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танаха рано децата,
да боядисват яйцата.
ГО
Мама боите разлива.
Всекиму в канче налива.
Колю червената иска.
Пешка за синята писка.
^ Гого се дигна на пръсти.
3 Жълтата грабна чевръсто.
° И най-подир за Лиляна
само зелена остана.
Мама подаде яйцата
и посъветва децата:
- Умни и мирни бъдете,
дрехите чисти пазете!
Елисавета БАГРЯНА
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Трансгранично сътрудничество на градските общини в Ниш с партньори от България
Пантелей - Лом

П а л и л ул а-Своге

Тръгва списанието "Добри съседи
"Еврорегион"
■ добри партньори"
В Медиацентъра в Ниш се
състоя пресконференция, на
която кметовете на нишката
градска община Палилула и
българската Своге - Мирослав Джорджевич и Емил
Цветков Атанасов представи-

ема задачата да подготвя промоция на развойните ресурси
на двете среди по електроииите медии, включително :и
по интернет през следващите
11 месеца.
Кметовете на Палилула и

В рамките на траисгранич- бия, но и с другите европей"Нашите две страни са таиото ст.трудничество между-------------------------------- [..'щрих1
български и сръбски общини
110.1
е подготвен нов проект под
название "Добри съседи 'П
добри партньори", който ще
имплемептира българската
I
община Лом в съдействие с
нишката градска община
Пантелей.
На кръглата маса, органи
зирана по този повод в Ниш,
координаторът на проекта
Румяна Симеонова заяви, че рчД|
целта е да се обсъдят иконо
1 V, .
мическите възможности на
двете общини (потенциали
у
те, фирмите в обществения и
частния сектор, малките и
УУ Мя
средни предприятия) за сът Васил Киров, Братислав Благоевич, Георги Юруков
рудничество.
"Най-важният резултат от и Румяна Симеонова
проекта ще е да изработим ски
и.
кива пседИ/ а това п
.
маркетингови стратегии за
Участниците в кръглата ждава и названието на проеком и антелеи и подпишем маса приветстваха генерал- та. Дипломацията и политидоговор за икономическо сьт- ният
на репуб/Гика ката имат за задача да сьздарудничество , каза Симеоне- България %
Ниш Георги дат добрата атмосфера в
отношения.
86 000°евро^"крайнияГсртк ЮРУК0В? кметът на Община двустранните
к
Пантелей Братислав Благое- Останалото зависи от проекв Лом е^юомиоан пГнтъгГза вич‘ Юруков припомни, че и тите, които създават европейТОансгоанично сьтоудничес- в БългаРия' и в Сърбия сь- ски дух и от младите хора, кот^0 Ч1^ято це ге Кг ~
ществува една мъдрост - само ито ги прилагат и се обучават
Т,Л1'
добрият съсед може да има същевременно", каза Георги
г дооър съсед.
Юруков.
М. Тодоров
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I еорги Юруков, Мирослав Джорджевич и Емил Цветков
ха проектите, с които двете Своге обявиха кандидатурата
общини участват в програма си с още четири проекта - два
та "Добросъседство" между малки и два големи гранта.
Община Палилула ще напраНишката градска община Ме ви реконструкция на 24-те обдиана ще партнира па Кос
ществени чешми на своя тетинброд, в пр оекта за проуч
ване и изслеовване на Римската ритория, докато Своге ще
резиденция на Константин Ве построи система за пречислики. Раннохристиянският
тване на отпадъчните води.
комплекс с извънградска рези
Ако бъдат защитени големиденция ВсгеПвса край Костин те грантове, в Палилула ще се
брод има изключителна експо
зиционна стойност, тъй като устрои център за изготвяне
става дума за паметник на ев на маркетингова стратегия с
ропейското и световно култур база на данни за приоритет
но-историческо наследство.
ните области за инвестиране,
Община Медиана е избрана за
партньор в тоя проект, с кой която ще бъде поставена и на
отделна уеб-страница.
то Костинброд ще кандидат
ства по програмата “ДобросъОбщина Своге е запланува
седство”, понеже има натру ла да направи център за обу
пан опит и ноу-хау в управле
чение на експерти, които да
нието и разработването на
подготвят бъдещите проекти
комплекса “Медиана ” в Ниш,
също резиденция на Констан
в унисон с европейските стан
тин Велики.
дарти, тъй като за програма
"Добросъседство" в периода
Сърбия и България.
2007-2013 година ЕвропейДжорджевич и Атанасов ският съюз е запланувал да
подписаха в Ниш спогодба за отпусне над 36 милиона евро.
издаване на двуезично списа
На генералния консул на
ние "Евробалкан", в което на България Георги Юруков,
сръбски и на български език който присъства на пресконще се представят ресурсите и ференцията, кметът Емил
развойните възможности на Атанасов връчи икона на Св.
Нишавски окръг и на Софий Мина, като закрилник на се
ска област, с акцент върху об мейството, която ще бъде
щините Палилула и Своге. поставена на видно място в
Сп. "Евробалкан" ще се спис Генералното консулство в
ва в Ниш, а ще се разпростра Ниш.
нява и в Своге. Като партньор
В. Богоев
по проекта, община Своге по-
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Визи
ПО СПФ1
процвдлр,
"България и Сърбия са
добри съседи и могат да послужат като пример на други", заяви българският посланик в Белград Георги ДимитР°в по време на посещението
си в Пирот, заедно с посланика на Холандия Роналд ван
Дартъл. На пресконференЦия, в която участваха и кметът на Пирот Владан Васич и
началницата на окръга Весна
Миялкович, посланик Димитров каза, че ще се направи
всичко възможно процедурата 39 издаване на български
визи да се съкрати максимал-

Сурдулица не е доволна от РАР

зп нпй-стпБилните - нпй-тплио!
Като една от икономически
най-сгабилните общини в Югоизточна Сърбия никак не можем да сме доволни от решението на Републиканската агенция за радиоразпръскване
(РАР), с което ни се разрешава само една радио-честота, но не и честота за
местна телевизия. При разпределяне-

__

Бългзрският послзник Георги Димитров посети Пирот

то на честотите Агенцията е пренебрегнала мултиетническия състав на населението в нашата община и, освен
програмата на сръбски, наличието (от
Две години насам) на всекидневни раДиопредавания и на български, и на
ромски език по вълните на Радио Сурдулица.
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1 • Лартъл, I. Димитров, В. Миялкович, В. Васич
но, особено в Генералното
консулство в Ниш.
Двудневното посещение на
посланиците Димитров и ван
Дартъл в Пирот, на което бяха придружени от представителя на Европейската комисия в Белград Димитрие
Станкович, е организирано в

Това заяви кметът на община Сурдулица Станислав Момчилович, протестирайки срещу едностранчивостта
и късогледството на хората, на които
държавата е доверила задачата да се
грижат за равноправието на граждаците в сферата на информирането по
електронните медии.
- Като се изхожда от географските
особености - планините и голямата отдалеченост между селата и особено от
възможностите за развитие ма туризма, които трябва да се експонират, би
било справедливо пашата община да е
получила поне и една телевизионна

рамките на проекта на ЕС за
сътрудничество със страните,
които се готвят да станат
членки на съюза. Гостите посетиха Млекарското училище, Фабриката за изработка
на килими "Пиротекстрико"
и Музея на Понишавието.
С. Йовапович

честота, смята той. "Да се разберем,
нямам нищо против Църпа трава и Босилеград, но смятам, че и Сурдулишка
община заслужава поне еднакво третиране" - уточни кметът,
Въпреки решението на Републикан
ската агенция, Сурдулица е изготвила
съвместен проект с община Трън за установяване на телевизионен канал, по
който да се излъчват програми на
сръбски и български език и да се обменят емисии с общините от Пернишка
област. С този проект Сурдулица и
Трън ще кандидатстват по програмата
"Добросъседство".
Д. Мирчев

Гши и к-ом.&нтари
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В Босилеград ощенямапазарзадобитък

Месото дълго ^пътува”
—
ма

Не СаМО че ня'
V
Р Н пазар за добитък, но след закриването на кланицата "няма къде" и лойичр
да се Заколе
В Босилеградско
няма организиран пазарна
покупко-продажба на добитък и селяните с основание
негодуват и си задават въпроса как и на кого да поолт Г1т
излишъка си. Въпрогат се
превърна в сериозен проблем
Р ,
^
63 проблем
то рухналото“ предприятие
"Напоедък" спояРс изкупмв^
нето Този проблем шш, I,
нето. 1ози проблем допълнително се изостри преди две
у™Та ре°мо1°тиапя V Ирма “
успя да ремонтира кланицата
си, да премахне нередностите и да създаде поне основни
хигиенични условия за работа и когато отделът на Републиканската ветеринарна инспекция във Враня закри
ооекта.

Матрапази
Преди закриването на клацицата няколко частни фирми от общината изкупували
част от добитъка. Клали им го
в кланицата, а те сетне месото
предоставяли на фирми във
вътрешността. "Напредък"
нямал голяма печалба от това, но поне му оставали кожи-

дупките
1СЬРПИЛ
ни поштпвгт4 ални и здравте Г
*Н3 Ра^отници'
ницата те еСТ
Ма_
„тг
едвам ни изкупу^тп^°б“уък'така че сеяяните
и-> ^ Удеии Да г° продават
на матрапази, най-често от
^Трешността- Понеже всичнелегално, държавата е
7 шена
данъци, а селяните от действителната цена.
Селяните са изложени на
двойна за1Уба: «днъж матрапазите ги изнудват, когато сами определят изкупната цена, а след това и когато едрия
добитък, вместо на кантар,
мерят с метър (!) и по този иаЧин ги крадат.
_ ^ тазм пролет се опасяваме дали ще успеем да продадем агнетата. Понеже няма
организирано
изкупуване
страхуваме се матрапази пак'
да не ни ги вземах на низка
цена/ оплакват се Станиша и
Зоран Станкови от Горно
г
г
Тлъмино.
За затрудненията на селя
ните и за нелегалното изку
пуване често става въпрос и
на заседанията на Общинска-

та скУпШина. Отборниците,
КОИТО знаят, че селяните са
принудени на такива сделки,
търсят от компетентните
служби и инспекции търго®“ята с Добитъка да ставапо
официален, легален път. Някои представители на мес™°/° псамоУпРа”е «сто
подчертават, че е лесно да се
излезе накрай с нелегалните
изкупчици, но след това ще се
наложи въпросът на кого селяните да продават добитъка
си. Нищо не стана и с идеята
поне в Босилеград да бъде открит пазар за добитък.
Има ли шанс кланицата в
Босилеград отново да започне да работи, когато да се съзДадат поне някои от условията за легална търговия сдобитък и за оборот на месо? На
този въпрос в Републиканската ветеринарна инспекция
във ®Раня отговарят, че това
зависи
от
Напредък',
по-точно доколкото тази
фирма оспособи обекта и
създаде санитарно-хигиенични и други
условия за колене
на добитък и 33 съхраняване
на месото и отпадъците. Петрунка Симеонова, и.д. дирек
тор на "Напредък" казва, че
фирмата, която отдавна е
пропаднала, се готви за при
ватизация и че няма финан-

Голооточани говорят:
ща ми. Заради чисто икономически
причини аз се записах и завърших
полувисше военоучилище в Белград.
Станах подпоручик, специалист по
геодезия. От политика не се интересувах, но благодарение на моя труд и
упорита работа по време на командировки (за Военния географски институт правехме военни карти) извънредно ме повишиха в чин поручик.

