дига. Те разказваха на
учениците симпатични историйки от времето, когато те
са ссдяли в ученическите скамейки.
Училището “Братство” в с. Звонци наброява 52-ма
Б.Д.
ученици.
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Ц II На лле>кдународния театрален фестивал в Тополовград__________

Хуморът - начин
Първа награда за за оцеляване
“Христо Ботев”
* Сборникът
"Комичното
в култура
та на сърби
и българи",
издаден от
философ
ския факултет 8 Ниш,
е втората
поредна кни
га, сътворе
на от препо
даватели в
университе
тите в Ниш
и във Велико
Търново

* Като лауреат на най-значителната награда
от фестивала, димитровградският театър
получи статуетката "Златна камила", гра
мота и парична награда от 600 лева.

Актьорът Делча Гигов

със статуетката
"Златната камила"

Димитровградският театър
“Христо Ботев” осъществи
голям
успех,
спечелвайки
“Гранд при"-то на международния фестивал на самодеините театри, който се проведе в
българския град Тополовград,
Театри от България, Турция,
Македония и Сърбия и Черна
гора изпълнениха общо 23 те
атрални представления. Димитровградчани на сцената излязоха с най-новото си представление “Нишан”, автор на
което е драматургът Сърбислав Минкович от Пирот, а пое-

таноочик Слободии Алексич.
Касае се за комедия, която се
изпълнява на шопския диалект,
Играят артистите Славча Димитров, Николинка Раичева,
Сърджан Христов, Славча
Антов, Борис Лазаров, Соня
Станулова, Соня Виденова,
Делча Гигов, Надица Иванова
и Милан Андрсевич. Като лауреат на най-значителната паграда от фестивала, Димитровградският театър получи статуетката “Златна камила", грамота и парична награда от 600
леза.
Тези дни тетърът “Христо
Ботев” участва с представлението “Нишан” и в междуокръжния преглед на самодейните театри в Лебане. Артистите
Николинка Раичева и Славча
Димитров получиха дипломи

за най-добре изпълнена жеиска, съответно мъжка роля на
вечерта. Детската сцена към
театъра вече участва в междуокръжния преглед с представлението “Буболечка” и спечели
трето място.
Димитровградският театър,
неотдавна отчете още едно
гостуване и то в българския
град Враца, където се проведе
Международен фестивал па
професионалните театри. На
това мероприятие димитровградските актьори изнесоха
представлението “Профссионалиег”. През следващия Ме <хххххх
ехххххх
сец им предстои да участват в <Х
XXX
хххх
още една забележителна прояххххх
ва - Националния театрален
ххххх
фестивал на професионалните
ххххх
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театри в България в град Каххххх
варна.
Б. Д.
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По случай 24 ллай - Ден на българската просвета и кул
тура и на славянската писменост
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Премиера иа спектакъла
“Псета”
На 19 май на сцената в Дисъс спектакъла
мит ровград
“Псета” се представи Варнен
ският драматичен театър “Сто
ян Бъчваров”. Гостуването на
Варненския театър бе реализи
рано в рамките на отбелязането на 24 май — Ден на българ
ската просвета и култура и на
славянската писменост.
Спектакълът, в който става
дума за човешките нрави и по
ведения през погледа на едно
скитащо кученце, макар и дос
та авангарден, бе радушно
приет от димитровградската
публика благодарение на май
сторското изпълнение на вар
ненските актьори: Анастасия
Лютова, Надежда Панайотова,
Пламен Георгиев, Свилен Стоянов, Николай Божков, Юлияна Чернева, Биляна Стоева и
Гергана Христова.
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Автор и режисьор на спектакъла е Георги Белчовски.
Гостуването е реализирано с
помощта на Държавната агенция за българите в чужбина,
КИЦ “Цариброд” и Центъра за
култура в Димитровград и под

Юбилей на „Просветни преглед"

патронажа на Кирил Йорда
нов — кмет на Варна, Смилко
градоначалник на
Костич
Ниш и д-р Веселин Величков —
кмет на Димитровград,
Л.Т.

