Вестник па българите в Сърбия
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Нишлии отново се радват на актьорските постижения

На 22 август в Ниш започна
41 -ят филмов фестивал посве
тен на актьорското майстор
ство. Според традицията на
председателката на журито
Снежана Никшич ключовете на
града предаде градоначалникът
Смилко Костич, което означава,
че до края на фестивала в гр. «...
Ниш ще “властвуват” актьори- [ 1
те. В тричленното актьорско жури, което ще решава за награди- *
те на колегите си (между остана
лите за “Наиса”, “Царица Тео
дора” и “Цар Константин”), са
още Злата Нуманагич и Божи
дар Стошич.
Както предварително бе
оповестено, наградата “Павле
Вуисич” е присъдена на Петър
Крал.
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Те въплъщават мечтите - и на екрана, и на сцената

наскоро ще
на есента

Продължава асфалтирането на
пътища и улици в Босилеградско

118 милиона за
регионални отсечки

ррщ

Всичко си има край!
Отминаха тропическите
горещини и годишните
почивки. Но, краят на
едно, е начало на друго.
“Братство” е отново с
вас, за да сподели кахърите ви. Наближава сеп
тември: новата учебна
година, грижите за отоп
ление, за подготвянето
на зимнина... Натежа
лите от плодове клони
сякаш ги смекчават.

Асфалтиране на отсечката Рибарци-Райчиловци
Едновременно с асфалтирането на улиците в Босилеград и
Райчиловци, през лятото приключи и това на отсечката Рибарци - Бранковци на регио-

налния път към Караманица, а
започна и слагането на нова асфалтова настилка от Рибарци
към Райчиловци.
(На стр. 2)

2

жшшш

25 август 2006

118 милиона за регионални
отсечки
(От стр. I) И
За асфалтиране на посочените регионални отсечки правителството е отпуснало 118 милиона динара. 41 милиона са
похарчени за слагане на два
слоя асфалтова настилка на 2,7
километра от трасето Рибарци
— Бранковци, докато за тройна
асфалтова настилка от Рибарци към Райчиловци в дължина
от 8,5 километра ще бъдат из
разходвани 77,2 милиона дииара.
Кметът Владимир Захариев
изрази голяма благодарност
към Правителството на Сър
бия и към директора и предсе
дателя на УС на общественото,,
предприятие “Сърбия пут
Бранко Йочич и Зоран Пешович, които са разрешили реали
зацията на тези проекти.
- След разговорите ми в пра
вителството, реконструкцията
на участъка Рибарци - Райчи
ловци е включена в петнадесет
те приоритетни пътища, които
тази година ще бъдат асфалти
рани в Сърбия. В момента се
вършат и подготовки за про
дължаване на асфалтирането
на регионалния път Босилег-
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„Застава"отново на българския пазар

Десетката“ за
12 600 лева

55

Щ

3 Сръбският автомобил „Застава“ отново се
Щ.Л внася в България, в момента предимно 3а
таксиметровите компании, а в последствие
'' .-А Д и 3а масовите потребители.
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Новоасфалтиранин път Рибарци-Бранковци
рад - Божица, а аз ще положа
усилия да осигуря допълнителни средства от републикански
източници за реализацията на
проекта, изтъкна кметът Захариев.
На улиците и пътищата в Босилеград и Райчиловци е планирано да бъдат сложени общо
21 хиляди метра квадратни асфалт, за което ще бъдат изразходвани 43 милиона динара,
По-голяма част от планирани-

тс работи са извършени, а остаполо е да се сложат още около
4000 метра квадратни асфалтова настилка. В реализацията на
този проект общината участва
аг\о/
„
. гг\
с
/о, докато останалите 60
процента дава правителството.
Асфалтирането на улиците беше договорено в края на миналата година, когато беше реализирана и една част от проекта.
П.Л.Р.

Горнолисинчани подобряват бита си

Асфалт в центъра
*3а асфалтиране са похарчени към 6 милиона динара. През есента
ще започнат да прочистват махленските пътища.

Горна Лисина
Центърът на село Горна
Лисина това лято придоби
нова, по-красива гледка. След
довеждането на питейна вода,
изграждането на чешма и
ремонтирането на черквата и
на Културния дом, които
постижения станаха преди
година-две, преди месец беше
ремонтирана асфалтовата отсечка до центъра и асфалтиран
самият център, както и пътят
до черквата и гробищата. Представители на селото казват, че
работници на Предприятието
за пътища от Враня са докарали и сложили 1036 тона асфалт, за което са изразходвани
към 6 милиона динара.
- Парите са от републикански източници, а ги изиска

От компанията - вносител “Заетава България” ООД съобщиха, че
в момента возилото се прелдага в
няколко разновидности, които за
сега обаче представлявали интерее предимно за таксиметрови
компании.
Доссга са приети стотина поръчки от физически лица, но компанията планира да засили присъствисто си на пазара от следващата година, когато започне вно
сът на “Застава 10".
Произведен на базата на “Фиат
Пунто”, моделът ще бъде напълно
равностоен на конкурентите си в
класа, но на по-добра цена.
Красимир Николов, мениджър
иа компанията съобщи, че “десет??Та ще сс предлага на цена от
01)1) лева с /у[с и с това очаква да
бъде достигнат пазарен дял от 3,5
процента.
. Освен автомобили компанията внася и произведените в сръбските заводи микробуси и камио-

ни. Всички возила са с двигатели,
отговарящи на стандартите за
вредни газове “Евро 3" и "Евро 4",
което ще позволи да бъдат внасяни и след влизането на България в
Европейския съюз. Базовата цена
на микробусите ще бъде 24 000 лева с ДДС, за лекотоварните камиони 40 000 лева и най-тежките камиони ще се продават на цени от около 50 000 лева, каза Николов,
В момента вносителите разви
ват дилърска мрежа в цяла България. Условие за дилърите е да
предлагат гаранционната поддржка на колите, така че собствениците да бъдат спокойни, когато
те трябва да се ремонтират или да
им се сменят части.
Професионалистите, тествали
новите автомобили “Застава”,
обясниха, че окачването и ходовата част са максимално опростени
и пригодени за българските пътища.
Т. Петров

Международен семинар по български език

Перли
от
език
и
история
* За 29-и пореден път Международният българистичен център към Великотърновския
университет „Св.св. Кирил и Методий“ ор
ганизира летен семинар по български език 3а
студенти и хора, учещи и занимаващи се с
български език извън България.

От 1 -20 август в университета
бищата.
На въпроса какви са им във Велико Търново бе изключипо-нататъшните планове, Бо- телно оживено, за разлика от дружилов отговаря, че след сега гите учебни заведения. През това
около 120 души от 38 страшното огромно постижение време
ни посещаваха уроци, лекции и семалко ще си “отпочинат“.
минари, касаещи се не само до
- Не бива веднага да искаме езика. Благодарение на безупречпари за някои по значителни ната организация те имаха възинвестиции, защото хората в можноста на място да се запознанякои села са много по-закъса- ят и с бита, историята и културата
ли от нас. Със средства на на българина още от времето преобщинската
Дирекция
за ди Христа до днес. Семинаристистроителни площи и пътища те можаха да се разходят из градо края на годината ще про
чистим само махленските пътища, някои от които са в
окаяно състояние.
В Териториалния план за
Власинския комплекс, който
преди година бе приет от
правителството на Сърбия и в
който са включени части на
Босилеградска
община,
е
запланувано в Горна Лисина да
бъде изградена фабрика за
кметът на общината Владимир
Захариев, казва председателят бутилиране на вода.
на местната общност в селото . д Босилеград и
Божко Божилов, който е и Райчиловци _почти всички
отборник в ОС в Босилеград, ' улици са асфалтирани и
Сега селището ни, пояснява сега предимство ще дадем
той, в което има и модерни на селата. Подсигурихме
къщи, е много по-привлекател- пари от републикански
но.
източници и до края на
довете Разград и Габрово, както и
Асфалт е прекрил не само годината ще асфалтираме
да видят някои от културните зацентъра на селото, но е прибележителности в техните околстигнал до всички домакинст-оповести кметът Захариев, ности като Историко-археологива. Станка Стойнева, която е на
гробницата тюрбе на аТианския
57 години, е сред онези, които
-Надяваме се, казва Божи- свеТец Демир Баба (Железният
не са вярвали, че до къщите им Лов, и това да стане, макар че баща). Историческия музей в град
някога ще има асфалт.
още не е известно кога и кой ще Исперих, часовниковата кула в
- Много съм доволна. Не направи фабриката. Доколкото Разград и тази в Габрово, както и
само, че се спасихме от кал, но тя бъде изградена скоро, църквите в този град, Архитектурасфалтът разхубави селището нашето и околните села пак ще но-етнографския
комплекс
ни. От особено значение е, че е оживеят.
“Етър ’, Даскаловата къща-музей
асфалтиран и пътят към грок к и църквата ^в. Архангел Михаил в Трявна, красотите на Велико

Търново, да наблюдават атракцията “Звук и светлина” на хълма
Царевец и редица други.
През цялото време на семинаристите не бе позволено да скучаят, понеже се редуваха най-различни културни програми като вечерите на нациите, на българската
кухня и на поезията, упражняване
на български танци и песни и редица забавни програми. 20-те дни
се изнизаха неусетно, но ще бъдат
от голяма полза за участниците в
семинара, а прекрасните спомени
ще бъдат
съхранени
завинаги.
Трудно
се намират
думи, за да
се изкаже
благодар
ността към
хората, ко
ито дадоха
всичко от
себе си и
се грижиха
всичко да
мине съвършенно.
Преподавателите
не оставя
ха
нИто
един Въпр0с без отговор и откликнаха на
всяка една молба за помощ. Моята преподавателка често ни говореше за знаменитостите на Вели
всъщТс°ти теТедниот'“перли*
в наниза които правят този грзД
0ще по-ценен. Голямо богатство
за един човек представлява възможността да се срещне с такива
хора, да научи много от тях и след
това да ги има за приятели за п_
живот. Такива неща не се купУг
с Пари, те са дар от Бога. ДХ

Шепи п коментари
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Пресконференция на ОО на ДСС 6 Димитровград

Три приказки за следобед

НИП е дело на правителството

Българи, сърби
турци и проклятие

Народният представител от
Димитровградска
община
Донка Банович и председате
лят на общинската организа
ция на ДСС Синиша Ранджелов говориха на пресконферен
ция за резултатите на прави
телството на Сърбия през из
миналия период, както и за На
ционалната
инвестиционна
програма (НИП). Банович спо
дели, че настоящото правител
ство е постигнало добри резулати при преструктурирането
на стопанството и приватизи
рането на обществени фирми и
банки с мажоритерен държа
вен капитал. Миналата година
след дълъг период е осъщес
твен суфицит в бюджета на ре
публиката, благодарение на
отговорната монетарна поли
тика, намаляването на общес
твените разходи и въвеждане
то на данъка върху добавената
стойност. Общественият дълг
на републиката е сведен до 60
на сто от брутния обществен
продукт и сега Сърбия се при
числява към страните, които
са задължени умерено.
Според изказването на на
родния представиел, през тази
година
се очаква
още по-голям
_
,
бюджетен суфицит от около 40
млрд. долара. Сърбия за първи
път ще използва приходите от
приватизирането за обществени инвестиции. От 2001 до 2004
г. тези приходи са били използвани предимно за покритие на
дефицита. “Приходите от приватизирането ще бъдат използвани за откриване на нови работни места, модернизиране
на инфраструктурата и за уско-

ряване на стопанското разви
тие. От приватизационни при
ходи, както и от средства, по
лучени от донорства, ще бъдат
отделени 1, 3 млрд. евро за об
ществени инвестиции”, изтък
на Банович и добави: “С цел
тези
средства
възможно
по-добре да се използват, пра
вителството е изготвило Наци
онална инвестиционна програ
ма, която ще се провежда до
2011 година и която ще допри
несе за повдигане на жизнения
стандарт във всички ключови
области на живота."
Банович акцентува върху
факта, че НИП е дело на правитеЛството, което действа като
сплотен тим, а не на републиканския министър на финансите Младжан Динкич, който в
изялвенията си се опитва, както изтъкна Банович, “цялата
Идея да приватизира”. Средства от НИП могат да теглят
министерства, местни самоуп-

равления, както и организации
от неправителствения сектор.
Синиша Ранджелов каза, че
Димитровградска община нас
тоява да получи средства от
НИП за ремонтиране на след
ните пътища, т.е. участъци:
Трънски Одоровци - Куса вра
на, Каменишки мост - Камени
ца - Изворище, Погановски ма
настир - Поганово - Драгови
та, след това за изработка на
проектна документация за сто
ково-транспортен център, за
изграждане на канализационна
мрежа в градските улиц и“Балканска” и “Сутйеска”, както и
за реконструкция на уличното
осветление в селските местни
общности.
Ранджелов добави, че общината в предстоящия период
най-вероятно ще кандидатства
за средства от НИП и за реали
зиране на проект от областта
на туризма.
Б.Д.