Арестуването ме изненада

Борис К. Рангелов като поручик

Номер 3669
Когато пристигнеш на Голи
оток получаваш номер и
докато си там само си но
мер. Нямаш име, нямаш фа
милия - само номер!
Един от мпогото царибродчани,
прекарали най-хубавите си години на
зловещия Голи оток, е и Борис К. Рангелов. Роден е през 1928 година. Своя
та приказка Борис започва така:
"Голи оток - остров иа тормоз, мъчения и ужас! 1946-47 бяха много тежки години. В семейството ми бяхме
трима братя, сестра и родителите ми
- общо шестима. Работеше само ба-

Защото никога с никого нищо лошо ме съм приказвал, пито пък да съм
отдал някаква военна тайна. Обвииението? Нищо необикновено за онова
време - шпионаж в полза па българските и руски служби! Арестуваха ме
иа 6 октомври 1952 година в село Баня
край Аранджеловац.
Съдебния процес беше много кратък Бяха ми определили служебен
защитник, един поручик, който не ме
и попита как се казвам, кой съм и откъде съм. Само ме гледа и мълчи. За
три месеца стана всичко: и изследване, и доказателства, и присъда. Това
се случваше в прословутия затвор на
Баньица в Белград. След произнасянето на присъдата, ме закараха в Билеча. Там от тежко по-тежко - работа
в кариера за камъни. След два месеца
и половина, или три, качиха ни на каИмаше един майор Радивое Вукчевич, черногорец,
черногорец който ме убежда
ваше, че ще ме върнат на работа
във Военния институт, ако се съг
лася да отида в България и оттам
да върна някой капитан черногорец. Категорично отказах, с обоснопание, че не искам да се занимавам с никаква политика. Като
“награда" получих 40 дни в карцер,
спомня си Борис Рангелов.

Сериозни проблеми имат
селяните, когато добиче си
счупи крак или се задуши.
Понеже няма кланица, изкупчиците не искат да ку
пуват такива животни.
При условие и да ги купят
цената е унизителна.

сови възможности да оспособи кланицата.
поиска да се произнесе. Вмес
то това тя констатира, че "то
ЕДИН ВЪПрОС - ПОВ6Ч0
ва не е работа на журналисти
ОТГОВОрИ
те и на вестниците". Може би
По въпроса къде и как тога- е права, понеже и босилег
ва собствениците на частните радчани трябва да ядат месо,
фирми в Босилеград колят а пък и за решаването на
Добитъка и зареждат месар- проблемите са задължени
ниците си, съществуват про- държавните органи, включи
ТИВОПОложни отговори. До- телно и ветеринарните ин
като техни представители спекции, Разбира се, ако исказват че глел закриването иа кат да ги решават. Но при
кланицата са принудени ме- липса на верен отговор се на
СО/ което е контролирано от лагат и много други въпроси.
съответни инспекции, да под- Един от тях е дали босилег
сигуряват във вътрешността и радчани ядат висококачестве
да^о докарват иРпродават в но месо от добитъка на ту
меСните си магазини в града, кашните селяни или пък ме
с което правят големи разхо- со, което идва от вътрешнос
ДИ/ „якои босилеградчани са тта.
При липса на организира
убедени че месарите колят
добитък в свои, несъответни но изкупуване на добитъка и
помещения В отдела на Ре- на кланица, територията на
„убликанската ветеринарна общината кръстосват и ноинспекция във Враня пък вопровъзгласили се изкупчи
ТВЪрдят съвсем трето. "Соб- ци, които предлагат "услуги
ствениците на двете месари те си" на селяните. По-добре
купуват добитък в Босилег- осведомените казват, че едни
радско, карат го в кланица от тях купуват и препродават
във Власотинце и връщат ме добитъка, други го купуват и
сото в магазините си в Боси го колят "на върба край река
леград", казват в тази инспек та", а месото продават на час
ция. На въпроса ни как ко тници във вътрешността. И
ментира твърденията на бо всички - печелят. На загуба са
силеградчани, които "знаят само селяните и държавата.
къде е сегашната кланица",
В.Б.-П.Л.Р.
шефката на тази служба не

Борис К. Рангелов

(г|

миони, закараха ни в Дубровник, а
оттам продължихме на кораб.
Пътешествието с кораб за всички
нас беше истинско страдание. Всички
ни хвана морска болест, повръщане,
диария... Ослабнахме здравата,
За "посрещането" ни на самия Голи оток просто не ми се приказва, когато си спомня "шпалира", из който ГЗДУ"
;>г
излизаш измъчен, изтощен, поду- р-* '■'дЛВвдУ-Чда/:..
мъртъв. Оттам ни водят като кучета рсИпеут д/т
под студения душ... ден, два, три не
можем да се възстановим.
Баща ми работеше като чистач в гимдве цеща СЗ МИ биЛИ
назията и професорите все го гледа|_.ям_^п\/дни,
ли малко "напреко", комшиите и нягУ
„
когашните приятели - също. Нас, за"шпалирът и безсмислената ра- вър11адите Се от Голи оток, като че ли
бота с камъните. Двама взимаме едно ие цц считаха за нормални хора",
дървено корито с къси ръчки,.коетоПо повод иска за реабилитация
побира 100-120 кила камъни. Носим рангедов казва:
камъните около 150 метра в едната
“Взеха ми най-хубавите години посока, изсипваме ги, пак товарим от24 д0 32 г. Това никой не може пито
коритото и се връщаме обратно. Ако да ми върие нито да ми плати. Но исти изскочат мазоли по ръцете, връз- кам да свадя петн0то от биографията
ват ти едно въженце през шията, пое- ^ не само на меИ/ но и на семействоде за коритото и ръцете и пак носиш. то< на дъщерЯ МИ/ която е инженер по
Така започват да те болят и шията, и електроника и сега подготвя докторъцете...
рат. От друга страна смятам, че трябПрисъдата ми беше на 13 години. ^ ^ да бъде платеН0/ защоТо ние там
После ми свалиха три, а след това сме и произвеждали за държавата:
още две, така че прекарах общо осем дограма/ фаянсови плочки и др. Пък
години - на 6 октомври 1952 ме арес- и радотели Сме по 10 -12 часа, по цял
туваха, на 6 октомври 1960 се завър(ди трябвало това нещо да ни се
нах от Голи оток. Като специалист ус- признае за труд0в стаж). Едва ли има
пях да си намеря работа в кадастъра, човек, Който се е върнал оттам без пя
но излезе нареждане, според което коя доДест "
такива като мен - голооточани, не моИнтересно е, че и Борис - Бока какгат да работят в обществения сектор. т0 всичяи му В1,,Кат, няма при себе си
За нас останаха земеделските коопе- присьда. Притежава единствено дорации и други фирми, в които запла- Кумента/ с който милицията в Да
тите са най-ниски. Така аз изкарах 28 ридрод се осведомява, че Борис К.
години в земеделската кооперация.
фангелов е излежал присъдата и че
Лошо беше и за семейството, защо- тядва да се обади в участъка в Димитто все са ни подценявали, отбягвали. ровград в срок от 4 дена.
А.Т.

Новини от България
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Срещи - контакти
Вицепремиерът и ми
нистър на външните ра
боти Ивайло Калфин е
разговарял с генералния
директор на Института
по европейски въпроси в
Ирландия Алън Дюкс.
Дюкс бе на посещение в
България от 2 до 5 април
по покана на Диплома
тическия институт към
Министерството на вън
шните работи. Министър
Калфин е запознал госта
си с основните насоки па
българската външна по
литика в контекста на
членството на страната в
Европейския съюз. Той е
откроил значението па
европейската политика
за съседство и сътрудни
чеството в региона на
Черно море след послед
ното разширяване па ЕС.

***

Министрите на тран
спорта на България Пе
тър Мутафчиев и на Гър
ция Михалис /1япис под
писаха съвместен прото
кол. Двамата министри
се обединиха около мне
нието, че са необходими
транспортни
повече
връзки между България
и Гърция.
Поради тази причина
двете страни изразиха
желанието си да съгласу
ват всички свои действия,
необходими за открива

пето на още три пътни
участъка: Комотини - Ма
каза - Кърджали, Ксанти
- Ехинос - Еледйе - Рудо
зем и Кипринос - Ивай
ловград, Стойността на
тези проекти се очаква да
бъде около 200 милиона
евро, съобщи министър
Ляпис. Двете страни са се
договорили и за създава
нето на съвместна работ
на група, която да обсъди
възможностите за разви
тие на обширна мрежа за
въздушен танспорт в
Югоизточна Европа.

***

Възможностите за раз
ширяване ма военното
сътрудничество между
България и Норвегия са
обсъдили министърът па
отбраната Веселин Близнаков и посланикът на
Норвегия г-жа Тове Скарстейн. Министър Близнаков е запознал своя гост с
процеса на трансформа
ция и модернизация на
въоръжените сили, и с
участието на България в
мисии и операции. Той е
изтъкнал, че България
високо цени помощта на
Норвегия в подготовката
на български военнослу
жещи. Близнаков е посо
чил, че за България пред
ставлява интерес опитът
на Норвегия в процеса на
интеграция на етрукту-

рите ма Министерството
на отбранта и Генерал
ния щаб, както и за из
граждането на резерва.
Ръководителят на пре
дставителството на Евро
пейската комисия в Бъл
гария Майкъл Хъмфрис
отличи приноса па стра
ната към културното раз
нообразие на Европей
ския съюз. България има
много важна роля в рам
ките па ЕС, каза Хъмфрис
по време на среща на чле
новете на Евроклуба към
търговБългарската
ско-промишлепа палата.
Срещата бе устроена по
повод членството на Бъл
гария в Европейския съ
юз, на 50-годишнината от
подписването на Римски
те договори и на седемгодишиииата от създаване
то на Евроклуба.