Пред студенти от Нишкия и
гости от университета “Св. св.
Кирил и Методий” от Велико
Търново, дошли при колеготе
си в Ниш, миналия петък в Дет
ския културен център се състоя
промоция на сборника “Ко
мичното в културата на сърби
и българи”.
В тази втора съместна твор
ба на преподаватели от двата
университета са представени
общо 14 автори - 6 сръбски и 8
български. С това обаче никак
не е нарушено равновесието,
защото нашият приятел Ганчо
Савов се представи с текст на
сръбски език, каза проф д-р
Миливое Йованович, откри
вайки промоцията. Сборникът
изобилства с богата гама от
примери в литературите и кул
турното наследство на нашите
народи, а Ганчо показва колко
трудно е да се превеждат хумо-

ристични текстове. Това в никакъв случай не е занаят, а направо изкуство, защото комичното е едновременно и етическа, но_ и естетическа категория,
каза Йованович.
Междууниверситетското
сътрудничество започна още
през 1989 година, каза доц. д-р
Ценка Иванова и подчерта, че
бурните вълни на болката не ни
спряха, пито ни попречиха да
запълним човешките си отно
шения с нещо материално, не
що което да остане след нас
във времето. Миналата година
представихме сборника “Тра
пезата на българи и сърби”, за
да покажем кулинарните'пред
почитания на двата народа, а
тази - комичното. Сигурна
съм, че улучихме, защото хумо
рът е реакция на всички недъзи
в живота и начин за оцеляване
на нашите народи, подчерта
д-р Иванова.
Доц. д-р Радослав Радев бе
ше най-оригиналният, защото
се представи и като актьор. Когато се смеят и българите, и
сърбите, доволно си гладят
мустаците. Намръщим ли се,
те настръхват и се превръщат в
рога, с които се бодем. Затова,
нека винаги да се смеем, каза
доцент Радев.
Промоцията в Детския кул
турен център в Ниш беше под
помогната и от Дружеството
на сръбско-българското прия
телство “Рила” от Ниш.
В.С.Б.

_______________________________

Информативна и професионална медия на просветителите
“Просветни преглед”, информативен и професионален вестник на просветните работници в Република
Сърбия и Република Сръбска, стана на шестдесет години. Този седмичник е сред най-старите медии на просветните работници на Балканите и от 1945 година досега са печатани 2265 броя. Всяка седмица той информира
просветната и по-широката общественост за всички новини в образованието - от предучилищното до университетското.
През тези шест десетилетия вестникът беше от изключително значение за просве тните дейци. Той беше и
си остана своеобразен летопис на просветата и богата
педагогическа съкровищница, която е от особено значение и за бъдещето на нашето образование. Като незаменимо професионално и информативно звено той подпомогна на възпитателите и учителите постоянно да се
усъвършенстват в педагогическо-методическо отношение, да подобряват възпитателно-образователния процес и по-ефикасно да изпълняват реформите в образова-

ниего.
Просветите работници “напускаха” училищните
стаи и катедри и на редакторите на вестника изпращаха
мат ериали. На страниците на тази “педагогическа трибуна” са предадени на хиляди и хиляди материали от
различен жанр: уводни статии, репортажи, педагогически есета, методични анализи и информации, обзори,
критики, реклами, снимки... Вестникът стана огледало
на образователните течения и обществена трибуна за
професионални мнения и възгледи, дидактично-методически съветник, двигател на многобройни акции и издател на професионална литература.
В досегашното си съществуване вестникът изживя
различни съдбовни моменти. Освен безмерните си поетижения, той бе изправен и пред затруднения и странични пътища. Заради обогатяването му и осъвременяването на педагогическата практика бяха въвеждани нови
рубрики. Но вестникът на просветните дейци огстояваше идеята си и винаги следеше актуалностите и задово

ляваше нуждите им да се информират и да се издигат
професионално. Затова се стараеха неговите главни и
отговорни редактори, сред които Раде Вукович, Радован Теодосич, Милия Кнежевич, Ружица Петрович, Велко Велковски и Биляна Ступар. Просто е невъзможно да
се посочат многобройните имена на останалите, които
списваха вестника.
От особено значение е, че по повод шесгдесетгодишмия юбилей на “Просветни преглед” ( 24 април т.г. в
Ниш) бе организиран Първият събор на читателите на
вестника. Тогава беше предложено да се установи годишна награда на “Просветни преглед”, да се увеличи
броят на абонатите на вестника, да бъде печатан сборник под заглавие “Бисерите на Просветни преглед", монография и сборник на трудовете от първата среща на
читателите. Очаква се по случай юбилея, на вестника да
бъде присъдено и отличие.
Милосав Петрович, професор

%овените
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Заседание на УС на Матицата
на българите 6 Сърбия

“Иваново 1868" участва
Кадрови промени на фестивал в Гърция
Културно-художественото
дружество на банатските българи-палчани “Иваново 1868",
в началото на този месец участва в Международния фолклорен фестивал в гръцкия град
Пефкохори на полуостров Каще, че финансови средства за сандра-Халкидики.
реализацията му трябва да се
Освен с изпълнението на напоискат от Министерството на
културата на Република Сър
бия. Проектът предвижда Сед
мицата, която тази година съв
пада със 120-годишнината от
раждането на Емануил Попди
митров, да бъде организирана
в края на октомври и началото
на ноември и занапред да стане
традиционна. В рамките на
Седмицата ще бъдат организи
рани редица културни мероп
риятия - обзор върху творчес
твото на Емануил Попдимит
ров. среща на поети от нашата
народност, посещение на къ
щата му в Груинци, литератур
ни четения, литературни наградни конкурси, културно-за
бавни програми и др.