По повод кампанията срещу кмета на община Димитровград

Всички зад Величков
По повод кампанията, която
посредством афиши се води
срещу кмета на община Ди
митровград Веселин Величков
и началника на Общинската
управа Велин Николов, на 17
август представители на глав
ните отбори на всички демок
ратически партии, участващи в
управляващото
мнозинство
(ДС, ДСС, ДХСС, ДСБЮ,
СПО, ПСС), приеха заключе
ние, в което се казва, че управ
ляващите партии не подкрепят
политическата кампания на недефинирани политически сили
за сменяне на кмета. Те изтък
ват, че кампанията има за цел
да попречи на развитието и
напредъка на общината и да
внесе допълнително неспокой
ствие сред хората.
С това демократичното
мнозинство в скупщината на
опроверга
Димитровград
твърденията на Любиша Гю
ров, който по Телевизия Ца
риброд превзе отговорността

за анонимната кампания, че не успява в начинанията си),
има подкрепа на всички поли- Този “Хроми Даба” събира
тически структури в общината, подписи за сменяне на кмета
като при това убеждава хората,
Любиша Гюров води кам- главно по-възрастните, че Вепанията от името на Лигата за лин и Веселин искат да закрият
защита на частното имущес- гимназията и болницата в Дитво (печатът на която се нами- митровград. Каква безскрура на афишите). А каква връзка пулна лъжа! Извеело е, че тъкима тази лига с общинската мо тези, които искат да сменят
кмета, жестоко се борят за
власт...!? е друг въпрос.
средно училище.
Във връзка с доскоро ано смесено
нимната кампания срещу кме Известно е и това, че благодата на общината и началника на рение на кмета болницата е заобщинското управление, инте пазена и десетина легла ще се
ресно е да се погледне страни- финансират от министерствоцата в Интернет под заглавие го.
Във връзка с нелегитимната
\уту.сНгш1гоу§гас1.ог§.уи. В нея
могат да се прочетат съобще- и злонамерена кампания сренията на много хора, че “на те- щу кмета неофициално узнаварена” се събират подписи. Та- ме, че става дума за хора, близ
ка Илиев, който е ходил в едно ки на структурите на някои
от селата в Бурела, описва, че служби, които са реликт на
—- “куцият Даба” миналото, но на тези простори
там се появил
(Хроми Даба, герой от комик- те все още имат определена
сите на “Политикин забавник” сила (нещо подобно се случи и
падна
ДОС-овата
от 60-те години, който само когато
А.Т.
прави бели на хората и никога власт).

Панаир на предприемачите
Демократичната партия на
Сърбия утре в Електротехническия
факултет в Ниш под мотото “Партия на страна на предприемачите”
ще организира панаир на предприемачи в Нишавски окръг, на който
между другото ще бъдат предста-

вени предприятия за малък и среден бизнес от Димитровградска
община. Според думите на председателя на ОО на ДСС в Димитровград Синиша Ранджелов, покани
за участие в панаира са отправени
до 6-7 стопански субекта от Ди-

митровградско, някои от които са:
“Ненатекс”, “Пелцледер фабрик”,
едно селскостопанско домакин. ство, което в района на Висока развива селски туризъм и др. От Пиротска община ще бъдат представени около 35 предприятия за малък и среден бизнес,
Б. Д.
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Предлагам ви три приказки
следобед (не би трябвало да
се четат във вечерните часове,
защото могат да развалят съ
ня). Различни са, но все пак
имат връзки помежду си.
Приказка първа: През това
лято се стягах да посетя селата
Суково и Бело поле в Пиротско, за да напиша статия за тамошни хора от нашето малцинство. Обиколката си отсрочвах, защото изпъкваха други работи. Една вечер в чаршията си поговорих с нашенка, която живее в едно от посочените
села. Случайно разбрах, че фамилното й име завършва на
“ич”, както и това, че потеклото
на мъжа й е от с. Драговита. И
си помислих: Откъде в Драговита ще има сърби? Спомних
си тази вечер за един съученик
от пиротското икономическо
училище, който и днес вероят
но живее в с. Полска Ръжана
край Пирот. Добри Светозарев
се казваше. Когато някой негов
съученик или някой от препо
давателите го питаше какъв е
по националност, Добри отго
варяше, че е сърбин. Скачаше
на нокти, когато фамилното му
име на някой му заприличаше
на българско и обясняваше, че
български власти през Втората
световна война прекръстили
предците му и той сега е задви
жил процедура за добавяне на
“ич” към фамилното си име, за
да възстанови правдата след
толкова десетилетия. Един ден
посетих Добри в с. Полска Ръ
жана. Запознах се с баща му
Манол и тогава се запитах: Кой
ЛИ сърбин се казва Манол? Потеклото на Светозареви било
от с. Пресека в Звонския край.
Добри след няколко месеца наистина стана Светозаревич.
Нямаше вече причини да разказва за някакви си събития от
Втората световна война. След
него си спомних и за някои
Стояновичи, и за един “пресен
Тодорович”, и за много други
нашенци, които се засрамиха,
че са българи.
Приказка втора: Дал Господ да живея на само 20-ина
метра от магистралното шосе
и да виждам всякакъв народ.
Минават тук българи, турци,
чеси, словаци, поляци, хървати,
германци, холандци, румънци,
дори и руси, литванци, иранци
и кой знае какви ли още не. Благодарение на “интернационалното си местоположение” имах
възможност и да приказвам с
пътниците. Когато, поради
задръстванията на шосето,
пред къщата ми с часове оставаха да чакат камиони, с шофьорите предпочитах да се шегувам. На турците им виках:
“Комшо, Туркиш чок дюзел” (В
Турция много добре). А те елагаха ръка на сърцето си, прекланяха се и отговаряха: “Тешекюр” (Благодаря). И така без
изключение. На българските
шофьори говорих, че по-добре
живеят от нас или пък ще бъдат
по-добре след няколко месеца,
когато влязат в Европейския
съюз. А те, почти без изключе-

ние, отговаряха, че в страната
им само се краде, че владее ма
фията, че корупцията е голяма,
че когато България влезе в съюза, той ще се разпадне, че няма начин да бъде по-добре, че
има голяма безработица, че в
България българите от едната
страна и турците и циганите от
другата вече са фифти-фифти”... Мисля си едно нещо: Как
може българите за своята страна да говорят само лоши неща,
а турците да се гордеят с Турция. Е, надали на всички турски
шофьори, с които разговарях, е
добре в Турция, но те, поне та
кова впечатление ми направиха, знаят, че нито аз, нито Радко
или Стратко ще им помогнем
да създадат по-добра държава,
Вярно било, съществувало на
практика онова понятие, което

"Раната" от мълнията на
кубето на димитровградската черква
в социологията наричат “психология на нацията”.
Приказка трета: През това
лято в Димитровградско мълнии направиха много щети и
изплашиха хората. Няма, няма,
и тряс! Удари и в димитровградската църква. За щастие,
имало гръмоотвод. Отпаднала
малко мазилката, но... Този
ден, когато удари в църквата,
чух една възрастна жена по
улица да казва: “Проклятие”,
Не я разбрах какво е проклето в
конкретния случай, така че ми
зададе тема за размисъл. Дали
Димитровград е проклет?, запитах се в един момент. Може
би, може би. На стотина или
двеста метра над църквата преди време имало военно гробище, което било унищожено и на
мястото била насадена борова
гора. Кости имало навсякъде,
Когато преди години разбрах
за това нещо, направо ми прилоша. Сякаш някаква зла орис
ни е сполетяла. От ден на ден
сме все по-малко, все по-бедни
и по-зли. Добре е, че най-сетне
възстановихме паметника на
Нешково. Редно е да заличим и
останалите големи грешки от
миналото. Това е цивилизационен въпрос. Може би след като
заличим грешките ще ни провърви,
Бобап Димитров
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ЦИК за президентските избори
На първото си заседание Централната избирателна комисия (ЦИК) за президентските избори е избрала Ралица Нсгснцова и Бисер Троянов за говорители на комисията. Това съобщи
пред журналисти председателят на комисията
Снежана Начева.
Комисията е решила заседанията на ЦИК,
районните избирателни комисии, секционните
избирателни комисии да бъдат законни, ако па

тях присъстват повече от половината им члеиовс. Решенията ще се взимат с квалифицирано
мнозинство от две трети, като ще може да се
гласува само със “за” и “против”,
Централната избирателна комисия ще приема документи за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети за предстоящите президентски избори от 9.00 ч на 28
август до 19.00 ч па 11 септември.

В подкрепа на Не9елч° Берено6:
сегашния
Държавната
президент
машина в

172 кметове
на общини се
обявяват в под
писка в подкре
па на втори
президентски
мандат на Ге
орги Първанов.
Подписката бе
ше предоставе
на на БТА от
инициативна
група в състав
Стефан Данаи
лов, Божидар
Димитров
И
Иван Гранитски. На 15 ав
густ 82 творци и дейци на културата изразиха
в подписка подкрепа за втори мандат на Ге
орги Първанов за президент. 65 спортисти,
треньори и дейци на българския спорт също
изразиха подкрепа за втори мандат на Георги
Първанов за президент на 17 август.

подкрепа на
Първанов

Държавният глава ангажира държавната ма
шина в подкрепа на нсиздигнатата си още пар
тийна кандидатура, което не може да бъде до
пуснато в една демократична държава, каза на
пресконференция в пресклуба на БТА издигна
тият за кандидат-президент Неделчо Беронов. В
една демокатична държава това несъобразяване със законовите разпоредби и използване на
държавните институции за партийни цели нико
га не може да бъде допуснато и никога не бих си
го позволил за себе си, заяви той. По думите му
това е пример, че уважението към държавните
институции не е на необходимото ниво, включи
телно и от държавния глава. Още преди седми
ца премиерът привика областните управители и
кметове, за да им възложи партийната задача да
подкрепят кандидатурата на досегашния президент, каза Беронов.

правителството
Правителството ще засили политиката за прозрачност, борба
с корупцията и организираната престъпност и за ефективно управнение на публичната собственост наред с процеса за приватизация, който продължава и тази година с достатъчно сериозни намерения. Това каза министър-председателят Сергей Станишев на пресконференция по повод едногодишната работа на
правителството. Часовникът на правителството вече работи с
датата I януари 2007 г., настроен е за този период, отбеляза пре
миерът. По думите му членството в Европейския съюз дава реа
лен шанс на страната за нейната цялостна модернизация - на
икономиката, инфраструктурата, обществените отношения и
публичната администрация и този шанс трябва да бъде изпол
зван. Положителните данни за развитието на икономиката и за
постигнатите ефекти в политиката на доходите и социалната по
литика не ни удовлетворяват напълно и изцяло. Амбицирани
сме да работим ефективно за преодоляването на реалните проб
леми на хората и икономиката, каза премиерът.

Инфлацията
6,6 процента

Инфлацията няма да надхвърли 6,6 процента. Това
прогнозира финансовият министър Пламен Орешарски.
Той направи тази прогноза при
представянето на дейността на
министерството за едногодишния период от съставянето на
правителството. За периода
януари - юли инфлацията е 2,4
на сто, посочи министърът,
Новите цени на тока и парното

основно могат да повлияят
върху ръста на инфлацията,
обясни той. Според Пламен
Орешарски се очаква дефицитът по текущата сметка до края
на годината да не надхвърли 15
процента. За периода януари-юни дефицитът е 7,6 процента. Финансовият министър
отбеляза, че за първите шест
месеца на 2006 година преките
чуждестранни инвестиции са
, 4 милиарда евр0 и се очкава
преизпълнение на планираните
2,3 млрд. евро за годината.