Рамкова програма
за иновации
Малките и средните предприятия в България могат директно да
търсят финансиране ог Европейската комисия през Първата рамкова програма за конкурентоспособност и иновации. Това съобщи
Лидия Шулева по време на семинар на тема "България в Европейнови възможности
ския съюз
пред бизнеса". Бюджетът на рам-

ковата програма е над 3,6 млрд евро. Финансирането е насочено към
фирми от всички страни на
Общността и само от активността
на предприятията зависи дали ще
стигнат до тези пари, каза Шулева.
Финансирането е насочено към начинания, свързани с иновации, с
екопроекти и с развитието на високите технологии.

170 млн. лева за нови
програми в образованието
За пови и продължаващи програми в средното образование от
бюджета за тази година са отделепи 171 милиона лева, одобрени от
Народиото събрание. Предстои да
бъде прието постановление на Министерския съвет за тези средства,
каза пред журналисти министърът

на образованието и науката Даниел Вълчев. Той съобщи, че новата
програма "Оптимизация на училищната мрежа" е с бюджет 36 милиона лева, като от тях 35 милиона
лева са за оптимизация на общинските училища,

"Не сте сами"
В знак на подкрепа за българските медици в
Либия всички осем милиона членове на Европей
ската конфедерация на независимите профсъюзи
ще носят лентичките с надпис "Не сте сами" в де
ня на следващото заседание по делото срещу бъл
гарите. Това съобщиха от Обединение "Промя
на", по чиято инициатива президентът на евро
пейския синдикат Велерио Салваторе бе на посе
щение в България. Същия ден от европейската
организация ще изпратят за болните от СПИН

деца в Либия осем милио
на рози, които символизи
рат съпричастността на
членовете на конфедераци
ята със съдбата на либий
ските деца. В края на април
Валерио Салваторе ще връ
чи нота на либийския пос
ланик в Брюксел в защита
на медиците.

1

^мести Рудите и Кръстове! гори
Светите места в България не са сред най-рекламираните, но въпреки това се радват на стотици посети
тели всяка година, а религиозните общности организират поклоннически посещения всеки уикенд.
Без съмнение две са светите
места, които най-много се посещават. Едното е мястото,
където е живяла и погребана
прочутата баба Ванга -

Рупите
Въпреки че за Рупите и за
пророчицата Ванга е писано
много, и мястото, и сляпата
жена са обвити в мистерия,
Преди много години там съществувало древно селище,
но било затрупано от изритванията на вулкан Кожух,
Ванга се преместила да живее
там заедно със семейството си
от Струмица. Години наред
гя се зарежадала от това място и приемала посетители.
"Това място тук е много особено. Служи ми като акумулатор и от него аз черпя енергия и сила. Някога тук е горял

страшен огън, а този хребат
над нас крие една голяма тайна", казвала пророчицата за
Рупите.
През 1992 година тя пос
троява чер ква "Света Петка
Българска", която се превърнала в място за поклонение за
хиляди болни и страдащи,
Иконите са рисувани от известния художник професор
Светлин Русев. Образите на
светците обаче са прекалено
реалистични и не се одобря
ват и до днес от българския
Свети синод. Съвсем не по
християнски бе погребана и
самата пророчица - гробът й
се намира до църквата,
Чудесата, които все още
стават в този край, продължават и след смъртта на Ванга.
Ще посочим само един от
многобройните примери бабата на нямо дете сънувала

Църквата "Св. Троица" на Кръстова гора, построена през 1956 г.

сляпата пророчица. Тя й за- ддрглстиу.•
ръчала да постави детето на
трона в църквата, за да оздраТ“5"
вее. Бабата завела момченцето в Рупите, изпълнила заръката и то наистина възвърна
ло говора си. За случката сви
детелства и излекуваното
момченце от София...
Днес
освен
български
граждани, както и докато
Ванга беше жива, тук твърде
често спасение търсят и не
малко хора от Македония и
Сърбия.
Другото свято място е

I

х
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Кръстова гора
Кръстова гора в България е
известна още като Родопски
Йерусалим. Първият манастир "Света Троица" бил пос
троен още през 1002 г. Според преданието, в него се пазело парче от кръста, на който бил рзапънат Исус Христос. По време на помохамеданчването на българите в Родопите манастирът бил ограбен и опожарен. Всички монаси били избити, но според
легендата те успели да скрият
светата икона с парчето
кръст, което се намирало вътре в нея. Десетки хиляди хора
посещават това място с надежда за изцеление.
Миналата година в България се появи едно забележително четиво, излязло изпод
перото на родопчанина Све-

Построената от Ъаоа Вата черква "Света Петка Българска"
в Руните
тозар Казанджиев. В книгата
със заглавие "Прокълнат и
благословен" е описан с документална точност и голямо
белетристично умение животът на един неизвестен все
още на широката публика
българин - Йордан Дрянков.
Това е човекът, възродил
Кръстова гора за нов живот,
Иначе през комунистическото управление Кръстова го
ра била включена в ловното
стопанство... Хората обаче и
тогава намирали начин да я
посещават. В края на 80-те то
дини жителите от този край
се захващат да получат разрешение за свободен достъп на

населението до святото мяс
то. Пишат писма лично до
Тодор Живков! И през 1988
година разрешението е даде
но от най-високо място. За
почват да се извършват литургии, най-напред в църквичката, построена през
1956 година. Народът събира
средства за нов храм - "Пок
ров на Пресвета Богороди
ца". Той е завършен на 22 сеп
тември 1995 г. и е осветен от
патриарх Максим.
Днес Кръстова гора е
най-бързо развиващото ее
поклонническо място в България.
Г. Петров

Босил&град.о^а хроника
б април 2007

Общински преглед на декламятпри

Започна Великденският фестивал

Наи-добрите ще <е
представя! в Сурдулица
В организация на Центъра за култлта пКп
"
*
силеград миналия петък се провеле обптмн" й?0ва' пРеподавател по сръбски език в основски преглед на декламатори, в^ойто участва'
^анка Стоянова, преподава
ха 37 ученици от основното училише и пт
л оългаРски език в гимназията, Димигимназията. Те се състезаваха в три категории
“итроп и ^юбица Стоилкович, препо- ученици в началния курс, от5 доЗкяГи лЛ
г ° Сръбск“ еЗИК 8 г™назията, и
гимназисти, а изпълненията им оценГа^е ^рск^зик"' °бЩИНСКИ ИИСПеКТОр п°
жюри, в чиито състав бяха Верица Алексан‘ Р
Сред петимата декламатори от началния
курс, първо място спечели третокласничката
Драгана Стойнева, на второ се класира Венка
Димитрова, а на трето Драгана Христова.
Петокласничката Мария Стойова стана победителка в категорията - ученици от горните
класове в основното училище, в която се съревноваваха 18 декламатори. На второ място
се класира Оля Стаменова от осми, а на трето
Душко Младенов, също от осми клас.
В прегледа участваха и 14 гимназисти. На
първо място се класира Саня Димова от първи, втора беше Сандра Миленова от втори,
докато третото място зае Наташа Стойева от
трети клас.
Центърът за култура награди най-добрите
декламатори с учебни помагала. Деветте
най-успешни декламатори спечелиха правото да участват в окръжното съревнование, ко
ето на 13 април ще се проведе в Сурдулица.
Победителите в прегледа
П.Л.Р.

Ана и Оля
се класираха
за републиканско
Ана Ангелова и Оля Стойнева, ученички в
четвърти клас на босилеградската гимназия,
на 21 април ще участват на републиканското състезание по руски език в Белград. Ана
спечели първо, а Оля второ място на окръжното състезание, което в края на миналия
месец се проведе във Владичин хан.

Успехът на момичетата никак ие е случа
ен, понеже под ръководството ма препода
вателя им Станислав Тодоров те са се под
готвяли още от началото на учебната годи
на. Въпреки че в босилеградската гимназия
руски се изучава като втор чуждестранен
език, благодарение на Тодоров всяка година
ученици от гимназията печелят престижните места на окръжни и републикански състезания. Под негово ръководство миналата
година Нина Миленова стана шампион на
Сърбия по руски език за гимназисти,
П.Л.Р.

От четвъртата поредна среща
на представителите на политическите партии

радост
* Право да се състезават в турнира имат деца
на възраст ОТ 5 ДО 12 ГОДИНИ.
у
Днес в Боси
леград започва
14-ият пореден
Международен детски Великденски
фестивал, който ще тРае до ^
апРил- Във фил1,1ала 11а КИЦ,
К0^1Т0 е °Рга_
низатор ма маниФестацията,
казват, че учас™ето си във
Фестивала И в
турнира по чу
пене на яйца,
който
заема
Централно
място на това
своеобразно
мероприятие,
са потвърдили
организирани
групи от реди
ца градове от
Сърбия, Бълга
И тази година всички учас
рия и Македония. Освен от тници в състезанието ще по
Босилеградска община, в тур лучат подаръци, а най-добре
нира ще се състезават и мал класиралите се и ценни наг
чугани от Белград, Ниш, Но ради: летувалия, колела, ку
ви Сад, Панчево, Иваново, пи, медали, играчки, учебни
Лесковац, Враня, Сурдулица, помагала и пр. Освен Столич
Кюстендил, Дупница, Пер на община София, която и та
ник, Плевен, Козлодуй, Раз- зи година е главен спонсор,
град, Казанлък, Раднево, Карвата са подпомогнали и
лово, Банско, Скопие и Тето Министерството на култураво. За пръв път ще се сътеза- та на Бъ^
я ДАБЧ,
ват и деца от Подгорица, чие- »Марица №ток", "Мини Мато участие КИЦ е осигурил в
общините Босилег.
съдействие
с
Черногор- ^
Кюстендил, Дупница,
ско-приморската
епархия. ^аи
Несебър, ТВ "ЕвроПо време на фестивала деца- ком„ "Нестле", "Калсберг" и
та ще оъдат настанени в оосидр.
леградски семейства.
П.Л.Р.