На заседанието на УС е разискван и проек
тът Седмица на Емануил Попдимитров",
който съвместно да реализират Матицата
и Националният съвет.
Симеон Арсов, лекар-специалист по обща медицина в босилеградския Здравен дом, е
нов председател на Управи
телния съвет на Матицата на
българите в Сърбия. На този
пост Арсов е избран на заседа
нието на УС на Матицата, про
вело се на 21 май в Босилеград.
Арсов досега бе замес
тник-председател на УС, а до
сегашният председател Цветко
Иванов от Цариброд се оттег
ли от поста поради здравос
ловни причини, но и занапред
ще бъде в състава на девет
членния Съвет. Извършена е
още една промяна. Вместо до
сегашния член на Съвета Иван
Иванов, който междувременно
е назначен на работа, която е в
колизия с членство му в Съве
та, е избран Перица Пенев,
гимназиален учител по фило
софия от Босилеград.
УС на Матицата отхвърли
петициите, които група роди
тели от Босилеград са отпра
вили до министъра на просве
тата и спорта. На заседанието е
изтъкнато, че т.нар. петиции са
юридически необосновани. УС
на Матицата е на становище,
че Министерството на просве
тата използва петициите, като
пореден начин за невъвеждане
на обучението на майчин бъл
гарски език в училищата.
На заседанието на УС е ра
зискван и проектът “Седмица
на Емануил Попдимитров”,
който съвместно да реализи
рат Матицата и Националният
съвет. Понеже този културен
проект е от огромно национал
но значение за българското
малцинство, УС е на станови-

родни танци на банатските
българи, ивановчани се представихаи с танци от Войводина
и от Левач. Те участваха и в
тържественото дефиле по улиците на курорта Пефкохори,
където присъстващите бяха изключително впечатлени от разкошиите им носии.

Курсове по български
език
Организиран от култур
но-художественото дружество
“Иваново 1868", в Иваново се
провежда курс по български
език. Курсистите са разпреде
лени в три възрастови групи ученици от I до IV, от V до VIII
клас, както и група за възрас
тни. Курсът е ръководен от ма
гистър Огнян Цветков от Со
фия, който изнася лекции на
всяка възрастова група по два
пъти седмично. Цветков актив
но участва и в работата на кул
турно-художественото дружес
тво.

П.Л.Р.

Как и кому ще
бъде мерено • ••
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Черквите в Паля, Клисура и Стрезимировци,
които са исторически паметници в горната част
на Знеполе, изживяват последните си дни. Те са
напуснати, плячкосани и изоставени от всички,
а камбаните им отдавна не се чуват. Спомените, следите и времето, което се измерва с векове, изчезват. Черквата в Паля е стара около 12
века и е сред най-старите храмове на Балканите
и Европа. Безотговорността на хората обаче
допринесе да бъде унищожен пламъкът в душата на обикновения човек. Личи че сегашният
“пламък ’ на рушителите е по-силен от любовта
и волята на някогашните строители на храмовете.
Храмът в Паля пропадна, но днес като че ли

никой не иска да разбере какво се е случвало в
долината на Палянска река, кои хора са оста
вили следи за своето съществуване в този
прекрасен край. И черквата в Стрезимировци
е в окаяно положение. Тези, които са я спася
вали от п ропадане, толкова добре са я “ремонтирали”, че покривът й не издържа първите снегове. Ограбена е и отвътре, и отвънка. и в Нея, както и в черквата в Паля, всичко
цеНно е ограбено. Къде са сега тези ценности{? Преди десетина години и черквата в
Клисура беше “ремонтирана”, но по време на
боядисването е унощоженана написаната истина: “Така както мериш, така ще ти бъде мерено”.
Може би тези три светини ще бъдат спасе
ни и ще служат на хората. Но може би спасяването им ще остане да бъде само желание и
блян на хората, които обичат своя край.
М-р Никола Аврамов

ни идии
Има училище, няма ученици
Нашите села: Годеш (3)