***

Приетата от Министерския
съвет Национална стратегия за
демографско развитие на България (2006-2020 г.) предвижда
да се предприемат мерки за намаляване на абортите, на дет
ската и майчина смъртност, да
се повиши процентът на гра-

мотността сред младите хора и
процентът на имунизираните
бебета. Това съобщи правителствената
информационна
служба,
Приоритети на страрегията
са забавяне на негативните демографски процеси и забавяне

намаляването на населението,
преодоляване на негативните
последици от застаряването на
населението и подобряване качествените характеристики на
човешкия капитал. Сред заложените цели са още създаванеот на равни възможности за

Все още не е късно да заминете на море

пълноценен репродуктивен живот за всички социални групи,
както и ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои
региони и селата,

Всички нарушения, констатира
ни до този момент по линия на
Постоянната комисия за бедствия
и аварии при МС са дадени на ком
петентните органи. В момента те
кат проверки по сигнали в Мадан,
Белово и Велинград, каза пред
журналисти вицепремиерът и министър на държавната политика
При бедствия и аварии Емел Етем,
отчитайки дейността на ръководеното от нея министерство през
първата година от създаването му.

1
1 IV

Почитателите на хазарта съ- тамента, всички елегантно об
що няма да останат разочаро- заведени. Хотелът работи по
вани. В хотела се намира системата АП 1пс1имуе.
най-голямото казино по бълПо същата система работи и
“Делфин”,
гарското Черноморие, с три четиризвездният
маси за рулетки, три маси за който предлага чудесни въз,
_
В1аск .(аск, четири покермаси и можности за семейна почивка,
струва 46 лева. Децата до 6 го- Ерочие , а за традиционалис- 64 игрални автомата.
както и осеметажният “Рубин”
дини се настаняват безплатно, тите тук е механата “Мелник” с
Другият петзвезден хотел от и по-малкият “Лебед”, разпоа тези между 6 и 12 - на половин традиционната българска кух- комплекса Сейнт Елиас “Дел- ложен съвсем наблизо до
цена.
ня и вина и обстановка в типи-фин Марина” е разположен на
Гранд хотел “Варна",
Освен интериора тук и хра- чен фолклорен стил. Истинско- саМия морски бряг. НовопосСейнт Елиас предлага поната е изключително вкусна и то изживяване обаче се вихри троеният четириетажен хотел чивка в пълно спокойствие
разнообразна. В хотела работи при открития “РаПу Веас1Г бар разПолага със 131 двойни и 32сред огромен парк от естествефренският ресторант “Ве11 около басейна на хотела.
фамилни стаи, както и 20 апар- на растителност в близост до
плажа. В комплекса има всички
условия за спорт - с тениспортове, боулинг зала, открити басейни, фитнес център, стадион
Всичко това се намира на са
мо 10 километра от морската
столица на България - Варна,
където все още се предлага
(до края на септември) всичк
искушения на лятото, така 'Д
ако някой читател на “БР3
ство” реши да замине тъ1?ва
там - не е късно, само тр*
джобовете му да са по-дьл
ки.

Приказката Сейнт Елиас
Комплексът Сейнт Елиас е
разположен в най-стария български морски курорт Свети
Свети Константин и Елена - известен на повече нашенци като
“Дружба”. Курортът е възстановен в съответствие с най-модерните световни изисквания,
Петте хотела - “Рубин”, “ДелФин, > Делфин Марина , “Лебед и перлата на българското
Черноморие Гранд хотел “Варна” са само част от новопостроените хотели.
В потъналия в разкош пет
звезден Гранд хотел туристите
плащат по 65 лева на ден за но
щувка и закуска. Срещу цена от
68 лева могат да се закупят па
кети на принципа А11 тс1иг1уе
(в цената освен нощувката са
включени и закуска обяд, вече
ря и безплатни напитки) в четиризвездните “Делфин”, “Дел
фин Марина” и “Рубин”. Но
щувка и закуска в “Лебед” пък

Т. Пеп>Р°6
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След конкурса за избор на директор 6 основното училище

Започва уреждане
Чипев получи подкрепа за нов мандат на сметището в
Кремиково

Методи Чипев, гимназиален учи
менно да подкрепи един или по
тел по физкултура и досегашен ди
вече кандидати.
ректор на Основното училище “Геор
Чипев спечели убедителна
ги Димитров” в Босилеград, е преиз
победа и при тайното гласуване
бран на този пост, понеже кандидату
на заседанието на Училищния
рата му подкрепиха мнозинство от
съвет. От общо 9 члена на съвечленовете на учителския колектив и
та, шестима гласуваха за него, а
на Училищния съвет. Освен него за
трима за Александров.
директорския пост кандидатстваха и
Последна дума при избора
Тоше Александров, училищен педана директор в основното училигог и бивш директор на училището, и
ще ще даде просветният минисДежка Георгиева, преподавател по
тъп Слободан Вуксанович В
български език и общински просвеспок от 30 лни той трябва гтя ре
тен инспектор.
™
Р
Д
На заседанието на Учителския съ
роизнесе дали подкрепя или
вет м което пписъствахГх? от обит
не предоставеното му решение.
вет, на което присъстваха 82 от общо
Иван Ефтимов, секретар в осУО учители, чипев спечели
гласа, Алексан- новно училище, изтъква, че доколкото министъдров 30, докато кандидатурата на Георгиева рът не се произнесе в определения срок, тогава
подкрепиха 11 души. Съгласно Статута на учи- се счита, че е съгласен с решението на училищлището всеки участник е имал правото едновре- ния съвет.
П.Л.Р.

В ОО на СПО

Недоволни от партийното
си ръководство
Общинският отбор на СПО в не на пътни разноски за присъс- та в БосиБосилеград неотдавна издаде съ- твие на заседания извън общината, леград
е
общение, в което публично крити- както и помощ за някои членове, формиран
кува небрежното отношение на ръ- които притежават съответните в началото
ководството на партията към об- квалификации, да могат да се нас- на деветдещинската организация в Босилег- танят на работа в някои републи- сетте годи- Борис Владирад.
кански институции в общината, ни на минаВ съобщението, подписано от ОО не е доволен и от факта, че вече лия век, коБорис Владимиров, председател пет години Босилеград не е посе- гато беше много трудно да бъдеш
на ОО на СПО, се посочва, че па- щаван от нито един представител опозиция. Членовете на СПО в насивното отношение на отговорни- на ръководството на партията в шата община винаги са оказвали
те хора от ръководството на пар- Белград.
безрезервна подкрепа на полититията в Белград през последните
В съобщението се казва, че на ката на партията и на лидера й Вук
няколко години е причина за драс- заседанието на ОО на СПО през Драшкович и по този начин искат
тичното намаляване на рейтинга юни е разискван въпросът има ли да продължат и занапред. Лично
на партията в общината. Въпреки смисъл по-нататъшното същес- смятам и искрено се надявам, че
многократните писма и телефонни твуване на Общинския отбор в Бо- доброжелателните ни критики ще
разговори във връзка с проблеми- силеград при такива обстоятел- дадат положителен резултат и в
те, пред които постоянно е изпра- ства. Членовете на отбора са прие- бъдеще ще се подобрят отношевен Общинският отбор, никой от ли заключение, че доколкото не се нията и координацията между ръБелград не проявил интерес да им подобри отношението на ръковод- ководството на партията в Белпомогне. Исковете са били свърза- ството, те ще бъдат принудени да град и общинската организация в
ни предимно с оказване на матери- върнат членските си книжки и да Босилеград, казва Борис Владими
ров.
ална и финансова помощ за откри- напуснат партията,
П.Л.Р.
- Общинският съвет на партияване и оборудване на офис, плаща-

Учители на
семинари в
България
Министерството на образова
нието и науката на Република Бъл
гария със съдействието на МатиЦата на българите в Сърбия орга
низира от 1 до 14 август в Бургас
семинар по български език за 14
учители от основните училища в
Босилеград, Божица и Клисура.
Под ръководство на Минка Тишева, професор в Бургаския универ
ситет, за участниците в семинара
бяха организирани лекции и уп
ражнения на различни теми с цел
опресняване на езика. В следобедните часове учителите са имали
възможност да следят културни
програми.
Петима учители от босилеградското основно училище участваха
на едноседмичен семинар в българската столица, който в началото на август организираха Държавният департмент за информации и
усъвършенстване на учители от
София и Националният съвет на
българите в Сърбия. В рамките на
семинара, ръководен от професор
Станка Вълкова, са разисквани теми, свързани с приложението на
учебницитс за първи клас от България, които от 1 септември ще се
ползват в обучението на майчин
български език за една част от
първокласниците в Босилеградско.
П.Л.Р.

Пощата в Лисина без телефон
Горнолисинчани са над един месец без телефонна връзка, поради
въвеждане на нова радио-релейна телефонна връзка за потребители
те в Божица и изключване от системата на досегашната кабелна мре
жа от Божица към Горна Лисина.
От монтьорския екип на “Телеком Враня” в Босилеград ни осведо
миха, че след изключването на мрежата непознати лица открадвали
кабелите от стълбовете, след което мрежата изцяло била демонтира
на. В момента още не е известно дали и кога ще бъде възстановена
връзката към единствения телефонен пост в горнолисинската поща.
Една част от жителите в Горна Лисина, особено от центъра на се
лото, се надяват, че “Телеком” ще монтира уреди за радио-релейна
телефонна връзка и в тяхното село, с което да се създадат условия и
те да бъдат свързани към мрежата на стационираната телефония.
П.Л.Р.

Електрмчното превишило
правата си
Спорът между босилеградските фирми “Никитрейд” и “Кодал” от
една страна, чийто собственик е Никола Стоянчов, и лесковското Елен
троразпределително от друга получи и съдебна развръзка. Общинският
съд в Б0СИлеград постанови решение и констатира, че тези две фирми
на д декември 2004 година, когато били изключени от електромрежата,
__
не са били длъжни 770 682 динара за ток и лихви,
В присъдата, която подписал съдията Драган Янев и която неотдавна потвърдил и Окръжният съд във Враня, се казва, че Никитреид ,
посредством когото се снабдява и кабелната телевизия Кодал станал
легитимен консуматор на ток в началото на 2004 година и че Електроразпределителното противзаконно му прикачило въпросната сума.
Всъщност сумата, която по-раио дължал Стоянчов като физическо лице, не е дълг на новите фирми и друг е въпросът защо електричарите не
са решили спора с него.
Според присъдите на двете съдебни инстанции лесковското Електоразпределително ще трябва да плати на двете фирми и съдебните разноски от 80 хиляди динара,
В.Б.

.

* Министерството на науката и околната
Среда дава около 3,4 милиона, а общината ще
потсигури 550 000 динара
Директорът на Управлението за
защита на околната среда при републиканското Министерство на
науката и защитата на околната
сРеда Мирослав Никчевич и кметът на Босилеградска община Владимир захарИев миналата седмица
в Белград сключиха договор за
съвместно финансиране на проекта за уреждане на градската депония в Кремиково, чиято реализация Ще приключи до 31 октомври
т.г. Според договора Управлението ще отпусне 3 388 802 динара за
строеж на ограда около градското
сметище и на една част (500 м) от
пътя от сметището към местността Изворщица. Предвидено е сме
тището което ще бъде разположено на площ от 1000 м2, да бъде оградено с телена ограда на височина от 3 метра, която ще бъде поетавена върху бетонна основа. Договорът предвижда ОС в Босилеград да асфалтира останалата част
от пътя до Изворщица с дължина
Планирано е да се осигури и
специализиран камион, който ще “събира ” боклука от
големи метални коптейнери. Захариев подчертава, че
вече е провел разговори с
представители на посолството на Норвегия в Белград,които са проявили интерес да окажат помощ на
общината при осигуряване
па камиона.

700 м. За тази цел от общинския
бюджет ще бъдат отпуснати около
550 000 динара.
Захариев изтъква, че Босилеград е единствената община в
Пчински окръг, която от министерството получава средства за
уреждане на самостоятелно сметище.
- Министерството на науката и
защитата на околната среда в бъдеще ще финансира само уреждането на регионални сметища казва
той. Нашата община обаче е много
отдалечена от окръжения център
Враня и това й дава възможнаст да
има отделно сметище,
Миналата година общината получи като дарение от Община
Кюстендил специализиран камион
за изкарване на боклук, както и
стотина тенекиени кошове за смет
от Община Козлодуй. Поради липсата на необходимото количество
кошове камионът все още не се
ползва, а хората от комуналното
предприятие “Услуга” и занапред
изкарват боклука с трактор. По ду
мите на кмета, до края на септем
ври общината ще осигури още 500
такива кошове, които безплатно
ще предостави на жителите на гра
да и село Райчиловци. С пари от
общинския бюджет ще бъдат купе
ни 200 бройки, а останалите 300 ще
бъдат осигурени чрез донорства
от общините Банско, Дупница и
отново Козлодуй.
П.Л.Р.