Без консензус
за декларацията

фия и от Европейската об- ГфОГрЗМЗ
щност в решаването на

* Ново заседание е насрочено за 16 април

”еТ„™ 1,

И на четвъртата среща на
представителите на политическите партии и неправителственитеИ организации в
Босилеград не се стигна до договор за приемане на проектодекларацията за сътрудничество между партиите и
пеправителствените организации в решаването на основиите проблеми, пред които е
изправена общината. Освен
представителите на ДСБ, които са изготвили проектодокумепта, па срещата присъстваха и Владимир Захариев,
кмет на общината и председател на ОО на ДСС, предегавители па ДС, НС, ГСС, СПО,
както и на неправителствените организации - КИЦ, Матицата на българите в Сърбия и
Оптимисг.
Въпреки че на третата среЩа беше прието предложепието па кмета на следващата
дасл-деразискван проектодокумеитьт, който ще изготви
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организации

в

общината

питсЛластивБелгар1ТиИсо- В “Напредък” реализирана социалната

По 299 хиляди динара

общинското ръководство, За- гражданите в Босилеградско27 от общо 31 работници в ли във фирмата, заяви, че
хариев изтъкна, че той все голямата безработица, изооще не е завършен и поиска дацията и визовият режим, общественото предприятие очаква наскоро държавната
да бъде свикано ново заседа- систематичното нарушаваме "Напредък", колкото през Агенция за приватизация да
пие на 16 април. Той посочи, На човешките и малцинстве- миналата година се съгласиха обяви аукцион за продажба
че общинското ръководство ци права и свободи, отнема- да приемат социалната прог- на "Напредък". "На агенциядотогава ще предостави про- мето па майчиния език от об- рама на Министерството на та вече предоставихме преектопредложението на всич- разованието, администраци- труда, трудоустряването и со- цепката на капитала на фирки партии и неправителстве- Ята, правосъдието, медиите и циална политика, тези дни мата, която извърши белни организации в общината, обществения живот, масово- посредством босилеградския градскотоикономическо бюВ разискванията си повече- то и незаконно унищожаване филиал па Комерсиалната ро "Конеко", както и друга
то от присъстващите бяха на на водните и горските ресур- банка получиха по 299 569 ди- необходими документи и ни
становище, че вече ие е нужно си, липсата на градоустрой- нара и доброволно напуснаха остава да добавим още някода се свикват нови срещи и да Ствеи план, кадровата поли- работа. На всичките 27, сега и", подчерта тя и изтъкна, че
се отлага приемането на про- ХИКЗ/ въз основа на която на вече бивши работници, са из- стойността на капитала на
ектодекларацията.
Съмня- управленските места са наз- платени по 10 средни запла- "Напредък" възлиза на 1 150
вайки се, че новите срещи ще начени перни и послушни ма ти в стопанството в републи- 778 евро или 90 912 000 дииададат положителен резултат, властвуващата партия хора, ката.
ра.
те предлагаха проектодоку- но ие и доказани специадисСимеонова посочи, че след
Петрунка Симеонова, ид
ментът незабавно да бъде ти и пр.
директор на предприятието драстичното съкращаване на
приет, каго изтъкнаха, че в
и една от четиримата остана- броя на работниците фирма
него са ясно посочени иай-наНакрая все пак беше приета вече не принадлежи към
болелите проблеми па жите- то предложението на кмета По думите па Симеонова
групата "средни предприя
лите в общината, както и за нова среща, която е насровече има житие,нгдваипза тия" и задължително ще
мерките за тяхното решава- чеиа за 16 април в помещеникупуване па фермата в Ратрябва да се пререгистрира
не. В проектодекларацияга се ята на КИЦ.
диневци, в която могат.да
като "малко предприятие".
посочва, че политическите
ПЛР
се отглеждат до 3500 овце
П.Л.Р.
партии и неправителствени
’
’
и 500 кози.

Рим-итровград-ом к-роника
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След сключване на договор между “Сточар” и “Карл”

Проблемите в здравеопазването

Гражданите да имат Кой ще дава разрешения
доверие в Здравиня дои зя ри(олов „ (авот?
Макар че Общинската
скупщииа още миналата го
дина прие решение за отде
ляне па Здравния дом в Ди
митровград от Здравния цен
тър в Пирот, ведомството в
Димитровград все още работи като съставна част на
Здравния център. За да се отдели фактически, филиалът
на здравния фонд в Пирот
трябва да направи делитба, а ■
Здравният дом в Бабушница
да стане самостоятелен.
"Онова, което не е толкова

В чакалнята па Здравния дом
.1п.гап , ...,д г-гптргтврмо
видимо, а има съществено
значение, е: наи-напред да се
птлр.янртп
ня
завърши
отделянето па
Здравния дом, а след това да
се създадат условия за морлабълзталово ши^нашата
да бъдат доволни от нашата
раоота", каза директорът на
Здравния дом д-р Боян Давитков на заседанието на
Оощипската скупщина.
В учреждението в Димитровград са заети 115 души, от
които само 15 са лекари. В
Здравния дом в Бела паланка
са заети 98, от които 40 са ле-

кари. Според съществуващи
те нормативи в димитров
градското трябва да има общо 86 заети. В момента недостигат 4-ма лекари на обща
практика и двама в спешната
служба.
Зле е и положението в дет«ата служба. Двама лекари
от педиатрията са напуснали
Димитровград и в момента
във ведомството няма детски
лекар.
Оборудването на Здравния
Дом също е проблем, които

Од
лч
VI/
^
“
^
(у
' '
^

Е

Цял ден в миналия петък пред някогашната "касапница" в Димитровград се трупаха хора, чакащи да се
почерпят с плескавица или колбаси на скара,
Поводът - откриване на магазин за месо от веригата
магазини "Мимо" от Пирот. Те взеха под наем бившата
"касапница" - магазина на "Сточар", преуредиха го и
откриха свой магазин, богато снабден със свежо месо и
месни изделия.
Колко плескавици са раздали безплатно на хората
остава тайна, по не е тайна, че някои се редиха по
пет-шест пъти не само за плескавици, но и за чашка ракия.
А.Т.

шI
ОI

Т
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.. дзяи
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мият процес, Оповестиха от фирмата. Про
изводството ще се възстановява поетапно ще започне да работи една бригада, след ня
колко дни ще бъде извикана втората и т.н.
Пристигнали са и най-модерни шевни ма
шини. "Интертекст" ще произвежда пре
димно женска конфекция.
Преценява се,, че новите собственици на
фирмата досега са вложили около 500 хиляВ димитровградското конфекционно Ди евР° за ремонт и оборудване на цеховете,
предприятие "Интертекст" (бивша "Свобо
Б. Д.
да") на 10 април ще започне производстве-

уреждането на съществуващите терени за така наречените малки спортове - баскетбол, хандбал и футбол на
малки врата.
Ще бъдат преуредени и
_
шллаяшшшяш тРибуните от двете страни на
ЗС1 ШШШСИ игрищата, след което ще бъде
поставена нова асфалтова
—
настилка. Работите са довере| Пн0
ни на "Вирком" от Пирот, а
' 1
средствата - около 4 милиона
Заедно с последните рабо- динара, са: от Националната
ти в спортната зала, те'зи дни Г™
пРогРама
усилено се работи й върху (Трт МИ/1ИОНа)иединмили-

терените

<

->ст.

ТУ]

Й;

Производството
в 64Интертекст”
стартира
на 10 април

ЙЗИ Уреждат

ЗИШ

аз

!

мо до Министерството за вало да се стигне до споразужизнената среда на Сърбия,, мение "Нишава" да се появи
което през 2001 година е дало като поверител на "Сточар"
разрешение забръдските езе- за сумата на рибния фонд. По
Ра Да се превърнат в т. нар. покана на сдружението екполурибарници и са дадени сперти от една специализина стопанисване на "Сточар", рана организация от Ниш ще
но тази фирма тогава е тряб- дадат преценка за стойността
вало да изпълни определени на риония фонд в езерата,
условия. Сточар сега би Йорданов оповести, че сдрутряовало да продължи дого- жението ще подаде тъжоа
вора с министерството, но е срещу синдика в Сточар за
ясно, че в настоящите усло- углавно дело и ще подаде иск
вия не би можал да изпълни в Общинския съд в Димитналагащите се изисквания".
ровград за прекратяване на
тпябкя ля грпрпгава Обшина
По думите на Йорданов дейностите на клуба карп,
трябва да се решава. Оогципа
между сдружението Ниша- свързани с риоолова в езерата
та е помагала колкото е могппт.гтпгаиотп «я пгшЛ
ляинмомрппгяппрлвилрпи
ва и Сточар есъществувал до пристигането на присъдала и в момента са предвидени
петгодишен договор за дело- та на Търговския съд в Ниш.
пет милиона динара, получаво и техНическо сътрудничес"Рибите са наши, нивите и
вани са и определени донатво, който в никакъв случай водата са собственост на реното мин™" °Т ЗДРаБ'
не е трябвало да се пренебрег- публиката", разсъждава й0Ррното министерство.
не при взимането на решени- данов. Той е на мнение, че от
Недостигат 10 милиона дието езерата да се дават под на- неразборията
най-големи
нара за около 32 позиции,
^
"Нишава" Георги ем- "Нишава" е зарибявала вреди ще имат рибарите в
между които застраховки, Еи0ари
““ни “е той е не езерата през изминалия пе- Димитровградско и добавя:
средства за специалистите,
^е ^ ев^е риод, таи че рибният фонд "Вместо парите да даваме за
които идват от Пирот. Засега
искЖговския стд (чиято стойност в сдружение- зарибяване, ние ще ги даваме
услуги в Здравния дом в Ди- е
™ преценяват на 6 500 000 ди- на адвокати и съдилища",
митровград оказват двама ле- в
ш за
нара) или е трябвало предвакари-специалисги от Пироъ 7оаб^^.4^°Вп0Рат'нКоа3еаиТ“
рително да се отдели от фа
А.Т. дойави- Изпратено и пие И
маса< или пъке‘б.
Б. Д.

През фотообектива
/“>

Клубът
по
_
спортен риболов Карп от
Димитровград
съобщи, че пес
, ‘ ‘
фалиралата зе
А
‘
°пертция
е
1Р
сключил дого
вор за взимане
под наем на ИМ*
езерата Сават ад
<4
1" и "Сават 2" в ПГ
Забърдието и ]
че е започнал I
да дава разре
<У
шения за ри
болов в тях.
Както изтъкват, цената на годишно разрешение за сениорите е 2000 динара, за пенсио
нерите над 60-годишна въз
раст - 1000, за жените и младежите - 500 и за редовните
студенти 1000 динара. Годишните разрешения са безплатни за деца до 12-годишна
възраст, както и за инвалиди,
при условие да са членове на
клуба и да хващат риба в езерата с една въдица. Клубът
дава и седмични разрешения
срещу 800 динара, уикенд
разрешения срещу 500, докан н
оазоешеиия пиза дневни разрешени*
барите ще трябва да отделят
к
Д
динара.
пЪ повод сключването на
договора межд^ "Сточар“ и
"Кацп"
председателят на

I

ЯтЩ
|

.1..- г ...'У

он от общинската хазна. '
Иначе около залата пред
стои да се асфалтира противопожарният път, да се уредят зелените площи, да се
постави чешма с питейна вода и да се уреди паркингът за
служебни автомобили.
Всичките работи трябва да
приключат до 9 май, за която
дата е насрочено откриването
на залата. До тогава би тряовало да се направи и мосп.т
над аадата.
-А’Г’

Кронигга
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Сурдулица

В рамките на програма МИР 2_______________________

"Финекс" откри
об нови работни места
Три години след като фирмата "Финекс"
под наем цеха на "Кощана" в
7 от Враня взе
смяоколо 160 души от списъка на безработните в Сурдуливд
които на две смени произвеждаха предимно детскТобув
ки.
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Обслужващи центрове в общините
Програмата МИР 2 за възстановяване и развитие на обнишите в Югоизточна Сърбия предвижда откриване на
оощински центрове за обслужване на гражданите, в
които те да могат да получат
всички необходими документи в компетенция на местните власти по валидните за
Европейския съюз стандарти.