/

* Днес Голеш е пред прага на пълното обезлюдяване и в това отношение е едно от най-застрашените села в Босилеградска община.
За пръв ПЪТ в Голеш е открито училище през 1942 година,
разказвал ми е покойният Павел Илиев от Жеравино, който
е бил първият учител в това
училище. То ебило в къщата на
Зинови Или.ев в махала Село.
Първата и единствена училищна сграда в селото е построена
през втората половина на 50-те
години на XX век.
Когато посетих Голеш за
първи път през 1955 г„ учениците учеха в частна къща. За
втори път бях в селото през
1998 г. и тогава видях сравнително нова и хубава училищна
, 1
сграда, в к Я1
нямаше Умници. Училището
пмии!'™™!» От тях узнах че в голешкото училище са
оаботили учителите Симеон
Хоистоя от Яуктг Асен Новков от Пъшюшица Стояна
Милева от Голеш Павел Бог-

Данов от Догаиица, Славка
Стоичкова ог Белут, Райчо
Цветков от Райчиловци, Лк>бинка Драганова от Голеш, Зоран Цветков от Долна Любата,
Зоран Йорданов от Дукат и др.

При последното преброяване на населението през 2002 г.
в Голеш е имало само 38 жигели, но мнозина от тях не са живеели постоянно в родното си
село. Най-много голешани -

Секретарят на дружеството
Петър Василчин раздаде на
всички участници във фестивала книжки с кратка история на
банатските българи.
На връщане от фестивала
членовете на дружеството посетиха Солун и сърбските гробища “Зейтинлик”.

135, са регистрирани през 1948
I. Само 5 души по-малко са записани през далечната 1880 г.
Ето
няколко официални
данни за броя на жителите в то"1°*?; 1 ^ г' ~
г' ~
Г-~
*®^1 г. — 41
жители в 19 домакинства,
Диес г°леш е пРеД пРага иа
пълното обезлюдяване и в това
отношение е едно от наи-застрашеиите села в Босилсград“а об,дина- гСелото електРифицирахме благодарение на
Симеон Захариев от Долна
Л,обата- когат°
беше пРеД'
седател на общината но за съжаление тогава вече беше късно”, казаха моите събеседници,
в сииора на село Голеш се
намира един много стар гроб с
желязна ограда, но няма никакво историческо сведение или
предание за него - чий е този
гроб и от кое време е. Преди
няколко години гробът бил

Ивановчани ще гостуват в
Румъния
По покана на банатските
българи от Старо Бешеново Румъния, представители на
МО Иваново и членовете на
КХД “Иваново 1868" ще учас
тват на традиционните Петровденски дни в Старо Беше
ново, където ще изнесат кон
церт от народни песни и танци
и ще участват в състезанията
по футбол на малки врата, бас
кетбол и други спортове.
Миналата година в Иваново
пребиваваха представители на
българите от Старо Бешаново,
когато двете български об
щности се побратимиха и
сключиха договор за сътрудни
чество.
Аугустии Калапиш

Както и хората от
останалите босилеградски
села, така и голешаии
ошвииаги били
ученолюбиви. Не са малко
хората от това село със
средно, полувисше или
виеше образование. Има ги
в различни професии, а
иай-многобройни са
просветните работници,
които учителствали и
учителстват предимно в
Македония. Ето имената
на народните просветители
от Голеш: Ангел Иванов
Цветков, Симо Бойков
Атанасов, Доне Петров
Атанасов, Боли Христов
Митов, Бранко Насее
Евтимов, Стояиа Милева
Станоева, Нада
Стаменова, Надежда
Христова Матова,
Любинка Драганова и др.
разкопан,най-вероятно от ван
дали, търсещи злато. В мес
тността Фурньище някога има
ло римска фурна, а около нея
селяните намирали останки от
римски гробища, глинени
предмети, тухли, съдове и др.
Няма други старини в селото.
-Край Александър МЛАДЕНОВ
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Финален турнир Предпоследен кръг 6 ПФД
за шахматната
__

Ме>кдуокръжно първенство по
атлетика

йггкяЕа-.ЙГ- "Млодост е пред
Миналата седмица на градския стадион в Пирот се проведе училищ- / ЦЦ^ЛП 1Щ
но междуокръжно състезание по атлетика, на което се представи и ос-

На 300 м: Андрей Еленков зае второ място с 46,11, а Александра Пе т
рова първо с 50,01 сек.
На бООм Лтобица Кривокапич е шеста с 2:56,00, на 800 м Неманя Новакович е пети с 2:41,16.
В щафетата 4x100 м първо място с 54.32 сек. спечелиха Андрей Елсиков, Милан Йорданов, Саша Милев и Горан Делчев.
Скок на височина: Саша Милев спечели първо място с 1,40 м.
Хвърляне на гюле: Никола Стаиосв е шести с Ю.ЗОм, а Аия Васова нета с 8,10 м.
В щафетата 4x100 м момичетата в състав Йоваиа Димова, Алексан
дра Петрова, Андрея Тодорова и Александра Андонова спечелиха пър
во място с резултат 1:01.
Всички първоклаенрали се участваха на републиканското първенство
в Крагуевац, което се проведе на 25 май.
Д.С.