Две акции по
кръводаряване
В редовната акция, която през
месец юли съвместно организираха местният Червен кръст и Заводът за кръвопреливане от Ниш,
участваха 37 души. Бяха се явили
общо 45 души, обаче на 8 от тях
поради здравословни причини не
бе позволено да дадат кръв.
По инициатива на кмета Владимир Захариев миналата седмица в
Здравния дом в Босилеград се проведе извънредна акция по кръводаряване. Целта на акцията, която
Червеният кръст организира със
съдействие на Завода за кръвопреливане от Ниш и Службата за кръвопреливане към Здравния център
в Сурдулица, беше да се облекчат
условията на пациентите от Босилеградско, нуждаещи се от кръв
при лекуване в сурдулишката бол-

ница. Често пъти досега се е случвало пациентите от Босилеградско, които имат нужда от лечение в
сурдулишкия център, сами да си
осигуряват определени количества
кръв. На акцията се отзоваха 34 лица, 27 от които станаха кръводарители. Сред тях бяха и 7 души, които
за първ път дариха ценната течност.
Руска Божилова, секретар на
босилеградския Червен кръст, изтъкна, че се надява след организирането на съвместната акция да са
разрешени всички досегашни недоразумения със Здравния център
в Сурдулица. Тя добави, че пациентите от нашата община в нужда ще
могат да получат кръв в което и да
е здравно ведомство в Сърбия,
П.Л.Р.

В организация на босилеградския
филиал на КИЦ__________

Безплатно летуване за
деца и родители
Посредством Народното събрание на Република България, босилеградският филиал на КИЦ “Цариброд” и през това лято организи
ра безплатно летуване за деца. Група от 53 деца от Босилеградско бя
ха на почивка в черноморския курортен център Обзор в периода от
20 до 30 юли.
В групата, съставена предимно от социално слаби ученици и деца
със здравословни увреждания, които имат нужда от морски климат,
бяха включени и първолаците, които избраха да се учат на майчин
български език. Заедно с първолаците възможност да летуват без
платно имаха и техните родители.
П.Л.Р.
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Дейност на Общинската
туристическа организация

Осем нови картички
на Димитровградска
община

“Младо нрониснало лято”
Петнадесетина млади хора
от Димитровградско, прсдимно студенти във факултети и
полувисши учебни заведения в
Сърбия и България, подариха
през август на своя град хумористичпото
мсроприятис
“Младо прокиснало лято”.
Публиката до краен предел запълни голямата зала на Центъ
ра за култура. Младите подгот
виха интересни хумористични
изпълнения на актуални теми.
В ролите се проявиха Небойша
Виденов, Надица Иванова,
Драгана Мигова, Милош Геор
гиев, Милан Тодорович, Сърджан Христов, Марина Андо
нова, Никола Петров, Нина
Петрова, Марко Марков, Алек
сандър Алсксич, Саша Милошев и Ивана Гогова. Тскстовсте за изпъленията са тяхно дело. По време на репетици ге им

помагал ръководителят на димигровградския театър “Христо Ботев” Делча Гигов, Предсгавиха се и местният музикален състав “Бснд 010” както и
танцови състави от Бела палаика.
Димитровградчани могат да
бъдат доволни от видяното.
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Младите дадоха всичко от себе
си, за да развеселят своите съг
раждани и да върнат поне част
от онзи весел дух, който преди
години витаеше над града.
Впечатлява самият мотив на
студентите за подаръка на своя
град.
Б.Д.
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Димитровградчани през
това лято можаха да усе
тят и духа на нишкия
джазфестивал “Нишвил”.
В малката залата на ЦК в
Димитровград, по време на
провеждането на фестива
ла в Ниш, гостува джазоркестърът “Хазари” от Бел
град, както и група джазмузиканти от Полша. За
лата не беше достатъчно
голяма да побере интересу
ващите се от този вид му
зика. Според предварител
ните планове, концертът
трябваше да се проведе на
платото пред ЦК, но им
попречи дъждът, който
тази вечер падаше...

След дълги години в Димитровград се появиха 8 нови различ
ни вида картички на града, всяка от които е печатана в по 1000
екземпляра. На картичките са мотиви от града, Стара планина,
каньона на река Ерма, Погановския манастир и Петърлашка пе
щера. “Главни и отговорни” за графическата и естетичната об
работка на картичките са директорът на местната туристическа
организация Зоран Димитров и електроният инженер Милан
Тодорович. Повечето от снимките са заснети от тях, докато за
по-малка част са ползвали други източници. Картичките могат
да се купят в туристическата организация, на граничния преход
“Градина”, в хотел “Балкан”, както и в някои будки в града.
Б.Д.

Писма на читатели

Гордеем се с
царибродекмя баскетбол!
Ние, царибродчани, които живеем в Скопие, с гордост и радост
приветстваме инициативата за отбелязване на 60-годишнината на
баскетбола в нашия роден град и поръчваме, че като любители на
спорта и някогашни членове на местното спортно дружество с амби
ции и ентусиазъм сме участвали в развитието на баскетбола в Цариб
род.
Спомням си, че тогава беше голяма сиромашия, а ние, младите,
постигахме отлични резултати на спортното поле. Затова с гордост
поздравяваме усилията за развитие на спорта в родния ни град и ан
гажирането на нашата младеж, която не трябва да забравя основопо
ложниците на този спорт. Макар че живея далеч, искрено се радвам
на успехите на днешните баскетболисти, защото съм бивш спортист
и е получател на много награди.
Заедно с мен инициативата за отбелязване на 60-годишнината на
баскетбола в Димитровград подкрепят и Киро Найденов, лекар, Олга
Тасевска, журналист, Иван Делчев, професор, както и останалите:
Милован, Стоян, Пеца, Цветан, Жика, Драгиша, Милена, Драголюб,
Дана, Ненча, Васа, Сретко, Бора, Здравка... , и още много други ца
рибродчани, живущи в Скопие.
С уважение,
Александър Колев

В спомен на Аца Нобкоб - Пеликана

“Майко не слушай моята песен”
Под това заглавие царибродчанинът Аца Новков, известен с прозвището Пеликана, представи миналата година първата си стихосбирка,
Сравнително бързо след това
той почина.
По повод една година от
кончината му, на 19 август в
Димитровград бе организирана промоция на второто
допълнено издание на стихосбирката “Майко не слушай
моята песен”.
Присъс гващите в голямата
зала на Центъра за култура с

особен интерес проследиха
документалния филм за младините на Аца, заснет от него
лично с осеммилиметрова ка
мера. От филмчето можеше
да се разбере колко всестранен е бил Аца Пеликана, който с камерата си обикалял из
Европа и Близкия Изток,
следвал актьорско майсторство и режисура в София, играл като студент в класически
пиеси в софийските театри,
свирил с китарата си в Цариброд... Един от малкото истински бохеми от младото

отообектива
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“Строши” се орехът
над Строшена чешма
Това лято в димитровградско вилняха няколко силни бури.
Едната беше с обилна градушка, останалите с дъжд и силен вя
тър.
В една от тях пострада и огромният орех, надвесил се от дво
ра на покойния Ангел Бабараката над Строшена чешма. Сянка
та му като чели пазеше водата от чешмата да бъде все така сту
дена. Един от грамадните клони не устоя на ударите на вятъра и
се “строши”, като падна на съседната къща, която претърпя
незначителни щети.
А.Т.

пколение царибродчани, за
съжаление починал млад без
да изкаже докрай таланта си
за много неща.
Промоцията на второто
издание на стихосбирката бе
водена от журналиста от Ниш
Саша Хамидович, а за поета
говориха още брат му Благой
и състуденгьт му от Соф>оп
актьорът Иван Петрушинов
Ярето. Петър Гигов — Пепи
изпя “Аве Матия” в чест в
починалия поет и по желание
на съпругата му Нада.
Издател на втората СТИХОС'
бирка на Аца е Народни;,
библиотека “Детко Петров
от Димитровгрда.
А.Т-

Хроника,

'ШШ
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Нова стихосбирка на Саня Петкович

Раздялата засилва
емоционалния заряд
(„Мини през сънищата ми“,
Издателство „Варденик“ Сурдулица, 2006 г.)

“Като всеки поет, Саня Петкович е пеетелива на думи. Стиховете й са къси, леки и вну
шителни, защото без еквилибристика изразяват най_тънките трепети, преживени от чувствителната й душа. Тя не крие любовта си.
Напротив. Но емоционалната й нагласа е
най'силна ПРИ раздялата. Тогава спектърът
на емоционалните багри е по-голям от този
на дъгата”, каза Стоянович.
На промоцията освен авторката, стихове
от най-новата й книга четоха и нейни колеги,
членове на литературното дружество “Дан-

В рамките на мероприятието “Власинско
лято 2006" в Народната библиотека "Радое
Доманович" в Сурдулица беше представена
стихосбирка на Саня Петкович “Мини през
сънищата ми”.
Промоцията бе открита от временния ди
ректор на библиотеката Новица Станкович, а
за достойнствата на тази втора сбирка на
младата поетеса говори Найдан Стоянович,
директор на сурдулишкия Център на култу- та” в Сурдулица.
рата.

В.Богоев

МИНИ ПРЕЗ
СЪНИЩАТА МИ
Тази нощ Луната
крачи през съня ми
нечуйно, тихо, сърцето те зове
и докато трептят звездите в нощта
зная, ще минеш пак през моите сънища.

ЧЩ
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Спиш ли спокойно тази нощ
или долавяш стона на сърце осамотено
как те привиква
с вопъла
"Мини през сънищата ми!"
(Превел: В.С.Б.)

Милан Андреевич - артист за мир
дежка трупа подготви две представления, които изпълни в Мостар и в други места около този град.
Прокетът “Артисти за мир” бе финансиран
от “Международната организация за култура
и развитие” от Амстердам,
Б. Д.

Акция за безопасност 6
движението с МПС-тата

^Да защитим себе
си и движението”
От 20 до 31 август т.г. орга
ните на МВР за контрол на автотранспорта организират ак<шя под название “Да защитим
себе си в движението”. Целта
на акцията е участниците в
движението да разширят знанията си за значението на
употребата на предпазни колапи в колите и защитни каски за
мотористите. Акцията е насочена срещу гези, които не ползват тези предпазни средства.

Църквата
“Св. Илия" в
с.
Звонци
официално
бе осветена
миналата го
дина след ка
то й бе направен осно
вен ремонт.
Възстояването бе реали
зирано бла
годарение на
даренията
главно
от
България.
Тази година на 2 август - Илинден в
Звонци пак се състоя голямо
тържество, на което след години мълчание, отново се чу звънът на църковната камбана. На
този ден свещеници от България и Сърбия съвместно осве-

И докато в далечината музика се лее
милва лицето ми месечинката
и развява косите ми в нощта
разлей върху възглавничката ми
сънища прекрасни.

Актьорска работилница 6 Мостар

Младият димитровградски артист Милан
Андреевич участва през август месец в актьорска работилница под название “Артисти
за мир” в град Мостар в Босна и Херцеговина.
Участие в мероприятието взеха млади и талантливи артисти предимно от балканските
страни. Андреевич бе единственият предста
вител на Сърбия. Интернационалната мла-

Нова камбана за
църквата в Звонци

Както ни осведомиха в полицейския участък в Димитровград,акцията ще се провежда по три начина: чрез медиите,
с наказания за нарушителите и
чрез разпространяване на листовки.
Иначе за шофьор или лице,
което не ползва предпазен колан, наказанието е 1000 динара,
а за моторист без каска 3000
динара,
А.Т.

тиха новата камбана на цър
квата, получена като дарение
от семейство Зуркови от гр
Бургас.
След като от репортаж за
възтановяването на църквата в
Звонци по Българската нацио
нална телевизия трите внучки
на Илия Зурков разбрали, че тя
няма камбана, решили в чест
на дядо им Илия да направят
дарение на звончанци. Те се
свързали с отговорните хора в
селото и на Илинден тази годи
на две от тях дошли в Звонци,
за да предадат лично дарението.