Такива центрове наскоро ще
бъдат открити в Сурдулица и
Бойник.
В по-малките общини в
Пчински окръг като Босилеград, Търговище и Църна трава ще се открият канцеларии,
които да изпълняват фуикцията на обслужващите центрове.
За реализацията на тези

проекти в Пчински окръг ще
бъдат изразходвани общо 270
000 евро, които обезпечават
Европейската агенция за реконструкция, Австрийската
агенция за развитие, Кралство Норвегия, Шведската
агенция за международно
развитие и правителството
на Сърбия.
Д. Мир чев

“Пекара” пак награждава купувачите

Щ Летуване в Египет, телевизори...
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- Благодарение на спогодбата, която собственикът Раде
Иванов от Враня е сключил с партньор от Германия за износ на дамски ботуши и мъжки обувки, удаде ни се възможност да приемем нова работна ръка и да въведем трета
смяна, заяви техническият ръководител на сурдулишкия
цех Сузана Миланова. Спогодбата гарантира пласмент на
нашите изделия на германския пазар през следващите че| тири години, уточни тя.

В бюджета за 2007 г.
335 милиона динара
След двудневни, а от време на време дори и жестоки раз
при, съветниците в общинския парламент се съгласиха
бюджетът на община Сурдулица за 2007 година да възлиза
на 335 милиона динара. Разприте бяха предизвикани от
отчетите на учрежденията и на обществените предприя
тия, чиято дейност се финансира предимно от общинската
хазна. Тъй като не можаха да намерят общ език, съветни
ците отсрочиха обсъждането на отчетите за след Великден
ските празници, понеже 31 март е последната дата за вре
менно финансиране.

Здравна превантива
за ясените
Регионалната партньорска група за родово равнопра
вие, действаща в рамките па програма МИР 2, проведе сре
ща в Сурдулица на тема "Здравна превантива за жените .
Покрай представителите на общинските власти в Пчински
и Ябланишки окръг в срещата участваха д-р Славица Томич, специалист по невропсихиатрия в специалната болI ница в Топопица недалеч ог Ниш, и сурдулишкият кмет
| Станислав Момчилович в качеството си па специаI лист-акушер.
Регионалният маниджър за програмата МИР 2 Биляна
Станкович похвално говори за усилията, които се полагат в
Сурдулишка община на плана на родовото равноправие и
осъществените резултати в тази сфера.

ДС организира акция
по кръводаряване
I
|
;
|
;

- 7

В Здравния център в Сурдулица във вторник се проведе
акция по кьрводарявапе, организирана от активисти па
Демократическата партия. На апела на Общинския отбор
па ДС се отзоваха тридесетина граждани - членове и симпатизанти на тази партия.
Председателят на Общинския отбор на ДС в Сурдулица
; Славолюб Стайкович подчерта, че тази хуманна акция на
рочно е оила насрочена в навечерието на Великден : най-великия християнски празник, като символ на възкре, сеииего и новия вечен живот. Ето защо и тази акция се про: веде под основното мото па демократите "Животът пе може да чака!"
I
■
Д. Мирчев
0
•

Търговско-хлебопекарската фирма "Пекара организира наградиа игра за купувачите. Всеки, който от началото на седмица
та купи стоки, чиято обща стойност е над
200 динара, влиза в конкуренция за наградите. Условието е да се купи поне едно изделие на самата фирма - хляб и печива.
Наградите са изключителни-десетдневно пребиваване в Египет за двама, телевизори, скутери, пералня, машина за миене
на съдове и 33 ваучера на стойност от по
3000 динара за пазаруване в магазините на
фирмата. Наградната игра ще продължи

до 16 май, когато ще бъдат теглени сметките, на
които са записани телефонните номера на купувачите.
"Пекара" официално е акционерно дружество в реконструкция. Тя започна да бележи добри финансови резултати миналата година след
сключване на договор за сътрудничество между
мажоритарния собственик Драгомир Геров и
местния бизнесмен Йордан Рангелов, собственик на фирмата "Вожд". Геров предостави магазините и складовете, а Рангелов вложи оборотни средства,
Б. Д.

ЧК и проектът “Грижа за старите”

Помагат безсилните
В проекта "Грижа за старите", който босилеградският
Червен кръст вече няколко години реализира в града и вседата Райчиловци и Белут, от 1
март са включени и местните
общности Брапковци, Рикачево, Бистър и Извор. Освен в
Босилеградска, този проект
се реализира в още 16 общини в републиката, спечелили
конкурса па ЧК на Сърбия.
Руска Божилова, секретар
на ЧК в Босилеград, казва, че
целта на проекта е да се оказва психо-социална подкрепа

на хората над 65-годишна
възраст, които са материално
застрашени и в лошо здравословно състояние, а предимно живеят сами. Освен че
трябва редовно да ги посещават най-малко по един път
седмично, активистите на организацията трябва да почистват помещенията им, да се
грижат за личната им хигиена, да ги водят при лекар или
да извикат лекар да ги посети
вкъщи, да ги снабдяват с лекарства и със стоки от първа
необходимост, да поддържат

контакти с техните близки, да
им уреждат сметките за ток,
комунални услуги и пр.
За реализацията на проек
та в посочените селища в общината са ангажирани 10 ак
тивисти, всеки от които се
грижи за по десетина стари
иица. Сред тях са и войниците' които са на служоа в ЧК. в
Босилеград,
Божилова изтъкна, че за
реализацията на проекта оощинската организация на 1К.
занапред ще получава и оп
ределени средства от ЧК на
Сърбия, преди всичко за купУване на хранителни проДУКТИ и средства за лична хи
гиена за материално най-застрашените стари лица.
П.Л.Р.

И без вълна
може
да се плете
Едва ли има човек, който да не е виж
дал здрави или скъсани найлонови тор
бички, разхвъляии или хвърчащи нао
коло, най-често покрай пътищата, ре
ките... Хората ги хвърлят безразборно,
навсякъде.
За една жена от Димитровград тези г ’ * ^
' 'У~ •
—=—:-------------- —
торбички обаче са "прежда" за плетене! Браика с част от плетените от найлонови пликчета
Става дума за 75-годишната Браика
Михайлова, която от използваните вече най- лопови пликчета плете какво ли ме: шарени
черги за баня, торби за па
зар, тирлици (от конто
по-топли няма), ръкавици за
къпане, кошнички за перашК11 ... За хората, които позна
ват Браика, тойа не представ
лява изненада, тъй като тя
прави много необикновени
В малкия салон ма Центъра за култура п Димитровград в
неща. Даже една от чантите
петък се проведе първата за тази година акция по кръвода
й, изплетена от найлонови
ряване, па която се отзоваха 47 души. Акцията организира
пликчета, нейната впучк.
ха Червеният кръст и Заводът за кръвопреливане от Ниш.
разхожда из Белград.
А.Т.

Димитровград

47 души дариха кръв

К-цлтура
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На “ОрфееЕЮ изворче” в Стара Загора

Смолянски художници се представиха
в Ниш

Признания за талантиви
Картини
димитровградски ученички
заредени
ЛИРШШЯЗ с енергия

На музикално-фолклорната проява
"Орфеево изворче", което се проведе в края
на миналия месец в българския град Стара
Загора, се представиха и три млади димитровградчанки,.ученички в Основното учи
лище "Моша Пияде", които пяха песни от
нашите краища. Нина Нотева изпя песните
"Пошла Троянка на поду" и "Купила ми
----чорапци", Саня /йобеиова мама ша рени
песните "Запевала сойка птица" и "Море,
ой пелине", а Ана Симова - песните "Станика ми болна легнала" и "Пошла Руме
на". За изпълненията си Любенова се окичи със златна награда и диплом, Нотева
спечели сребърна награда и диплом, а Си
мова - бронзова награда и диплом.

Па сцената: Нина Нотева, Ана Симова, Саня
' ,Я А юбенова и Аанисла Стапоева

ТИй

изрази благодарност към Българското посолство в Белград и консулството в Ниш за проявеното разбирателство около спешното издаване на визите и оповести, че през юни т.г. ще
води талантливите димитровградски деца на
подобна музикално-фолклорна проява в бъларския град Смолян.
Б. Д.

2
И
г

■

Аимитровград чешките със спонсора на фестива
ла Атанас Панчев (първият вляво), поета Ни
колай Кафтенджиев (до него) и поста, по произ
ход от нашите краища, Никола Гигов (първият
вдясно)

■

^ Канев: Спомени, масло
ЖИ8опистта. Участвал е на
повече изложби в България
и ЧуЖбина.
Изложбата на двамата
български художници в
р[иш откри колегата им ПерИца Донков.
______

Изложба
"Непознатата
София"

Гостуването на младите изпълнителки бе
осъществено благодарение на димитровградчанката Даниела Станоева. Както тя изтъкна,
проявата е твърде реномирана в България и
се организира под патронаж на кмета на
Община Стара Загора д-р Евгени Желев, с
подкрепата на Министерството на образова
нието и науката, община Стара Загора и мес
тните образователни, културни и туристи
чески ведомства - Академията за музикал
но-танцово и изобразителното изкуство,
Държавната опера и "Одринската епопея".
Тази година в мероприятието са участвали
около 2000 участници от цяла България. Като
единствени състезателки извън границите на
тази страна, димитровградчанките били по
четни гости. Те получили и парична награда,
докато Станоева, като водач на групата била
наградена с барелеф.
"Бяхме обсипани със цветя, любов и пози
тивна енергия", споделиха след завръщането
си димитровградчанките. Даниела Станоева
'

Двама живописци от бъл
гарския град Смолян изла
гат свои картини в Галерията
на Нишкия културен цен
тър. Делата на Здравко Ни
колов Палазов са предимно с
библейска тематика, докато
Кристиян Николов Канев
предлага съвременна аб
страктна живопис.
Палазов е роден в Смолян
и е завършил художествена
гимназия в Казанлък. От
1978 до 1984 е следвал художествена академия, отдел
живопис, в класа на проф.
Добри Добрев. Бил е на специализация в Италия, 1усия
и Фракцията освен в БългаРия, изложби е имал в десетина европейски страни,

Във вторник в Градската галерия в Димит
ровград бе открита изложба на стари снимки
под название "Непознатата София". На фо
тографиите са представени улици, булевар
ди, черкви, обществени сгради и други обек
ти в София. Няколко фотографии са посвете
ни на цар Борис III - сватбата му с царица Йоанна, поклонението на жителите на Бълга
рия пред тленните му останки в храма "Св.
Александър Невски" след кончината му през
1943 г. и др.
Фотографиите са собственост на Столична
библиотека. Заснети са през първите десети
летия на миналия век. Последната датира от
1944 г.
На откриването на изложбата говориха ди
ректорите на Столична библиотека и на ди
митровградския Център за култура Георги
Белчев и Трендафил Петров.
Б. Д.