Спортна стрелба

Димитровград по-добър
от Княжевац

1
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В Хсрцег Нови завърши
48—та купа на СЧГ по шахмат,
За пръв път в историята па ди
митровградския шахмат във
финала се намериха и мъжки
"ят, и женският отбор на ШК
Цариброд”.
Мъжете след седем кръга
заеха 13 място сред 22 отбора
предимно от първа и втора ли
га. Да напомним, че през вто
рата половина па турнира те
играха без гросмайстора Алек
сандър Делчев (дотогава бяха в
самия връх на турнира).
Женският отбор се класира
на шесто място.

След убедителната си побе
да със 7:1 срещу “Трешневка”
в Лопардиице в предпоследния
кръг от тазгодишното първен
ство “Младост” запази предни
ната си от 2 точки пред “Кондива” от Жбевац и почти е из
вестно, че ще бъде шампион на
ПФД за сезона 2004/2005. За да
постигнат този исторически
успех, босилеградчани трябва
да спечелят само още една точ
ка в мача от последния кръг

■■ л ^ А *
ВЦ Ш Иа Шк РЩ

топката във вратата на Трайкович. Един гол през първия пе
риод от играта вкара и опит
ният Синиша Дамнянович.
Във второто полувреме
“Младост” отбеляза още три
гола и допусна едно попадение
в собствената си врата. Гол
майстори за зелените през вто
рите 45 минути бяха Саша Йованович, Игор Василов и още
веднъж Владица Владимиров.
Единственото попадение за до-

Д.С.

Любко
Петрович
отново в
"Литекс"
Любко Петрович ще смени
уволнения израелски наставник на феиовеТе на "Младост" се хванаха на хоро след

поредната победа „а отбора
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Собственикът на “оранжевите Срещу “Младост” от СувойниГриша Ганчев освободи от длъж- ца на 28 май (утре) от 17 часа
поражението
ЦСКА*(с треньор на стадиона “Пескара” в БосиЙешич) с 0 : 1. Бизнесменът оста- леград.
иоп изключително неловолен от
И в мача срещу Трешневка

макините вкара Йован Величкович.
"Младост": Г. Величкович,
Д- Иованович, С. Стойков, И.
Глигоров (И* Василов), Б. Вой-

д° две години ще вкара отбора в
Шампионската лига. Обаче — уви...
През миналата година под ръководството на Любко Петрович
“°Р^жевите" спечелиха Купата на
България. Очаква се той да поеме
тима от “града на люляците" (така
в БългаРия наРичат Ловеч) след
края на сезона и да направи подготовката за почти сигурно участие
на клуба в турнира за Купата на
УЕФА.
В предстоящите срещи от българския футболен шампионат състава ще води досегашният помощник на ловчанлии Драголюб Симонович - Дуци.

(С. Димитров) и С. Дамнянопич
"Трешневка":
лж г*
0 Б.
А Трайкович,
х>г
И. Станкович, 3. Арсич, М. Тасич, М. Велкович, И. Младенович, Д. Милич, И. Стоянович,
И. Величкович, 3. Трайкович,
Н. Накич.

=Р —» .. ™Р4н "ЪТ

«вовотс-

п ^
^
^
^
я-з
Димитровград и Княжевац в той през есента. Спонсор на
рамките на подготовките за състезанието бе СТР “Магди”..
републиканското
училищно
първенство в Панчево в нача- Рп|тппвя ПВЯНЯПРПРТЯ В
лото на юни
ЬОКОПОВа дванадесета В
Резултатите1 Милош СЪПбИЯ
Джорджевич (Княжевац) - 173 „
. Паичгйа
,, май „
. о д
лой
Л
& грао панчево на м май се
точки; 2. Александър не ро
проведе републиканско уче(Димитровград; - I//точки и д. ническо съревнование по
Милан Рангелов (Димитров- спортна стрелба с въздушна
град)- 171 точки.
пушка. В конкуренцията па
Отборно Димитровград спе 93 пионерки от цяла Сърбия
чели 651, а Княжевац 642 точ- младата димитровградчапка Дияна Соколова зае 12
ки.
При пионерките се пред място със спечелените 172
ставиха само домакините:!. точки.