I
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През
фотообектиба

Убавиня
за резил!

И така с благословия на българския патриарх Максим и
нишкия владика Ириней за
пръв път в историята на звонската църква съвместна литургия отслужиха отец Николай
от църквата “Св. Александър
Невски” в София, архимадрит
Сионий,
ректор на
Софийска
та семина
рия, и свещен и кът
Христивое
Николи ч
от пиротската чер
ковна об
щина.
На ли
тургията
освен жи
телите на
дер е кулския край присъстваха Ивайло
Киров, аташе за култура при
посолството на България в Со
фия, Георги Юруков от Вън
шното министерство на Бълга
рия, д-р Ангел Йосифов, пред
седател на Националния съвет
на българите в Сърбия, пред
ставители на КИЦ “Цариброд”
и Часлав Игнатов от Звонци,
бизнесмен, който дари 60м2
павета за тротоар около цър
квата. Той е собственик на
фирма за пластмасови изделия
“Хедера”, която отскоро има
цех и в Звонци.
А.Т.
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Радостта ни, че общинската ЙЬ
•Л:
власт в Сурдулица най-сетне зачете село Клисура за регионален център и важен пункт на иа
международния път към Трън
не потрая дълго. Почти една
■;Ч година и половина “Комунал
ното” от Сурдулица редовно два пъти в седмицата - празнеше докараните в контейнери “разкрасяват” центъра на селото.
Пълен резил - за нас в Клисура, но и за отго
нашето село три контейнера за боклук, така че
започнахме да се чувстваме почти градски хора. ворните в Сурдулица!
От известно време обаче, боклукът от Клису
Арсенис Златкович
ра се прибира само веднъж в месеца, така че в
разгара на туристическия сезон, препълнените
(Авторет е председател на МО в Клисура)

ЩшШШт РЩ | р. * •
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От международния художествен пленер „Погановски
манастир 2006"

Сръбско-български културни връзки
шш
**

у—-----

Изложба на
българското
визуално изкуство

Връзки за участие!

В пленера “Погановски ма
настир 2006”, който се проведе
през първите десет дни на ме
сеца, участваха 12 художници, и
то: Митко Петрович, Алексан
дър Йованович Вирил и Ана
Церовнч от Белград, Нснад
Брочич от Бела Църква, Иван
Банов и Антанас Андасаров от
София, Пал Дечов от Опово,
Вера Внройевич от Прокупне,
Лазар Лечич от Чуруг, Йована
Колнч от Нови Сад, Алексан
дър Денков от Димитровград и
Лиза Фримен от Лондон.
По думите на управителя на
Градската галерия в Димитровград и ръководител на пле
нера Димитър Илиев, 14-ата
поредна художествена проява в
Погановския манастир със си
гурност е една от най-успешните. Останали са 24 представителни художествени картини,
сътворени в комплекса на мапастира Св. Йоан Богослов”, в
хотел Мир , където живописците са били настанени, както и
по дефилето на река Ерма.
По време на пленера разговаряхме с няколко художници.
Александър Йованович Вирил
заварихме в хотела. Сподели,
че се чувства отлично и добави:
“Обиколих много места в света
и участвах в много пленери, но
тук всичко ми изглежда много
специално”. 66-годишният тво
рец ни разказа, че проявата му
препоръчал известният худож
ник от нашето малцинство
Слободан Сотиров, който пре
ди много години му препода
вал рисуване в Полувисшето
педагогическо училище в Бел
град. Бирил е завършил и исто
рия на изкуството във Фило
софския факултет в Белград.
Мишко Петрович е предсе
дател на УЛУС. Разказа ни, че
в този край пребивавал преди
12 години и оттогава до днес на
полнини приятели и колеги
роднини, прияIсл
разказва за тукашната божествена и непокътна природа. На
въпроса ни трудно ли е да бъдеш първият човек на една такава реномирана организация,
каквато е УЛУС, в която членуът около 2500 художници от
п.тпп.„и гпппрпчСърбия, П р
Д
'
Хич не е лесно. Нямам ника

колегите ми занапред ще тър
сят връзки за да участват в този
„ Галсрия „Сърбия.. в Ниш до
пленер , каза Пстроаич.
началото на септември са изложеМладият димитровградча- ни творби на над двадесет съврснин Александър Денкон отбе- менни бз>лгарски автори. - Целта
ляза първото си участие в худо- на изложбата е да предложим една
жсствсн пленер. Пред вестника перна представа за най-значимото
ни гой сподели, че това за него в българското изобразително изизключително куство, сз/гворено в края на мина
представлява
век, каза на откриването мина
полезен опит за бъдещата му лия
лия петък в Ниш, авторът на под
кариера. Завършил е графика в бора д-р Свилен Стефанов, изкусХудожествената академия в ТВОвед и преподавател в СофийСофия. На 24 години сив мо- ската художествена академия, - И
мента не се натоварва с въпро- Галсрия “Сърбия” са представени
са къде ще работи. Каза, че сега всички форми на изобразителното
му е най-важно първо да си от- изкуство у нас - от традиционните,
постминимализма до неоконпочинс добре, а след това ще през
цептуалното изкуство, вклучителмисли за всичко останало.
но и видеото и компютърната гра
На толкова години е и англи фика, поради което тази мултимеЛазар Лечич
чанката Лиза Фримен. За “По- дийна постановка назовахме “Съвгаиовския пленер” тя разбрала ременно българско изкуство”, те защото е най-яркият израз на
от приятеля на свой приятел. В уточни той.
човешката свобода,
ви привилегии, дори ми е заб- Англия няма прояви, каквито
Директорът на Галерията на
Изложбата “Съвременно българанено да експонирам в гале- се организират в Сърбия и за съвременното изкуство в Ниш Не- рск0 ИЗКуство” е реализирана блари„те на организацията в Бел- нея участието “Погановския "Гра^ГГрГкр^снорГчиТого: =Ник“о"Т.Ико^Тп“'
град”. Той изтъкна, че освен пленер е едно прекрасно из- ВОрЯт за благородната роля на из- чептано чГе най здпавото зЕено
Миряна Денкова, много добре живяване, но и добра възмож- куството, което най-лесно преодо- между българските и сръбските
познава и димитровградския ност за усъвършенстване. На лява всички неестествени
бариери живописци.В.С.Б.
художник Георги Йосифов, колегите си в Англия топло ще и граници между хората и народикойто живее и работи в Нови препоръча “Погановския плеСад, както и Димитър Илиев, нер” и ще им разкаже за красивата природа,
Лазар Лечич се занимава
предимно със стенопис на
християнски храмове. Роден е
през 1956 година в Чуруг край
Нови Сад, където продължава
да живее и работи, като худож
ник е на свободна практика.
Дипломирал се в Художестве
ната академия в ^Белград. За
манастира “Св. Йоан Богос
лов” между другото каза: “Това
е един изключителен духовен
център на християнския свят”.
И той, както и останалите учас
тници в пленера, които помо
лихме да коментират организа
цията на проявата, нямаше ни
какви забележки.
14-ят художествен пленер - Изложбата е истински преглед на най-значимото в нас
“Погановски манастир” бе ор- тоящия момент на плана на
л изобразителното
пгтизкуство в
Апекганпъп Пенков и
ганизиран от Центъра за култу- България, категоричен е художникът Перчца Цонков. - :
Александър денков и
Па . Гпппгмта гапрпио /ппп. Казвам го като дооър познавач на съвременното българско
Лиза Фримен
Р
Р
Р
изкуство, тъй като всяка година участвам в няколко
крепа на местното самоуправ- най-големи изложби в съседната страна и лично познавам
ление в Димитровград и на почти всички представени автори.
60-годишният живописец спо- Министерството на културата Представените тук творби показват, че балканските
дели че с апарата си е напра- на Сърбия, а го благослови славянски народи кореспондират почти на едни честоти,
вил много снимки на този край Сръбската православна цър- получавайки и излъчвайки тъждествени варианти. Запад
които ще показва на колегите ква1"ТГ"№“",а [‘“Р^игма в изкуството, която си личи,
....
„ ___ /,' п
особено при младите автори, едва ли би могла да функциси: Уверен съм, че много от
■ Допира без източноевропейската. Мероприятието тук в
Ниш показва, че без Изтока Западът не комплектен, а са
мо половината от едно цяло.

400 години Рембрант
В банатското село Скоренобац
„Христо
Тачи година в Холандия и в целия свят се чес
Ботев“ в
тват 4 столетия от раждането на гениалния Вечер на българската
Костинброд живописец Рембрант ван Рийн (1606-1669).
култура
Рембрант е нарисувал много пейзажи с фрагменти от родината си, а до
По покана на кмета на об

щина Костинброд димит
ровградският театър “Хрис
то Ботев” ще гостува на 8
септември на сцената в този
български град с представле
нието си “Хамлет в с. Долна
Пъскашия”. 8 септември е
Денят на Костинбродска об
щина. Към театралния ан
самбъл на димитровградчани на място ще се присъеди
ни и един от главните артис
ти в посоченото представле
ние Борис Лазаров, който
през това лято замина да жи
вее и работи в Бъл! ария.
Б. Д.

днес са запазени 250. Оригиналният чертеж на предел със селска къща и |
дървета е създаден най-вероятно през 50-те години на 17 век. Обикновени- II
ят мотив - сиромашка колиба с разлистили се дървета, му бил най-привле- ;
кателен по това време. Характерни са лъкатушните треперещи линии и ;
дискретни прозрачни бои, нанесени с четка.
_
II
Този чертеж с размери 6,2 х 16,6 см съвсем случайно е намерен през ■
1943 г. във Франция, залепен в един албум. Оттогава е съставна част на ко- ■
лекцията на американския милиардер Арманд Хамер в Ню Йорк. Аз го ;
пресъздадох 1983 г. ;
по време на излож- ■
бата ^ в Народния •
музей в Белград.
;
Текст и •
чертеж •
Камепко М. \
Маркович \

в Скореновац край Ковин през
средата на този месец се проведе
традиционното културно мероприятие “Скореновашки летни игри”. Една вечер бе посветена на
културното творчество на българите във Войводина. Организирана бе изложба на български народни носии и ръкоделия. Фолклорни
ансамбли на българите от войводинските места Иваново и Бело
блато, както и първият фолклорен
ансамбъл към димитровградското
културно-художествено дружество
се представиха с български народни танци и песни.
За организирането на вечерта
• на културното творчество на бъл-

гарите във Войводина в рамките нз
“Скореновашките летни игри”
погрижи канцеларията на Нацио*
налния съвет на българите в Сърбия в с. Иваново начело с
Василчин. Секретарят на НС^
българите в Сърбия Николай**
Манов от името на Съвета по тър
жествен начин подари комлек-г
родни носии на културно-худ0*
твеното дружество на в0^,в^ доз
ските българи “Иваново 186 • ^
вечерта на културното наслеД ^
присъстваха и представител ^Бел5 яз
посолството на България_
град, както и ръководят
.
Центъра за култура в Ди'^ д
град.