3. Палазов: Ангели от пакъла, масло
както и в Япония и САЩ. В
момента Здравко Палазов е
директор на Художествената
галерия в Смолян.
Художественото си образование Канев е завършил
през 1983 г. Твори в областта
на приложното изкуство и

"Не е необходимо да тълкуваме картините, които говорят сами за себе си. Те са
заредени с енергия и кодирани с кода на времето, така
че предизвикват трепети на
душата", каза Донков.
М. Т.

.

Манастирите и черквите в Ниш (1)

Корените на християнството
Географското положение на град Ниш решаващо определя неговата история. Едно събитие обачоче, което представлява прелом в историята на чо
геетвото, ще прослави неговото име. В град Ниш
вечеството,
през 275 година е роден най-славният римски император Константин Велики, провъзгласен по-късно за свети цар Константин. Някак си по това време започват и първите християнски дни в града на
река Нишава.
Великият нишлия цар Константин е украсил
родния си град с великолепни обекти, сред които
несъмнено е имало и определен брой християнски
храмове. Най-голям разцвети духовно възраждане
град Ниш изживява през IV в. като силен християнски център. По това време Ниш е бил град на мъчениците - МаНупороИз, което означава, че в
по-важните храмове са се пазили реликвиите на
известни мъченици, страдали за църквата.
По това време Ниш е бил център на епископи,
които заемали важно място в историята на християнството. За богатото ранохристиянско минало на
града свидетелстват множеството археологически
находки. В квартал Ягодин мала в късноантичните

некрополи са намерени останки от четири ранохристиянски черкви. Сред по-добре проучените е
трибродната базилика с нартириум. Той има правоъгълиа основа и е разделен на четири отделни
помещения с бъчвоооразни сводове, в които са полагани тленните останки на покойниците.
От мартириума се излиза по стълби, които водят до базиликата. Стените на базиликата са били
покрити с мраморни плочки и зографисани. В нея
са разкрити голям брой гробове, в които са били
погребани високопоставени люде. Предполага се,
че оловният саркофаг, разкрасен с фигури е бил за
дете. На похлупака му се намира кръст, чиито
по-дълги крака завършват с по три бюста, а хоризонталните с по една фигура. Около гроба на мъчениците е некрополът за видните граждани. За погребаните там е било обезпечено възкръсване преди Страшния съд. В ранохристиянската некропола
в Ягодин мала са разкрити няколко десетки гробници, някои от които били зографисани. Изцяло
зографисана е гробницата на ул. "Косовка девойка". Тя датира от IV в., когато градът е бил център
на епископия.

Правоъгълната гробница има полукръгъл свод.
Построена от тухли с вход от източната страна.
Преградни стени вътре образуват три помещения
с формата на ковчег. Над входа от източната страна
се намира монограмът на Христос с венец от палапокалиптичните слова а/прд
алфа и чме^.
омега. От ди<=двеми и аиим/шшшшисшша
те страни на входа са нарисувани по една правостояща фигура, обкръжени с клони от палма. На западната стена е идентична композиция. В долната
зона са представени райските врати с растения зад
тях' които символизират разделянето на този от
отвъДния свят. На свода са изобразени растителни
орнаменти от вита лоза, чиито гроздове кълват
п™чки, като изображение на райската атмосфера,
По всичко личи, че фигурите са на светците Петьр и Павел като закрилници на починалите. От
стенописите трябва да се разбере, че те вече са в
Рая' заедно с Христос и светите апостоли,
По това време видните граждани са си градили
и монументални гробници. Една такава е разкр>ита 1972 г. в комплекса на стационара "Радой" в
Нишка баня. Това подсказва, че древните римляни са знаели добре за благоприятното въздеиствие на лековитата вода, а сред тях и първите
християни от Нишки край.
Миша Ракоция
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Траки и елини
*Десетки морски експедиции
от градовете в континентална
Гърция колонизират брегове
те на Черно море. Така се появяват многобройни укрепени
градове като Дионисопол
(Балчик), Одесос (Варна), Месамбрия (Несебър), Аполония
(Созопол).
Открай време траките обитават главно вътрешността на Балканския полуос
тров, докато мореплавателите-гърци
със своите бързи кораби имат възмож
ност да колонизират бреговете на Черно
море. През VIII - VI в. пр. Хр. те се засел
ват на удобните за живот и отбрана по
луострови по днешното българско
крайбрежие. Десетки морски експеди
ции са изпратени от градовете в конти
нентална Гърция по бреговете на Мала
Азия и егейските острови. Особено ак
тивни са Атина, Мегара, Византион и
др. Така се появяват многобройни укре
пени градове като Дионисопол (Бал
чик), Одесос (Варна), Месамбрия (Несе
бър), Аполония (Созопол). Обикновено
колониите поддържат връзки с метро
полиите, внасяйки различни произве
дения на изкуството, занаятчийска про
дукция, красива рисувана керамика.
При разкопките на градските некроподи се откриват невероятни паметници. Червенофигурпа керамична хидрия, I]/ в. пр. Хр.
Така например от главния некропол на
Аполония са извадени стотици цели съ
дове червенофпгурна керамика,
целите
изпъс
трени с митоло
гични сцепи и
изображения на
богове.
Новите градо
ве пресъздават
облика на своите метрополии.
Типичен случай
е
Месамбрия,
която е основана
от
дорийския
град Мегара. Колопистите изди
гат мощна кре
пост в типичен
стил
гръцки
върху отделения
Сребърна монета с изображение на котва, сечена в
само с тесен
Аполония (Созопол), IV в. пр. Хр.
провлак от брега
живописен по- ^„твпаръка, с. Красен,
луостров. В чер- Аобричко, мрамор, II в. пр.
планинските и полупланинските райони.
Обикновено това са непретенциозни укреп
тите на града Хр.
ления без някакви особени фортификацион
присъстват
ни съоръжения и градоус
всички елемен
тройство, предназначени за
ти на демократичния
защита на околното населе
гръцки полис - гимна
ние. Но заедно стях се създазии, палестри за спор
ват и царски градове като
туване, булевтерият,
• -у:.
Перперикон, Мастейра, Какъдето заседава събра
биле, Евмолпия, Хелис.
нието па пълноправ
Севтоподис е вече първините граждани. Със
сигурност се знае, че
Месамбрия има теа
ч тически модел, в значителна
тър, където се уреждат
степен унифициращ строипразниците на Диотелството вЮгоизточна
ние, както и храм на
Европа и Предна Азия. За
Аполон.
VI
налагането му способстват
Гръцката колопиза, както гръцките колонии, та
пия стимулира обме|
д ка и промените, настъпили
на между елини и тра- кЦВиг"
Лш в света при македонската
ки. Обикновено коло•ЦйВьФ ' .
ф ! лгОИ инвазия след 40-те години
пистите създават своина IV в. пр. Хр. Тогава се поящ крепости по меставяват и пови центрове като
1а на по-сгари тракийоснования ма мястото на
- селища. И все пак
ВВвИга!----------- старото тракийско селище
главните крепости па .Ьш/нен пръстен с надпие на тракийски
Град ,,а Филип II Филипограките се намират език с гръцки букви, е. Езерово, Пловдивско пол (Пловдив!
ВЪВ вътрешността, в
- Продължава -

х ? )л° °Ц«

X'-
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От албума на наш читател

'

Старите мостове
Сегашните два моста, които свързват квартал "Строшена чешма" с центъра на
Димитровград, са построени
от желязо и бетон и са освете
ни с улични канделабри.

ложило построяване на още
един мост.
Поради неустойчивостта
на дървото конструкцията на
моста е често подменяна с нов
дървен материал, докарван

Едно време те са били такива, като на снимката - дървени. Кога е премостена реката и вадата за бившата хидроцентрала, няма сведения.
Вероятно няколко години
преди 1926 г., когато е завършена водоцентралата на братята Царибродски. Тогава водата на Нишава с примитивен бент, както се вижда на
снимката, е насочена във вадата за централата и това на-

предимно от Стара планина,
За тази цел били ангажирани
най-добрите
царибродски
рабаджии.
На снимката в заден план
са училището, Димитрашковото здание и други по-малки
къщи в Муина махала, къщите на Кучкареви, Угляреви и
други.
Снимката е от албума на
Стефан Христов,
Сретеп Игов

В центъра на Димитровград

|ш

Ш ■

Събориха
дървото
-свидетел
В рамките на рекон
струкцията на главната
улица и площада в Ди
митровград тези дни бе съ
борено най-старото дърво
в центъра на града - стого
дишният дуд.
необикновено!
Нищо
Според специалистите по
градоустройство то не е в
унисон с новото решение
на площада, което трябва
да се уважава. Но когато
става дума за такава "ста
рина", която изчезва от
мястото, ма което стои по
вече от един век, тогава си
заслужава поне нещо да се
напише. Ето защо. Сто го
дини дървото е жив свидетел
иа всички по-важни събития
в града, случили се именно
к на площада, край него.
Уук са посрещани освободи-

получихме най-мили усмивки. От същото място ни се ус
михваха и пи даваха обещания в дует първите хора па
Сърбия и България, прези-

ивяас

българи, които са ни ос- ислав Кощуница и Симеон
^
^ от
б
. Сакскобургготски, външните
манци< които са ни„. Тук па министри Бук Драшкович и
проведените безброй митин- Соломон Паси...
ги върли политици са обещаДървото - свидетел вече го
вали "мед и мляко". Няколко няма! С него като че ли отиват
десетилетия от площада из в забрава и всички обещания
пращахме щафетна палка на и илюзии за по-добър живот
Другаря Тито с пожелания за на димитровградчани. „ На
дълг живот, като по този на- снимката на Фото Ьуоа п>
чип изказвахме вярност и го- бореиото дърво, без куЮпи,
ляма любов към ' незамени- които всяка година п Л
мия". Тук посрещнахме и Пе- стригваха , за да живее
тър Стоянов, бившия прези- по-дълго,
С. Игов
депт на България, от когото
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Втора сръбска лига Финал на пионерската лига
• група изток_____ по спортна стрелба

Нишка футболна зона -18 кръг

Убийствената
Пиротчани Снежана
<ерИЯ продължава спечелиха Николова
"Балкански" - "Раднички" (Чаплинац) 4:0 (1:0)
Още една висока победа на
Димитровград, 31. 03. 2007 г.
СЦ "Парк", зрители 500. Съдия: "Балкански". Жертва този път
Стефан Дутина от Ниш - 7.5. беше скромният отбор па "РадГолмайстори: Алексов в 15, Це- нички" от Чаплинац. Д омакининич в 58, Милан Георгиев в 67, те тръгнаха с пълна сила и иапПегрович в 85. Жълти картони: равиха няколко шанса, но пърГюров и Иванов от "Балкански", вото полувреме завъши само с
а Д. Ранкович от "Раднички".
1:0. Гостите имаха шанс в 53 ми"Балкански": Петрович 7, Чн- нута, когато Д. Ранкович излезе
рич 7.5, Миодраг Георгиев 6.5, сам пред вратаря Петрович, кой(Цеиков 6.5), Милан Георгиев 7, то не му позволи да го надиграе.
Васов 7.5, Пейчев 7.5, Нацков 7.5, След третия гол имаше иеколкоГюров 8, Иванов 7, Алексов 7 минутно прекъсваме. Окончател(Бошкович-), Ценич 7 (Зекович-). мия резултат постави вратарят
Петрович ог дузпа.
Играч на мача: Бане Гюров.
Д.С.