зо,6гй.“.=“'л<бд,1".
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През фотообектива
Тези дни в Спортния център “Парк”
започна реконструкция на пътеката за лекоатлети около стадиона. Тя бе направена от згурия и бе в много лошо състояние. С помощта на механизацията на
“Путеви” от Ужице старата настилка ще
бъде махната, след което върху съответно подготвената ще се сложи нова настилка от смляни тухли. Тя ще бъде уплътнена с валяк и по този начин ще се
създадат възможности за по-качествени
тренировки на димитровградските лекоатлети.
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Урежаот лекоотлетичното пътеко

тел Владица Владимиров, койТГ) ккат ччк 4 гола Побелитеоще пре^пърГто
г
у
с
полувреме, понеже двата отбоРа заминаха на почивка при резултат 4:0 в полза на зелените,
ВлаД»миРов °ТКРИ резултата в
5 минута и до края на първото
полувреме още 2 пъти вкара

П.Л.Р.

За Купата на Пчински окръг
**

Зелените" във финала

Историята се повтаря - след
двадесетина години “зелените”
отново са във финала за Купата
на Пчински окръг. И този път
противник ще им бъде “Динамо” от Враня, който се състезава в Сърбска футболна дивизия. Въпреки че първоначално
е било определено финалната
среща да се изиграе във Враня,
в “Младост” се надяват, че все
още съществуват възможности
Босилеград да бъде домакин
на двубоя, който ще се проведе
в началото на юни.
Полуфиналния мач срещу
“Раднички” от Враня, който се
състезава в по-висша дивизия,
“Младост” спечели без борба.
Поради неизвестни причини
футболистите на “Раднички”
на 18 май не дойдоха в Боси-

леград и мачът е регистриран
със служебен резултат - 3:0 в
полза на “зелените”. Без оглед,
че полуфиналният мач не се
изигра, “Младост” напълно
заслужено се класира за финала, понеже на осминафиналите
и на четвъртфиналните състезания, босилеградският отбор
с убедителни победи отстрани
“Челик” и “Радник”, които се
състезават в по-висшата дивизия.
Другия полуфинален двубой
“Динамо” като гост спечели с
3:2 сещу “Кондива” в Жбевац.
Победителят от тазгодишните състезания за Купата на
Пчински окръг ще се класира
за състезанията за Купата на
СЧГ през следващата година,
П.Л.Р-

Спорт - Щвданпя - Пиетет
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Ден на предизвикателството 2005
международният ден на предизвикателството за пръв път е организиран през 1У83 г. в гр. Саскочен в Канада под мотото “Спорт за всички”. Под същото мото през май 1993 се организира в
Белград, а през 1995 за пръв път и в Димитровград. Тази година под мотото “Петнадесет минути
спортуване за всички” на 25 май се проведоха редица спортни манифестации в града. Съперник №_,
на Димитровград, който в досегашните съревнования е отбелязвал винаги добри резултати, е
<
град Арилье. За съжаление дъждът беше истинско предизвикателство за всички и сигурно ще поп- В...,.’., ]
речи на окончателните резултати в Димитровград.
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Под название “Ние не
сме за старо желязо” в
предизвикателството се
включиха и обитатели-
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В предизвикателствата се включиха и най-мал
ките от детската градина, както и тези от основЗа стаРи’ 110'
иото училище, които пред кметството изиграха
!!™<°свеи.спсциалси бас- “екзибиционен мач”

Музикална двуколка обиколи улиците на грациално започна на 24-и късно вечерта с викторина : “Колко знаем за да, за да покани гражданите да участват в прездравето си”
дизвикателството

№

Обява
Ш

№
ЙВ№».
- Г<ху

?.

|.у

Шт

Специална баскеболна среща на специален
кош изиграха и работниците от “Комуналац”
на площада в центъра на града

Продавам ПОМОЩНА
СГРАДА с повърхнина 20
м2 и плац 100 м2 в
Звонска баня.
Заинтересованите да се
обадят по телефона,
като наберат номер
010/87-355
около 20 часа.
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Група колоездачи посред нощ се отправиха
към връх Видлич на Стара планина и се завър
наха на 25 май преди обед