ш
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Нашите села: Власи (6)

|__ I Райчилобци

Черкви, кръстове и оврочищл
Св^^^оичТи^е^ГчиндмГ^Тетковден^.^1^^^0^^111* ^еРгьо®9ен^’
ТоВсеенамиер^оеТс°елВоМИвГси; 1890 г Гач^са запиГни Й? ЕТ°ВИ'
има местност, която влашани чинали влашани, 1891 г. - 9, прмнув^Г “ Джурджмдън
/г
У
*,
джурджовдън

наричат Църквище. Там има- 1892 г - 16 1893 г я 1 яоа „
,„Р„р,„,™сГр„легенЩЙз ‘5,^ ^
дата се наричала “Света Петка”. Тя била разрушена от „якакви насилници. Старите
влашани помнят, че в Църквище
имало икони, но сега
всич,пр„япнцрнп
атлдч
т-г
т-г
Прочутият Погановски маНаСТГ™ГВМеРаТаНа
СеЛг°пгмтя кятп „тарите записи
се среща като Влашки манастир. В един запис от 1868 година, намерен в бабушнишкото село Стрелъц, се говори за
голямата чумна епидемия в
нашите краища през 1835 и
1838 г. Попът, който служел в
черквата в Стрелъц, написал,
че сведения за това намерил

- 6 и през 1898 година - 2 човека. Означава ли това, че в периода от 1890 до 1898 година
манастирът “Св. Йован Богослов” не
не ее оОитаван
п^тЯп!ш от
о-т- свегослов
щени лица и затова влашани
са били принудени да ползват
УСЛУГИТ6 На по"отДалечения
манастир “Св. Никола”, намиращ се между селата Държина
и Планиница? Положителният отговор на въпроса се крепи и върху факта, че в посочения период в регистъра са записвани и умрелите погановчани. Например през 1892 година са вписани имената на 15
починали жители на село По-

Ще ремонтират
черквата
х

Г пЙо.^Гс»"

ществуват два оброчни кпъста, на които е празнувал Гергь^вден. Единия? се намира в
махал Шумйе а другият към
’ другият
към
западнатау ивица
на селото,
към Търговище. Там е празнувана и Св. Троица а в м?стността Търговище имало тляма круша, на която влашани
слагали миро.
Кръст има и в местността
Нерезине, който бил поставен
от Рангел Савов от рода Сировичинци през 1935-38 г. Там
има голям стар дъб, в който
влашани слагали миро. Натози кръст хората излизали на 7
май и слагали миро, за да за-

ШттШ
щк §р§| Щ

Л
Ш

I

1
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* Министерството на вероизоведанията на
Сърбия е отпуснало 4 милиона, а се очаква да '
даде още 1,5 милиона динара

“у светое евангелие у Свети
Иован Богослов, Влашки ма
настир” (Борислава Лилич,
“История на Пирот и околнос
тта му...”). Когато река Ерма
била голяма, погановчани не
могли да я минават, а влаша
ни отивали на служба и комка
в манастира. В един запис от
1689 г; пише: “Да се знае кога
умре Йосиф и Яков и Василия
и Богослав и воденичар Бог
дан от Власи и попадия попу
Славку поп Щурца от Градашница, он това време умре. И
това време сбег на манастир и
велик глад. И това време под
есен загина дяк Врабчки от
хайдуци, от сегмени знеполски, беху се половина подиве
ли. Беше им Галча войвода от
Главановци в лето 1689" (На
дя Манолова-Николова, Пен
ка Желева, "Летописни бележ
ки от Западна и Средна Бълга
рия", София, 1999).
От данните в Регистъра на
умиранията в Държинската
енория в периода от 1882 до
1908 година може да се напра
ви извод, че през деветдесетте
години на 19 век манастирът
“Св. Йован Богослов” е бил
затворен. В споменатия регис
тър не се споменават почина
ли влашани за годините преди

ганово. През останалите въпросни години броят на почи
налите влашани и погановчани е почти еднакъв.
Когато вече споменахме
статистиката на умрелите
влашани през посочения период, нека да посочим и данните за тяхната възраст. Яна
Георгиев и Нена Стефанов починали на 90 години, Стойчо
Бонев на 82, Мита Георгиева,
Джурка Пейчова, Невенка
Стаменова, Кира Андреев и
Яна Стоянова на 80, Радко
Велков на 75, Димитър Лилов,
Миленко Джунов, Стамен Николов и Злата Колева на 60,
Йона Гогов на 58, Мика Младенова, Тодорка Колева, Иван
Колев и Кръстина Величкова
на 50 години. Единадесет влашани починали на възраст
между 15 и 25 години, а чак 41
били деца на възраст до 5 години. Най-голояма помория
на деца имало през 1894 година, когато от всички починали
влашани само 1 бил на 90-годишна възраст, а останалите
вили деца на възраст от 1 до 3
години! От семейство Станчеви починали три деца на 1, 2 и
3 години, на 7 март и на 13 и 24
април. Починали и тригодиш
ните близнаци Мара и Методи

До няколко дни ще започне монта и изрази надежда, че той
ремонтирането на черквата в с. ще приключи успешно. СъщевРайчиловци, един от по-стари- ременно той благодари на
те християнски храмове в Боси- кмета Захариев и на Министерлеградско. Изградена е през ството на вероизповеданията
1897 година, но понеже не са на Сърбия - на кмета, че съдейвършени по-значителни поп- ставал, а на министерството,
равки, времето толкова я нара- че отпуснало 4 милиона динара
нило, че след изгнилия покрив за спасяване на храма.
сериозно е засегната и вътреш
Захариев оповести, че до ня
ната й част.
колко месеца ще бъде асфалтиПо случай започването на ран пътят и прокарана елекремонта владиката на Вранян- тромрежа от центъра на селото
ската епархия Пахомий, прид- до черквата. Надявам се, каза
ружаван от босилеградските той, че Министерстото на весвещеници, отслужи литургия роизповеданията, което се ръпред храма. Пред присъства- ководи от министър Милан Ращите райчиловчани, кмета на дулович, ще ни отпусне още
Босилеградска община Влади- около 1,5 милиона динара,
мир Захариев и Глигор Глиго- Всъщност още толкова липров, собственик на босилеград- сват храмът да бъде цялостно
ската фирма “Стандарт”, която възстановен, преди всичко да
е поела работите по възстано- се подмени вътрешната и вънщитят селото от градушка,
вяването на храма, владиката шната му мазилка,
В подножието на Влашка благослови започването на реВ.Б.
планина, към манастира “Св.
Йоан Богослов”, има кръстато дърво. Според преданието Стихотворения, станали
на това място се срещнали
брат и сестра - Костадин и чудесни народни песни
Елена. Костадин строел манастир в село Трънски Одоровци, а Елена манастир между Власи и Поганово, сега известен като Погановски манастир. Сестрата попитала
брат си построил ли е манастира, а той отговорил: “Нап- Край гората път извива
равил съм га да трайе додека и край пътя сам-сама
съм жив.” А сестрата казала: сребърни струи разлива
“Я съм направила манастир
белокаменна чешма.
да трайе додека йе века и све-■
I
та.” На мястото, където се На чешмата надпис скромен
срещнали, Костадин и Елена с длето тънко издълбан,
побили кръст (“кръстато дърГ>^Л
во”). По-късно, когато кръс- пази вековечен спомен
за
нечуваната
бран.
тът изгнивал, духовниците от
Погановския манастир поби“В тия златокоси ниви,
вали нов и това го правят до
дето слънцето мълви
ден днешен.
В склоновете на Влашка свойте приказки щастливи
планина има един голям дъб, на безгрижните треви,
х—.Е.
за който се смята, че е на въз
Рисунка:
раст около 600 години и зато- твойте братя са се били,
Никола Цветков
ва е предложено да бъде ело непобедени в кървав бой.
жен под защита на държавата. Отдъхни край мене, мили,
- Продължава пий забрава и покой. "
Цветно Иванов
Иван Шишманов-Бистров

Бблокаменна р#
чешма
«е

и
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НФЗ -1 кръг

43-ят турнир по малък футбол 6 Димитровград

Добър старт

Жесток финален сблъсък
между нишлии и лиротчани

ФК „Наша крила“ (Белотинац) - фК „Бал
кански“ 1 : 2 (1 : 0)
Домакнните първи откриха ре
зултата още в 12 минута от дузпа.
“Балкански” тогава остана с 10 иг
рачи на терена, тъй като поради
два жълти картона бс отстранен
Поров. Въпреки че продължи с иг
рач по-малко, “Балкански” превзе
иницативата и създаде редица
добри положения за отбелязване
на голове, от конто реализира две.
Белотинац, 20 август 2006 г.
Игрището на “Наша крила”, зрите
ли - около 150, рефер - Владица Голубовнч от Алексинац. За “Балкан
ски” головете отбеляза Ставрич в
48 и 72 минута.
“Балкански” игра в следния със
тав: Петрович, Чнрич, Глигорневич, Милан Георгиев (Бошкович),
Марков, Пейчев, Миодраг Георги
ев (Ценич), Гюров, Ставрич (Цснков), Васов и Иванов.

Отборът “Ниш ресторан По-добър живот” триум
фира на 43-я димитровградски турнир по малък фут
бол. Във финалната среща след ожесточена борба
той победи пиротския отбор “Д-р Мопца" с 3 : 2.
Отборът от Ниш получи 180 хиляди динара, диплом и
купа, докато пиротчаните взеха 90 хиляди динара и
диплом. В борбата за трето място силите премериха
диа димитровградски отбора - “Легенди кафе Фисс
та” и “Кафе-бар Епсрджи”. След редовното време рс-

д. с.

Южноллоравска
футболна
дивизия______

Първи
кръгпърва

победа

“Младост” спечели на своя ста
дион “Пескара” с 2:1 срещу “Един
ство” от Бошняце в първия кръг от
тазгодишното
първенство
на
ЮФД.
Първото полувреме приключи
с резултат 1:0 в полза на босилеградчани. Авторът на попадението
бе Владица Владимиров в 37 мину
та след изключителен пробив по
дясната страна и точен изстрел от
ръба на наказателното поле.
Гостите изравниха резултата в
73 минута от дузпа и успяха за
кратко да върнат интригата в ма
ча. Точен реализатор на наказател
ния удар от 11 метра беше напада
телят Ненад Стоилкович. “Зелени
те” позволиха на гостите да се рад
ват само една минута, понеже 42годишният Блажа Воинович се
възползва от грешка в защитата на
“Единство” и с точен удар с глава
отправи топката зад гърба на вра
таря Звездан Стоянович.
Двата отбора завършиха сре
щата с по 10 футболисти на терена,
понеже в 87 минута след един
сблъсък в наказателното поле на
гостите от терена бяха изгонени
Владица Владимиров от “Младост” и Никола Миленкович от “Единство”.
Във втория кръг босилеградча
ни ще посрещнат на своя стадион
новака в дивизията “Железничар”
от Вранска баня.
"Младост": Н. Талески (от 45
мин. Г. Величкович^ М. Васев, С.
Стойков, Б. Илич, И. Глигоров, Б.
Воинович, В. Владимиров, Ж. Насев (от 51 мин. И. Василев), М. Йоич (от 70 мин. Б. Чипев), Л. Динов
и С. Дамнянович.
"Единство": 3. „Стоянович, А.
Стеванович, А. Йованович, М.
Милкович, П. Цветкович, Н. Миленкович, М. Станкович (от 46
мин. Й. Анджелкович), М. Стева
нович, П. Йованович (от 46 мин. И.
Стоилкович), Н. Стоилкович и Д.
Трайкович.
П.Л.Р•

В категорията на пионерите първо място спечели
“Рос груп”, второ - “Глобус Йокшина махала”, а тре
то “Шанс”. Стсфаи Николов от “Рос груп” бе най-доб
рият стрелец, докато съотборникът му Нснад Манов
бе провъзгласен за най-добрия вратар. И за турнира
на пионерските футболни състави наградите бяха
дипломи и спортни екипировки.
Първо място в категорията на ветераните грабна
“Кафе Фисста”, на второ място се нареди “Гоин дол
2006", а на трето “Казабланка”. Ветераните получиха
парични награди и дипломи.
Медиен спонсор на турнира бе РТВ “Цариброд”.
Слушателите на Радио Цариброд за най-добър играч
на турнира определиха Саша Васов от “Легенди кафе
Фисста”. Републиканските рефери Саша Ристич и
Милан Димич от Пирот и Тома Марков от Димит
ровград бяха изключително професионални. В края
па турнира специални грамоти получиха спонсорите
на турнира - ОС в Димитровград, РТВ “Цариброд”,
димитровградските фирми “Комуналац”, “Оги”, “Ка
фене Парк”, “Стишпед”, пиротските фирми “Автопревозвач Дснча”, “Магмонт” и “Елпорт”, фирмите
“Вокю” ог Кюприя, “Интерлекс” от Младеновац, “Водоинженеринг” от Белград, както и застрахвателната
компания “Дунав”, “Таково застраховки” и “Креди
банка”.

„Ниш ресторан По-добър живот“ - „Д-р Монца“ 3 : 2
Най-добрите сениори: отборът Ниш
кафене По-добър живот”
зултатът бе 1 :1. “Легенди кафе Фиеста” триумфираха
след по-добро изпъняване на дузпи - 4: 3. Те спечели
ха 50 хиляди динара и диплом.
Най-добри стрелци бяха Милош Златкович от
първокласирания отбор и Бобан Васов от “Кафе-бар
Енерджи”. За най-добър вратар на турнира бе про
възгласен Бранислав Петрович от “Д-р Монца”. На
най-възрастния играч в категорията на сениорите
Милко Соколов (44 г.) от отбора на “Казабланка олд
бойс” бе връчен диплом и спортен екип.
В категорията на петлетата триумфира отборът на
СТР “Маци Йокшина махала”. Второ място зае “Черческа махала”, а трето - “Лукавица”. Андрия Златко
вич бе провъзгласен за най-добър играч, а Стефан
Ташков и Дарко Митов за най-добри вратари. Третокласираната “Лукавица” бе провъзгласена за феър
плей отбор. На най-добрите бяха връчени дипломи и
спортни екипировки.