ЮФД -18 кръг: “Младост” - “Слога” 0:2

Неочаквано поражение
Босилеградска "Младост" неочаквано отстъпи с 0:2 на "Пескара" срещу "Слога" от Липовица
в рамките на 18 кръг от тазгодишното първенство на Южноморавска футболна дивизия.
През целия мач "зелените"
диктуваха играта и имаха териториален превес, обаче не успяха
да отбележат гол. Автор и на двете попадения за гостите беше нападателят Даниел Маркович в 68
и 82 минута. Особено красив беше вторият му гол, тъй като с воле извън наказателното поле
улучи вратата на босилеградчани.
"Младост": Г. Величкович, М.
Васев, Марко Николич (от 46

мин. Б. Чипев), Мидорад Николич, И. Василев, Д. Димитров, В.
Тасич, Д. Стошич (от 55 мин. С.
Дамнянович), М. Георгиев, Л.
Динов и В. Владимиров (от 76
мин. М. Йоич).
"Слога": Д. Йованович, М.
Милкович, С. Стефанович, 3. Йованович (от 46 мин. Н. Цветкович), М. Димитриевич (от 79
мин. Д. Маркович), П. Станкович, П. Здатанович, М. Златанович (от 57 мин. С. Симонович), И.
Милошевич, Д. Маркович и П,
Янкович.
В рамките ма 19 кръг на 7 април (събота) "Младост" ще гостува на "Житораджа".
ПЛР

ЮФД - 18 кръг: “Младост” - “Слога” 0:2; “Единство” “Железничар” 0:0; “Радиик” - “Житораджа” 2:0;
“Ястребац” - “Бобище” 1:1; “Леминд” - ”Радан” 1:0;
“Ябланица” - “Пуста река” 5:2; “БСК” - “Грачаница” 1:0
и “Злочуоово” - “Маиойловце” 3:0 (служебен резултат мачът не е изигран, понеже домакините не са заплатили
таксите на Футболния съюз на Източна Сърбия).

Таблицата:
мач.
1. Железничар
2. Злочудово
3. Радан
4. БСК
5. Единство
6. Радиик
7. Слога
8. Леминд
9 Бобище
10. Ябланица
11. Младост
12. Ястребац
13. Житораджа
14. Маиойловце
15. Пуста река
16. Грачаница

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

чоб.
12
12
11
10
9
10
8
8
6
7
5
5
6
4
3
2

рав.
4
2
4
3
4
1
3
2
6
2
5
5
1
2
5
3

заг.
2
4
3
5
5
7
7
8
6
9
8
8
11
12
10
13

гол-пазл.
33 : 6
43 : 21
38 : 14
56 : 28
39 : 26
31 : 28
38 : 27
26 : 24
24 : 32
38 : 35
29 : 31
23 : 40
28 : 38
14 : 46
27 : 49
16 : 49

точки
40
38
37
33
31
31
27
26
24
23
20
20
19
14
14
9

окръжното пета в Сърбия
дерби
БК "Пирот" - БК "Ди
митровград" 90 : 70 (22 :
20; 27 :17; 16 :15; 25 :18)
В мача от 23 кръг на първснството двата отбора играха с
различни амбиции. Димитровградчани в миналия кръг си оси
гуриха място в лигата, докато
пиротчани се борят за самия
връх на таблицата. Все пак трябва да се признае, че победата
грабна по-силният отбор.
Мачът бе игран на 31 март в
спортната зала “Кей” в Пирот
пред около 250 зрители. В съста
ва на БК “Димитровград” бяха:

(

|

I "1ЛТ/Г
—
к'кА 1тХС1т1С1
Г*
Т13 г! 39-А у ОИ.
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На гостуването си в Куршумлия
пионерският състав на Балкански” загуби от съответния състав
на домакините с 1 : 4. Единственот0 попадение за Димитровградския отбор отбеляза голмайсторът
на лигата Гогов от дузпа. Категоричната победа на пионерите от
Куршумлия все пак не отразява реално качествата на двата отбора.
Може да се каже, че димитров
градските момчета получиха 3 гола предимно поради липсата на
опит.
Петлетата на “Балкански” също
претърпяха поражение от съответния състав на Куршумилия . От
своята мрежа те вадиха топката
също 4 пъти, но за разлика от пио
нерите не успяха да отбележат почетно попадение. Този състав и
през следващия сезон ще се състезава в същата категория, за разлика от останалите състави в лигата
на петлетата, които ще трябва да
се попълват с по-малки деца.
Нека да отбележим, че поражение претърпя и пионерският състав на “Желюша”, за който играят
и състезатели от съответните със
тави на “Балкански”. Желюшани
гостуваха на пионерския състав на
пиротския “Раднички” и се завър
наха с твърде отрицателен резултат -0:5.

Първенството на ПОД -11 кръг
ФК "Локомотива" (Бело поле) - ФК "Желюша"
1:2 (0:0)
В дуела между отборите от
долната част на таблицата
по-добра игра домонстрира
"Желюша". Освен че отбелязаха
два гола, желюшани два пъти
улучваха гредите.
У С тази победа желюшкият отбор навлезе в "пристанището на
спасението", докато на отбора бт
Бело поле предстои корава борба за оцеляване.
Това бе мач от 11 кръг и,снето

официално приключи есенната
част от първенството. Първия си
мач от пролетната част "Желюша ще играе на 15 април в Пирот срещу отбора на "Драгош".
Бело поле, 1 април 2007 г.,
-зрители - около 100, рефер - Душан Нонич от Пирот (8). Голмайтори: Божилов в 61 за "Лбкомотив1', а Петровъ 55 и Гигов в 71
за "Желюша
Жълт картон Дончев от Желюша", червен

В Нови Белград в края на март се
проведе финалното състезание на
пионерската лига на Сърбия по
спортна стрелба. Димитровградчанката Снежана Николо
ва регистрира блестящ резултат - пето място в конкурен
цията на най-добрите пионерки от цялата страна. В първа
та поредица Николова стреля отлично и събра 93 точки,
във втората събра пет точки по-малко и се размина с меда
ла. Петото място на това спортно състезание представлява
изключителен успех и за Николова, и за нейния клуб "Гра
ничар".
Нека да отбележим, че "Граничар" тези дни взе на заем
от отбора "Ягодина" стандартна въздушна пушка за меж
дународни стрелчески програми. Благодарение на нея
младите димитровградски състезатели за първи път ще
могат да тренират и за международни състезания.

д. с.

Разговор с Владица Стоянович
Мишев,
Андреев,
Еленков,
Андреевич и Радованович.
3 следващия кръг утре в Пирот “Димитровград” домакин
ства на “Хайдук Велко” от Неготин.
Д. С.

Д. с.

Три точки за спасение

ч

картон - Антич от "Локомотива".
ФК "Локомотива": Джунич 7,
Игич 6.5, Джигов 6.5, Лилов 7
(Игнятович 7), Божилов 7, Златанович 6, Тодорович 6, Антич 6,
Цолич -7 (Станчич-) и Джорджев
7.
ФК "Желюша": Стоицев 7,
Иванов 7.5, Миладинов 7.5, Стефанов 7, Николов 7, Гигов 7, Дончев 7 (Костов-), Петров 8 (Димитров -), Крумов 7.5, Ставров 7 (Борисов 7) и Соколов 7.5.
Играч на срещата: Петров от
"Желюша".
г
Д. С.

За мен шахът е само хоби

Владица Стоянович, член
на ШК "Цариброд", бе опре
делен за спортист номер 3 от
Комисията
за
избор на
най-добрите в областта на
спорта в Димитровградска
община за миналата година.
Той е роден 1968 г. в Димитровград, където е получил ос- I
и
0 обра^ование.
^
г
*
С/1е>4 като е завършил иконо- ,
мика, раоотил е в ГИД, но се- |
га е безработен. Женен е, баща на две деца.
*Откога се занимаваш с
- Да, синът ми Лука е на 7
шах?
години и вече показва талант
- Още от 10-годишна въз- 33 древната игра. Но няма къраст. "Виновник" за това е ба- Де Да тренира. Аз пък нямам
ща ми, който просто ме зара- много свободно време, а осзи с древната игра. Като ма- вен това шахът ми е само хо
лък често отивах в ^ 6а на би и не мисля да се занима
работниците в ГИД, където вам с него по-сериозно, макар
много се играеше шах. След че е полезен, защото развива
възобновяването на ШК "Ца- мисленето. Но ако от есента
риброд" през 1990 година шахът оъде въведен в училистанах член на отбора и играя Щата като предмет, това ще
до днес.
бъде добре за сина ми.
*Каква титла имаш в т0_
*Ти беше обявен за трети
спорт2
спортист на града. За пръв
°
........ , а
- Засега съм първокатегор- 1ът ли получаваш спорник. На последното първен- тна паграоа.
- Да, за първи път в 15-гоСТВо на Втора сръбска лига
малко ми недостигна да спе дишната ми кариера. Разбичеля титлата кандидат май- Ра се, Радвам се на наградата,
стор. Тъй като играя на пета- ззщото тя е признание за тру
та дъска, противниците ми не да и постиженията ми. Радос
са играчи с голям рейтинг и тта деля с членовете на отботова ми пречи да се сдобия с Ра' понеже и те имат заслуга
по-висока титла. Но се надя- за добрите ми резултати,
вам това все пак да стане в *Какви са шахматните ти
планове?
близко бъдеще.
*Как оценяваш положение
- Ще играя когато мога и
то в клуба?
докато мога. В шаха няма въз- Клуб, който няма собстве- растова граница, но щом дойни помещения, не е клуб. То- Да^ по-добри от мен аз ще се
ва е най-необходимото нещо, оттегля. Нямам амбиции за
което трябва да имаме. Клуб- по-сериозна работа в обласните помещения са за това - ттв на шаха. Проблем е, че
да се събират членовете за да съм безработен, а трябва да се
тренират, да се привличат грижа за семейството си. Тьрмлади членове ля пябптм ся работа но засега безус4
Р °
Р
' но
о у
пешно...
«матна школа за Деници
„ гкоро
и по този начин да се произПожелаваме ти в ск р
вежАат нови играчи за отбо- време да си намериш раоот
ра...
и да спечелиш майсторската
- Традицията в семействотитла!
Д. Ставров
тотишеималинпвппп
дължител?
'
Р