цАлющ- •
Сьстаеил: Драган Петроз

Водоравно: 1. Пътна настилка от
ръбести средноголеми камъни.
7. Сгъстен със захар плодов сок.
11. Орган в устната кухина. 12.
Името на революционера Лев
ски. 14. Мъжки певчески глас.
16. Алкохолно питие. 17. Древно
стенобийно оръдие. 18. Цвете.
19. Кон (поет.). 20. Неподвижно
морско животно. 21. Името на
22.
Иванишевич.
тенисиста
Страна в Европа. 23. Насмешли
во отношение към недостатъци
те или слабостите. 24. Знак от
хороскопа. 25. Дворец, замък.
27. Загатване. 28. Магазин (тур.).
29. Модел руски въртолети. 30.
Отбрано общество. 31. Брат на
съпругата. 32. Част от скелета на
човек. 33. Сънуване, мечта. 34.
Детска играчка, тротинет. 35.
Любеници. 36. Велосипед. 37.
Марка унгарски автобуси.
Отвесно: 1. Голямо желание. 2.
Химически елемент, газ. 3. Подправка в някои ястия. 4. Модел
руски автомати. 5. Повреда на
автомобил, машина и пр. 6. Името на певицата Кери. 7. Мъжка
рожба. 8. Модел руски самоле
ти. 9. Движение на пари или сто
ка. 10. Открито място за продажба на стоки. 13. Примитивен плавателен съд. 15. Ранг, титла. 17.
Безалкохолна напитка. 18. Голя-

ма
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Дпсс сс навършват 40 ДНИ, откакто нс е сред нас нашита нспрежалнВЕРКА ТОШЕВА
от с. Д.Любата, живяла във Враня
Времето минава, а болката е всс по-голяма.
Нека всички, конто я познаваха сведат глави пред свет
лата й памет.
Опечалени: дъщеря Круна, съпруг Стойне и семейство
Бойкови
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мо литературно произведение. телност в пустиня. 27. Вид кафе.
20. Модел на “Опел’'. 21. Шумна 28. Горният отвор на огнестрелвеселба с обилно ядене и пиене, но оръжие. 29. Спортна лодка.
22. Вид игра о малки плочки. 23. 31. Качествено месо. 32. Камион
Компютърни пирати. 24. Малко за международен транспорт. 34.
парче хляб, хапка. 25. Ястие от Втората нота. 35. Дума, о която
сварени зеленчуци във вид на се потвърждава,
Каша. 26. Място с вода и растиРешение на кръстословица 243 - Водоравно:
1. Мина. 5. “Там”. 8. Кос. 9. Площад. 12. Тал. 14. Арка. 16. Орис.
17. Боза. 18. не. 19. Никел. 21. Дини. 22. Сапун. 23. Солист. 25.
Пролом. 27. Люляк. 28. Елит. 29. Пожар. 30. Ар. 31. Джузепе Верди. 34. Син. 35. Колети. 36. Ген. 38. СМ. 39. Диреци. 40. Мока.
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Тъжен помен
ДЕСЕТ ГОДИНИ без
ИВАН ВАСИЛЕВ МАЛЯ
известен димитровградски спортист и педагог.
Нека всички, които го обичаха да еи спомнят за него.
Опсчелспото семейство Пейчеви

Възпоменание
КИРКОВИ
ОЛГА
1914-1985

щ
V.

к ч,

V. ~ 1

ПЕТЪР
1914-1995
Мили наши родители, годините минават, но те не мо
гат да заличат нашата безмерна любов към вас.
Вашите Гица и Лца
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Манчин рабушшшш
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Нашенски историйки