Димитровград, 28 юли 2006 г. СЦ “Парк”, зрители
- около 2000. Рефери - Саша Ристич и Милан Димич.
Стрелци: Синиша Трайкович за “Ниш ресторан
По-добър живот” в 25,28 и 34, а Владимир Георгиев в
35 и 38 минута за “Д-р Монца”.
“Ниш ресторан По-добър живот”: Милошевич,
Златкович, Н. Цветанович, В. Светанович, С. Трайко
вич, Д. Трайкович, М. Милкович, Д. Маркович, Любенкович.
“Д-рМонца”: Петрович, Младенович, М. Георги
ев, В. Георгиев, Потич, Илич и Каменович.

„Легенди кафе фиеста“ - „Кафе-бар Енержди“ 1 : 1 (4 : 3)
Стрелци: Бобан Васов в 8 за “Кафе-бар Енерджи”,
а Бане Гюров в 26 минута за “Легенди кафе Фиеста”.
“Легенди кафе Фиеста”: Йовичич, Марков, Гю
ров, Васов, Глигориевич, Станкович, М. Йованович,
Б. Йованович и Гоергиев.
“Кафе-бар Енерджи”: Андонов, Костич, Й. Ге
оргиев, М. Георгиев, Анджелкович, Димитров и ПейД. Ставров
чев.

Босилеградските летни
турнири_____________

Победители:
Дъга, Магурка,
Но нейм и
Омега
На терените на спортния комплекс “Пескара” в Босилеград ФК
“Младост” и през това лято организира няколко турнира по малък
футбол и баскетбол.
По традиция най-голям интерес сред босилеградчани предизвика сениорският турнир по малък
футбол “Лято 2006”. В състезанието участваха 8 отбора - “Дъга”,
“Квиско”, “Краин дол”, “Любата”,
“Кей”, “7 юли”, “Танго” и “Пума”,
Победител стана отборът на “Дъга”, който спечели финала срещу
“Квиско” с убедителните 5:1. На
трето място се класира “Краин

дол”, който в
“малкия финал” “Дъга” - победител в турнира по
се наложи над
“Любата” след малък футбол за сениори
дузпи. В редовното време мачът приключи на- който участваха 6 отбора, победиравно 3:3. Футболистите от трите тел стана “Магурка”, която спечепървокласирани отбора бяха наг- ли финала срещу “Орище” с 4:0. На
радени с купи, грамоти и медали, трето място се класира “БоботаЗа най-добър футболист на турни- ло”, четвърти бе “Краин дол”, пети
ра бе провъзгласен Владица Вла- - “Бамбуча”, а шести - отборът на
димиров от “Дъга”, а съотборни- “Фанта бамбуча”. За най-добър
кът му Димитър Николов за Футболист на състезанието беше
най-добрия вратар.
избран Денис Михайлов от “МаНа турнира по малък футбол за гурка”, а за най-добър вратар юноши до 15-годишна възраст, в Марко Симеонов от “Краин дол”.
При малките футболисти до
12-годишна възраст триумфира
На Илинденския турнир по шахмат във Вранска баня участваха и
“Но нейм”, побеждавайки “Бамбу
6-има шахматисти от “Младост” - Новица Божилов, Митко Алексан
ча” с 1:0. В състезанието участваха
дров, Драголюб Величков, Марио Ливая, Драган Божилов и Душко
още и отборите “Магурка“, “Гана”,
Величков. Най-добър резултат отбелязаха Божилов и Ливая, които
“Орище”, “Коруби” и “357”.
завоюваха по 6 точки в 9 партии и се класираха между пето и десето
Босилеградското спортно лято
място. Александров спечели 5,5, Драголюб Величков 5, а малките
приключи с турнира по баскетбол,
Драган и Душко успяха да измъкнат по 3,5 точки.
който спечели “Омега”. Втор«-----о мясПобедител на турнира, в който участваха 70 шахматисти от Пчинто зае “Пинджур”, трето - “ Квисски, Ябланишки и Нишавски окръг, стана кандидат-майсторът Неко”, четвърто - “Ро глинци”, пето бойша Ристич от Враня, който миналата година се състезаваше за
“Желе зека”, шесто “Дорчол”.
ШК “Младост”.
П.Л.Р.

Новини
* В град Сента на 29 и 30 юли
се проведе републиканско пър
венство по лека атлетика га
юно/пи младша възраст (родени
1989 и по-млади), на което учас
тваха и двама състезатели от
АК “Балкан”. Те спечелиха две
четвърти места - Александра
Андонова в троен скок с 10,27 «
и Роберт Маркулев в хвърляне
на копие с 43,19м. Маркулев из
пусна бронзовия медал само за
3 см.
* На 4 и 5 август в СЦ “Парк”
се проведоха традиционите дни
на баскетбола, които организи
ра БК "Димитровград”. В саставитс на 6 отбора участваха бас
кетболисти от Димитровград, !
Пирот, Бела паланка и Бабушница. Първи бе “Кафе Фиеста”, \
втори “Комисион Дис” и трети
“Глобус”. В пионерската конку
ренция участваха само два отбо
ра, а победител бе “Ред дивал”.
Петнадесет баскетболисти се \
състезаваха по хвърляне за
тройки. Във финала най-добър |
бс Васил Андреев (25 тройки от
две серии), втори е Горан Ми- |
шев (22), трети Александър
Апостолов (17). Мероприятието
завърши с традиционната баскеболна среща между “Стари” и
“Млади”.
*Вече няколко години в Сър
бия се организират забавни
школи по футбол за деца. Тази
година от общо 500 заявки са |
приети само 18, сред които и те
зи на Димитровград и Бабушница. От 31 юли до 5 август в двата
града повече от 200 деца (мом
чета и момичета) на възраст от
7-10 години се занимаваха с фут
бол. С димитровградските деца
работеха 7 треньори начело е
Ивица Марков, треньор на мла
дите футболисти на “Балкан
ски”, Неша Рангелов, Новица
Алексов и Бобан Ценков, както
и треньорките Иелена Владими
рова, Вера Басова и Биляна Кос
това. Школите са реализирани
под патронажа на правител
ството на Дания, футболния съ
юз на Норвегия и УЕФА..
* На плюс 37 градуса на 19
август в Димитровград се про
веде вторият царибродски МТБ
(монтибайк) маратон по колоез
дене, в който участваха 53-ма
състезатели от Сърбия, Бълга
рия и един израелец (който се
състезава за “Дървена звезда”
от Белград). Маршрута от 50 км
минаха всички състезатели.
МТБ маратонът бе организи
ран в рамките на “Царибродско
то спортно лято” под мотото
”Мир, приятелство и толеран
тност”. Организацията на проя
вата бе подпомогната от общи
на Димитровград, Съюза на
спортовете в Димитровград
РТВ “Цариброд”, ЯП “Комуна
лац”, БМ Пирот, “Баджо” от
Белград, “Макони Го” Ниш. АД
“Благое Костич - Църни Марко”
от Пирот, “Кока Кола" Белград,
“Брамат” Нови Сад, Здравния
в Димитровград, радом
дио-любителите и други.
В категорията на елита в този
спорт най-добро време
2:24’53”, осъществи Зоран Живкович от Крагуевац. В категори
ята У-23 най-добър с време 20:50*25” бе Иван Майдевац от
Крушевац. В категорията юниори най-добър успех осъществи
Милош Лучич от Крагуевац с
време 2:45’58”. В категорията
Мастерс с най-добро време
2:34’48” бс Александър Мари*
от Крагуевац, а в категорията
Хоби - царибродчанинът Ивица
Костов- 2:5 Г59”.
При жените Мая Боикова^о*
Димитровград е втора
жица Шмелцерович от Църнз
трава.
е
Тазгодишният маратон
оценяван за маратон лигата

счг.

Д-с-

тт; Стшк

Штт

“ ^5 август 2<5г551 1

Приятелски футболни срещи

Международният ллитинг
по скокове в
Димитровград___________

“Балкански”
“Раднички” 5:2
В спортния център “Парк” в Димитровград неотдавна премериха
силите си пионерските състави на
фК “Балкански” и ФК “Раднички”
от Пирот. В състава на отборите
бяха деца, родени през 1992 и 1993
г. По-добри бяха младите димитровградчани. Головете отбелязаха
Гогов (три), Коцев от дузпа и Соколов за “Балкански”, а Ставров
(автогол) и Чирич за “Раднички”.
“Балкански”: Манов, Ставров,
С. Гогов, Чирич, Соколов, Стоянов, Коцев, М. Димитров, В. Гогов,
Ботев и Ж. Гогов. Играха още Пейчев и Иванов.^
“Раднички”: А. Живкович, Савич, Матеич, Станишич, Манойлович.Толич, Игнятович, Радулович,
Митов и Пенчич. Играха още:
Бранкович, Вучич, Данаилов, Маркович, Стаменкович, Чирич, Ма-

дич, А. Чирич и Манич.
***
При децата, родени през 1994 г.
и по-млади, петлетата на “Балкански” загубиха с 0: 5 от връстниците
си от пиротския “Раднички”.
“Балкански”: Милошев, Димитров, А. Тодоров, Голубов, Гогов,
Ставров, Е. Тодоров, Н. Иванов,
Ненад Петров, Иованович и Д.
Иванов. Играха още: Ташков, Неманя Петров, Вукчевич, Йеремиев,
Костов, Маркович, Велков и Павич.
“Раднички”: Манчев, Д. Джорджевич, Живкович, Златкович,
Кръстич, Живич, М. Джорджевич,
Иванов, Божич, Голубович и Й.
Джорджевич. Играха още: Тодорович, Игнятович, Костич, Йованович и Йончич.

Елена Пенкова
най-успешна

На 23 юли в Димитровград се проведе единадесетият международен митинг по скокове “Джамп 2006”.
Участваха към стотина състезатели от София, Ловеч,
Плевен, Червен бряг, Нови Сад, Бургас, Враца и Димитровград, а най-успешна (по унгарски таблици) бе
Елена Денкова от “Левски” - София, която в троен
скок осъществи резултат 13,53 м. След нея в същата
дисциплина се наредиха Гита Додова от Враца и
Адрияна Бонова от Плевен. Четвърта в общата класащция е Александрина Клементинова (скок на височина), пети е Георги Гетов от Плевен, който прескочи 205 см и шести Игор Старчевич в овчарски скок
(4,70 м) от Нови Сад.
От димитровградските участници при пионерките
в дисциплината дълъг скок Александра Андонова ски шампион в скок на дължина.
осъществи трети резултат. При пионерите в тази
ДС.
дисциплина Александър Соколов
също бе трети, както и Андреа ТоНа 12 август 2006 г. отслужихме панихида по случай
дорова и Андрей Еленков в скок
ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на нашите скъпи и непрежана височина. Сред пионерките
лими
най-добра бе Андреа Тодорова.
На победителите в поотделниНИКИФОР МИХАЙЛОВ
те дисциплини бяха връчени ла
от Петърлаш
рични награди и дипломи.
Преди официалните състезаДАФИНКА МИХАЙЛОВА
още и Глигориевич.
ния пред публиката се представиот Височки Одоровци
“Желюша”: Бобан Гогов, Андо- ха младите членове на “Балкан”
нов, Миладинов, Стефанов, Кру- от Димитровград.
Времето минава, а болката и обичта към вас са
мов, Стоянов, Соколов, Дончев,
Промотер на митинга бе
все по-силни и вечни за нас. Остава да ни измъч
Марков, Боян Гогов и Милев. Игра Иво Младенов, бивш европейва загадката защо така внезапно, само за 40 дни, и
и Манов.
двамата напуснахте благородния земен живот в
Д. с.
'
Белград и Петърлаш.
:
Мила сестро, драги зете, почивайте в мир и
На 4 септември 2006 г. се навършват 40 ДНИ от смъртта на
1
светлина!
С много обич и тъга:
Прим. д-р КОНСТАНТИН РАДЕНКОВ
Сретен Петров със семейството си
(1930 - 2006)
от Босилеград, живял в Белград
На 24 август 2006 г. се навършва ЕДНА ГОДИНА от смър
Оставаме с нестихващата болка и непреход
тта на нашата скъпа и непрежалима
ната обич към теб. Дълбок поклон пред светлата
ти памет!
ПАВЛИНА ЙОЦЕВА
от Каменица, живяла в Пирот
Братът Иван със семейството си от Босилеград
Ти ни беше слънчев лъч, който ключалката от
варя. Смъртта не може да заличи любовта,
по-силна от времето.
2
з
4
1
5
6
7
8
9
Твоите най-мили:
семейства Панич и Йоцеви