Кофа в бунар
Поливал шоп градината си
и си говорил с комшията. По
едно време кофата се откъсне
от синджира и падне в бунара.
-Комшия, я ела да ми по
могнеш да извадим кофата. Ти
си як мъж, ще ме държиш за
краката, а аз ще хвана кофата.
Така и станало. Спуснал
комшията шопа в бунара, той
хванал кофата и когато трябва
ло да го издърпа, шопът се се
тил:
-Я чакай да напълня кофата
гада пс излизам с празна кофа.
Комшията вече се изморил,
разтреперили му се ръцете и в
един момент в тях му останали
само опинците. Плюсиал шо
път в бунара, об ърнал се някак
и започнал да вика:
-Комшийо кво чекаш, вади
ме, че се удавим!
-Чекам да одънем, а ти да
напълниш ковуту да ие прайиш
празан ход!
Младен Колев
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Свети Кьирил и Свети Методия дочули
дека у Цариброд кърстили гьимназиюту на
ньиноиме ирешили тайно да елезну от небето, да се
примъкну и сами да виде и да чую киква чес им се
дава.
-Айде брате, Методийо, после толко века да видимо
има ли помен от онова що писамо и творимо, за кои
и живот положимо!
-Да идемо! - съгласил се Методия.
Очеш ли!? Кига слезли и почели да се разпитую,
кога кико питаю, само гьи погледам и да бъкну. Дал
Господ, та се натъкнуше баш на мене, я гьи препозна
по снимкьете от читанкуту, поклони се доземи и им
реко:
-А, Цариброд нема да найдете. Тия град съга се ока
Димитровград....
-По Свети Димитра ли?
-Ма йок! По Георги Димитрова...
кар. Ив. Яков
-Светъц ли йе? - питаю они.
-Па кико да кажем, може и да се узне за светца, ама
комунистическога!
Они се само спогледаше и закьуташе. После рекоше:
Доста време поживях,
-Айде, води ни до манастират да видимо кико деца
много работи видях.
та
уче славянобългарский!
Днес, разтегнат ли локум *В рая се влиза < връзки. Но ако се
-А-а-а, Ваше светийе, съга децата не уче по манасИмам си едно на ум!
влизаше за заслуги, кучето ми щеше ! тири, съга има специална училища, гьимназийе!
да е вътре, а аз вън.
-Пак по гръцкьи! Защо просто не си кажу: училиЕто избор се задава,
Марк Твен
! ще?
щедро ни се обещава
-Знам ли, я си ударам рабушйе...
*Ако искаш да убиеш кучето <и, изка
чаканият евродрум -Ти йезичник ли си?
рай го бясно.
имам си едно на ум!
Молиер ! -Ане, християнин съм, само дека ми остало отпра'Гладното куче вярва само на месото. \ деду...А за българскьият могу да ви кажем, учи се саДруг си партията хвали,
| мо с два часа, за разлику от английскьият, кой се учи
А. П. Чехов
явно - смята ни абдали,
с четри часа...
*Най-силната
любов
е
на
майката,
-Е защо тия народ се прави на англичанке, кига нивдига врява, прави шум после на кучето, а чак след това на йе им дадомо азбукуту, писмо и четмо на славяноимам си едно на ум!
любовника.
българкий, що и Рим призна, а папата благослови?
Полска народна поговорка
-А не се прайе само на англичанке! Прайе се на
Но когато някой каже
'Каквото кучето, такъв и стопанинът. сърбйе и сърпскьи се учи четри часа! И ако сакате
и твърди нахално даже,
'Кучето играе според тоягата.
да знайете защо йе тека, требе да ви кажем дека цаче съм жив и съм добре *На жена, че плаче и на куче, че спи риброджанье за млого работе се прайе на англичан
имам ие едно на ум, а две!
никога вяра не хващай.
ке...
Кръстю Дамянов
-Значи, напразно смо се мучили да дадемо азбуку
на славяньете, та да славе Господа на свой йезик...
-А не сте се напразно мучили. По църкве и манас
тири йоще се слави Господ и на църквенословенскьи...
Разтревожен, обажда се
-Па иде ли народ у църкве?
дядото от село:
-Идеше докига не дойдоше комунистите. После они
забранише,
а съга кига се пребоядисаше и они иду и
"Проклетията далека, стиже и тука
се кърсте...
уж празници, а оно, да видиш...
-Чудно некикво племе су това комунистите, а?
Сунамият и нас поткачи
-Е, и чудно и не йе, гледайу си интересът...
Сума души си заминуше:
-И са кво йе положението?
Цуна се изоглави, бог да прости
-Па попрая се полъка. Ете гьимназията носи ваше
Кърста се кърстоса, дълго чимрея
то име, а ако йе казал Бог, че се съживи традиция
та...
Джора се джиброса, доста и делни
Светците се само погледаше и се изгубише тека,
кумат прескърца, а беше стасал,
кико що беоше дошли.
Манча
житото у паницуту са че си куса сам.
Курталише се човеците навреме
Смъкнуше селячкото тешко бреме.
Ако сунамият пак ни затече,
у село нийедън нече да утече.
От ОО на ДСС се оплакват, че актуалното общинско ръковод

Едно на ум

Няколко умни
за кучето

Проклетията

Мош^еЗМшкпт Помощ

ство не иска помощ от депутата в Скупщината на Сърбия, който
е от редовете на тази партия.
“Ако помага както около статуса на гимназията...благода
рим, няма нужда!”, коментира един общински ръководител.

Айде са у здравйе!
И лютата ега потрайе!
Новица Младенов

А.Т.
Директор: Велимир Костов. Редакция: Алекса Ташков, Вобан Димитров. Васко Божилов. Ванче Богоев, Кирил Георгиев, Момир Тодоров
(и.д. гл. редактор). Петър Рангелов, Никола Цветков {технически редактор и комютьрен дизайн). Даниела Христова (лектор-коректор).
Телефони: директор (тел., факс) (018) 46-454. редакция (018) 513-862, комерсиала (018) 513-861.Вестникът излиза всеки петък

Издателство "Братство"
Кей 29 декември 8 Вестник за българите в СЧГ

Е-поща: шиЬ@пеа1ап1з.пе1

Печата: тРаФикаГалеб'.матейевачкипут 13. ниш.телефакс(018>571-222:ов55712222.