„Балкански“ - „Желюша“
8:2 (3:1)
В последната контролна среща
преди старта на състезанието в
Нишка футболна зона отборът на
“Балкански” се наложи над отбора
на “Желюша”, който направи пауза от няколко седмици. И двата отбора пробваха попълненията. Димитровградчани
бяха
много
по-добре подготвени физически.
Головете отбелязаха: Ценич в 18,
26 и 61, Пейчев в 39, Миодраг Ге
оргиев в 48, Глигориевич в 54,
Ставрич в 63 и Марков в 85 за
“Балкански”, а Соколов в 36 и Кру
мов в 50 от дузпа за “Желюша”.
“Балкански”: Петрович, Бошкович, Басов, Чирич, Марков, Пей
чев, Миодраг Георгиев, Ценков,
Ставрич, Алексов и Ценич. Игра

Кръстословица 294 X

Съставил: Драган ПетроВ
ВОДОРАВНО:
1.
Бълга
рин-мохамеданин. 5. Вид дамски костюм за къпане. 10.
Графитена пръчица за писане. 11. Място, където кокош
ките носят яйца. 12. Румен
Овчаров. 14. Мюсюлманско
мъжко име. 15. Албанско
мъжко име. 16. Горски хищ
ник. 17. Река (исп.). 18. Жен
ско име. 19. Голмайсторът на
Световното първенство по
футбол през 1982 г. 20. Александър Петров. 21. Подчине
но лице или държава. 22. Вид
подправка. 23. Начин на рабо
та. 24. Самичък. 26. Остров.
28. Елена Николова. 29.
Искам. 30. Бивш германски
канцлер. 32. Един предлог. 34.
38еСфок!/гн11ктз('кргпГ?мн9ч 1
4Т Нация. 42 Ноти з[ диринита на опера. 43. Ирландска
републиканска апм,.я
*
Р
•
ОТВЕСНО: 1. Морско жиВотно с променлива форма. 2.
Хранителен продукт. 3. Името на сръбския комик Алексич. 4. Ономатопея за лай на
куче. 5. Трън, шип. 6. Мъжко
нме. 7. Право дърво, заостре
но на единия край. 8. Иван Ге
оргиев. 9. Оцветената част
на окото. 10. Стадионът на
„Дървена звезда“. 11. Тържес
твен преглед на войски. 13.
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АСПАРУХ ЙОТЕВ
преподавател от Димитровград
Ще помним умните му думи и сърдечните му
усмивки.
Син Небойша и дъщеря Татяна
със семейството си
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X
38

Тъжен помен
На 17 август се навършиха 5 ГОДИНИ от смъртта на нашия
скъп баща, тъст и дядо
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Бивш селекционер на югос^авск,ия отбоР по ФУтбол- 15Издокарани наперени хора.
16- Цигани- 18. Името на боксьора Парлов. 19. Столицата
на Италия. 21. 3 и 6 буква. 22.
Открита печка в стая. 23.
Мирослав Антич. 24. Германско мъжко име. 25. Дарител,
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Тъжен помен
На 21 август 2006 г. се навършиха 6 ГОДИНИ от смъртта на
нашия мил и непрежалим
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41
43

X
спомоществовател. 27. Положителен отговор. 30. Име
то на бивш гуверньор на
НБС. 31. Лидия (гал.). 33.
Област в Германия. 35.
Изкуство (фр.). 37. Египетски бог на слънцето. 38. Четвъртата нота. 39. Кирил То
доров. 40. Иван Узунов,
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1. Меню. 4. Абат. 7. Хор. 10. Бик. 11. Барут. 13. Кобе. 14. Ят.
15. Динар. 16. Калем. 17. Мила. 18. Язовец. 20. Сирене. 22. Апа
рат. 24. Йерей. 25. Кобила. 27. Ерик. 28. Лопата. 29. Ар. 30.
Мис. 31. Белово. 32. Яма. 33. ЕИ. 34. Декори. 35. Орис. 36. Ко
лега. 37. Имена

КИРИЛ ПЕТРОВ
учител от Димитровград
I
Вечно ще живееш в нашите сърца и с много
обич и тъга ще пазим спомена за твоето благо
родно и голямо сърце.
Почивай в мир!
Опечалени: съпругата Павлина и
дъщерите Дапица и Златица със семействата си

ч

Възпоменание
На 28 август 2006 г. се навършават 35 ГОДИНИ от смъртта
на нашия мил и непрежалим съпруг, татко и дядо
I СТОЯН ПЕЙЕВ
I от Димитровград
Н по потекло от с. Поганово
Да си спомним с обич за него. Дълбок поклон
пред един достойно изживян живот.
От семейство Пейеви

л,г

5В август 2065

Манчин рабуш

Шеговита народна песен

Царица на цара
проговара

Почивка
Вярвали или не, но един от
най-голясмите антибългари от
Димитровградско, който все
още се опитва българите в
Сърбия да представи като торлаци, годишната си почивка
прекара не в Испания, а на
Черно море!
Питам се на български или
на торлашки се е разбирал с
хората в Равда!
А.Т.

Ветьр дува, гора се прелама,
царица на цара проговара:
А що че ме, царе, за аргакье яденье?
Че омесиш, царице, бела погача,
за момчета печени жапчета,
за невести овца яловица,
за момичета печено ягнье.
А що че ме, царе, за пиенеье?
За пиенье че биде:
за момчета вода из топило,

Абитури
ентските
юбилеи

Егати рекламата!

Когато чествахме 10-годишнината от зрелостния си изпит
.
- разказвахме си кой какво об
!•
разование е свършил, какви ус
пехи има в работата си. Отсъс
тващите бяха малко.
На 30-годишнината споде
ляхме за децата си: какво обра
'с
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зование имат, кой как се е удомил... Събрахме се мнозина, но
и отсъстващите не бяха малко.
Това лято чествахме 50-годишнината от матурата си.
Бяхме малцина и се опитвахме
да се познаем.
След половин век ще дойде
ТАМ*
абитуриентската ни 100-годишнина. Дай боже да не съм
Казват, че рекламата продава стоката. Това вероятно го е зна прав, но тогава няма да има от
ел и собственикът на заведението за продажба на пици в чермо- състващи.
морското градче Ахтопол, когато е обмислял каква реклама да
М. Андонов
сложи на заведението си.
Във всеки случай трябва да се признае, че рекламата наистина
е оригинална и ефектна, а не останала незабелязана и от фотообектива на музикалния редактор в Радио Цариброд Драголюб
Пейчев.
А.Т.

щ

ш

“Бисери” от вестници
и списания
♦Христос бие Ленин и Шекспир с книги.
♦Айнщайн имал малко гънки в мозъка.
♦СПИН морял още древен Египет.
♦Старица наби леопард и припадна.
♦Янки прави сефтето си на 82 години.
♦Ток уби мъж за 5 пакета брашно.
♦Камион, колело и каруца се блъснаха.
* 11 000 волта удрят състезател по голф.
♦Ирландска хрътка захапа самолет.
♦Маймуна прави много секс и влиза в болница.
♦Безмоторен самолет резна ухото на кон.
♦Оса обърна цистерна с 4 т нафта.
♦Пърдящи камили бият тревога.
♦Крава влезе в бар и се напи.
♦Костенурка диша през дупето си.
♦Сношили крава с крак от мъж, за да клонират човек.
♦Делфин се опита да изнасили мъж.
♦Контрацептив за катерички измислиха в Англия.
♦Трима джебчии арестуват полицаи на централния пазар.
♦Бизнесмен вари мобифон от яд.
♦Ще пускат миризми по Интернет.
♦Компютърни вируси поразяват хора.

Как се
приспива
жена

На 8 години: Лягай, ще ти
разкажа приказка.
На 18 години: Лягай, ще ни
бъде като в приказка.
На 28 години: Лягай, ти си
една чудесна приказка.
На 38 години: Лягай, без
много приказки.
На 48 години: Лягай, че не е
за приказване.
На 58 години: Лягай, ще си
разказваме приказки.

- Куде се губиш бре Йосе, цело лето очи не
ти видо, дали вати по моретия, ял Бело, ял Църно
или па на Плави Ядран?
- И на мене йе мило що те видим, Манчо, ама я не се
подигравам с тебе...
- Кве подигравкье, Йосе, много съм сериозан!
- Ее, одека я на море? Кита йе опрел ножат до кокалат, кита йедва се свързуйе край с край, одека ми паре за море?
- Знам ли, мнозина целу годину кукумявче дека им
йе от лоше по-лоше, а тикье през летото се изгубе и
после чуйеш дека летоска по цел месец прекарали на
некойе от морящата...
- Е Манчо, нийе смо ти текъв народ, научили смо да
прикривамо, ама за мене имаш грешку!
- Айде-де, йоще не си ми казал куде се губи това лето?
- Шлепуйем, Манчо, шлепуйем!
- А бре Йосе, одека ти на тебе шлепер, та да шлецуйеш?
- Ти бре, Манчо све свачаш буквално! Ако ти каже
некой: нафтарим, значи преноси нафту, ако ти каже
боксуйем, значи преноси боксове с цигаре. А за шлепуваньето, па малко ли су шлепери през Цариброд?Цело лето се отеза колона от границу до лукавачку рампу, а понекига и до Белеш и Гоин дол, па и
по-далеко...
- Еее, иии?
- Па тия народ що чека по неколко часа да мине границуту, требе да се освежи малко, да пине или да йедне нещо. Ял сочък, ял яйце, сливкье, крушкье? А некойи сакаю и да пину по некою, та да растуре мукуту... А я от шлепер на шлепер, значи шлепуйем!...
- Е, иеллати ли се?
- Ти бре Манчо, кико прав цариброджанин, одма “исплати ли се”? Ако мене питаш, на цариброджанье ни
що не се исплати. Не им се исплача да ору и да сею,
да чувам стоку... На мнозина нищо не им се исплати само да седу и да ръжу! А я на тебе че ти кажем, оти
си ми голем приятел: милионер нема да станем, ама и
без леб нема да останем!
- Де-де, де-де, ако съм те питал, нищо не съм ти сакал...
- А бе Манчо, свак ако се вати за некикву работу, кво
и да йе, сетикье че има некикву вайду! Знайеш ли кво
ме млого нервира?
- Ама ти нервираш ли се?
- Лоше га каза: не се нервирам, ама ме яд. Ядосуйем
се, оти гьу нема младинята! Ако младинята засуче рукаве, мислим дека че ни потъргне! Нейе важно кво че
работи, само да се вати.
-Море, Йосе, пущи младинюту. Кита дойде на меру че се вати за веру!
-Дай боже да йе тека, Манчо! Само... нали знайеш,
конкуренцията не спи, айде я да идем да шлепуйем!
Времето се источуйе, иде йесен, а до тъгай не се знайе
кво че стане с колонете, може през ноч да нестану,
кико що през ноч дойдоше...
И Йоса се запути къмто аутопутат...
Манча

I
‘Съединението прави силата, но
*и... децата.
|, ‘Адът е измислен от страхливите,
|а Раят от влюбените.
| ‘Когато открадне и го хванат,
обикновеният човек се срамува, че е
откраднал, а политикът, че са го
! хванали.
ь *Не води битки, които не можеш да
|спечелиш, освен ако са ти платили да
|ги загубиш.

*3а да напишеш книга, трябва да си
талантлив, но за да я продадеш,
трябва да си гениален.
‘Всички знаят, че властта и
парите развращават, но всеки иска да
се убеди лично в това.
‘Истината е във виното само за
тези, които не съзират дявола на
дъното на чашата.
Светослав Пей4**
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