/Ти&т&т
( "чк
р р|
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Възпоменание: Ненко
Анастасов (1933 - 2007)

Тъжна вест
На 27 март 2007 г. на 85годишна възраст почина
нашият брат

Изтъкнат
адвокат
и благодетел

Инж.
ИВАН
АНГЕЛОВ
родом
от с.
Височки
Одоровци

На 1 март, след кратко боледу
голям благодетел. Помогнал е
ване, в Скопие почина Ненко Анас ше
на
нашенец, който е поискал
тасов, изтъкнат адвокат и благоде- от всеки
него съдействие при решаване
то
на
жизнени
проблеми. Неговата
Анастасов е роден 1933 г. в бои адвокатската му кантора
силеградското село Бистър. Още къща
бяха отворени за всеки доб
малък останал без баща. Завършил винаги
рожелателен или закъсал човек от
прогимназия в родното си село, а Босилеградския край и затова пре
гимназия в Босилеград. Учил при селниците от Босилеградско го па"
много тежки условия (като гимна ричаха “Нашио амбасадор у Скопзист работил и най-тежките земе- йе”. И с особена гордост подчерта
делски работи при заможни боси- ваха: “Нашенци на секо место ги
леградчани, за да изкара някоя па разбира, а и дома ги прибира!” То
ра), но бил упорит и успял да се ва стана своеобразна народна по
сдобие със средно образование. говорка, с която те увековечиха
Тъй като нямал финансови въз- признателността си към своя все
можности за следване, решил да се отдаен земляк. Нека да добавим,
заеме на работа. Една година бил че за разлика от много нашенци в
секретар на тогавашната община в Македония той не се срамуваше и
Горна Лисина, а от 1955 до 1957 г. не се страхуваше да каже, че е бъл
работил като съдия за нарушения В гарин по народност и с нашенци
кумановските общини Старо На- винаги си говореше на майчин
горичани и Липково. Там заобичал език. До края на живота си остана
съдийската професия, което го мо верен на своя български корен и на
тивирало да се запише в Юриди своя роден край. Много милееше
ческия факултет в Скопие, който за родното си село Бистър и нами
завършил в редовния срок. След раше начини да му помогне - той
дипломирането няколко години бе един от главните инициатори за
работил като съдия в Общинския ремонта на бистърската църква
съд в Тетово, откъдето минал в “Св. Филип”. Беше човек с бодър
Първия общински съд в Скопие. дух, обичаше хумора, знаеше мно
От 1977 г. до пенсионирането си го вицове и гонетки. Казваше, че се
през 1993 г. се занимавал с адвока- чувства удовлетворен, когато по
тура.
могне на наш човек, беше щастлив,
Ненко Анастасов ще остане за че неговият син Дарко тръгна по
помнен не само като справедлив неговия път и стана адвокат...
съдия, но и като способен адвокат,
Смъртта на Ненко Анастасов
който за разлика от неговите си ко остави дълбока тъга и огромна
леги никога не е взимал пари за празнота не само в душите и сър
своите адвокатски услуги от бедни цата на неговите най-близки, но и
клиенти. Много хора от Босилег на всички хора от Босилеградско,
радско, които живеят в Скопие и които го познаваха и уважаваха.
Дълбок поклон пред светлата
други места в Македония, с голям
пиетет ще помнят и споменават му памет!
Богослов Янев
Ненко Анастасов, защото той бе2
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Скъпият ни покойник бе
погребан на 29 март в гр.
Инджия.
Дълбок поклон пред
светлата му памет!
Вечно опечалени: сестра
та Неда и братята Цве
тан, Никифор и Тодор със
своите семейства, живее
щи в гр. Зайчар
Възпомеиание
На 12 април 2007 г. се на
вършват ДВЕ ГОДИНИ от
смъртта на скъпата ни съп
руга, майка, тъща и баба

За болката ни голяма
лек няма, за твоята безпре
делна доброта и майчин
ски грижи забрава няма.
Дълбок поклон пред свет
лата ти памет. Почивай в
мир!
С много обич и тъга: съп
ругът Стоян и дъщерите
Миряна и Жаклина със се
мействата си
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ВОДОРАВНО: 1. Точно ка
лендарно време. 4. Власт с
19
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17
използване на терор. 10.
Окосена и изсъхнала трева.
21
20
11. Предложение някому да
направи нещо. 12. Дума за
24
25
отричане, 13. Иглолистно 22 23
дърво. 14. Град в България.
27
28
15. Метална свръзка. 17. Ре 26
ка в Италия. 18. Малко поме
30
31
32
щение в къща. 19. Прозви
щето на актьора Драгомир
34
35
36
Боянич. 20. Вид колбас. 21. 33
Марка козметични препарати. 22. Държава в Африка.
38
39
24. Името на певицата Кери.
26. Стомана за заглаждане---- ------ —
на ножове. 27. Пълзящо расвант. 23. Английска мярка за
тение . 28. Седмата нота. 29. но животно. 7. Модел руски течности. 24. Надебеляла
Ппрвозно средство. 30. Ни- самолети. 8. Разказ на Елин
ва, на която се произвежда Пелин. 9. Река в България, кожа по ръцете или краката,
грозде. 31. Съставна част на 10. Месец в годината. 11. 25, ®>11ен плод- 27. Женска
молекула. 33. Стил в музика- Дворец. 14. Входен доку- ДРеха- 28. Нощна птица. 30.
та. 34. Гиганти, великани, мент. 16. Замисъл, намере- 1феследване на дивеч. 32.
36. Името на писателя ние. 18. Похлупак. 19. Гим- Задната част на главата. 34.
Андрич. 37. Река в Австрия, иасгически уред. 20. Град в ,одел руски въртолети. 35.
38. Духов музикален ин- Хърватия. 21. Подслон, сай- Името на певеца Монтан.
струмент. 39. Автомобилно
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ОЛГА ВЕЛИНОВА (1929 - 2007)
от Враня, родена в с. Ябълково,
Кюстендилско
Поклон пред светлата й памет!
Опечалени: съпругът Павле, дъщерите Надица и Лиляна,
синовете Стоичко и Божидар, снахите Драгана и Сне
жана, внуците и правнуците
На 27 април 2007 година се навършват ШЕСТ МЕСЕЦА
от смъртта на нашия мил съпруг, оаща, свекър и дядо

ХРИСТО КРУМОВ - РИСТА
(1942-2006) от Димитровград
Панихидата ще се състои на 14 април от 10
часа на димитровградските гробища. Каним
роднини и приятели да ни прудружат.
Вечно в сърцата си ще пазим хубавите спо
мени за теб и за добрините ти. Много ни липсваш! Почивай в мир!
Опечалени: съпругата Иванка, синовете Саша
и Синиша, снахите Александра и Драгана,
внучката Миня и внукът Никола
На 7 април 2007 г. се навършват ТРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ
от смъртта на милия ни

РАТКА
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С болка в сърцата си осведомяваме близки,
роднини и приятели, че на 29 март почина
скъпата ни съпруга, майка, баба и прабаба

ПЕТЪР ИГНЯТОВ
(1936-2003)
от Димитровград

ОЧЕВА
^9322005)
от с.
Бистър

0

На тази дата ще посетим вечния му дом в
димитроврадските гробища и ще положим
цветя.
Винаги ще те помним с много обич!
Семейството
На 6 април 2007 г. се навършват 9 ГОДИНИ от смъртта
на нашата мила майка

КРИНКА РАНГЕЛОВА
по баща Иванова
(1930- 1998)
преподавателка по биология в пенсия
от Босилеград
Дълбоко в сърцата си вечно ще носим спо
мените за добрините ти, с които ни даряваше.
Винаги ще се гордеем с теб. Благодарим ти за всичко!
С много обич и признателност свеждаме глави пред твоя
светъл лик!
Децата Любинка и Петър със семействата си
На 7 април 2007 г. се навършват ДЕВЕТ ГОДИНИ
от смъртта на нашия баща

СТАВРЕ БОЖИЛОВ
от с. Дукат
Обичта и спомените как изкарваше хляба за
нас са вечни. Дълбок поклон пред паметта ти!
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ОТВНСНО: 1. Съдебен про- . Кон. 3. Фенер. 7. Воле. 11. Ас. 12. Палат. 13. Рабат. 14. Бацес. 2. Женско имеД. Лично гер 15 Пеле. 16 унисон 18 Съседи. 20. Инат 21 Годеж 22
место имение. 4. Животно, КИ.24.ЕкОТ.25.Декан.26.ЛоВ.27ДТом.28ХиноР.»^он1:
което се издига в
■ 6.
- Вод-‘ 30-Ал-31- Кирил. 32. Закон. 33.11ир. 35. Лей. 36. Панама. 37.
Първият летец (мит.).
Чирак. 38. Корали.
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Децата ши Васко, Лиляна и Вера
със семействата си
На 10 април 2007 г. се навършват 15 ГОДИНИ,
откакго останахме без нашата мила майка

БОРКА ТАНЧЕВА
от с. Сливница
На този ден ще посетим вечния й дом
в сливнишките гробища да го обсипем с про
летни цветя и залеем със сълзи на вечна обич и
тъга.
Дълбок поклон: дъщерите Милка и Сика
със семействата си
На 6 април 2007 г. се навършват 24 ГОДИНИ от смъртта
па нашия мил и пепрежалим

5*ЧЙ

ДЕСИМИР ТОДОРОВ - ДЕСКО
медицински техник от Ниш,
роден в с. Паля

Времето минава, по никога няма да заличи
спомените за твоята безпределна доброта, чо
веколюбив и всеотдайност. Обичамете и вечно
.0 ;Х~
ще те помним.
Дълбок поклон пред светлата ти памет!
Съпругата Вера, синът Саша, дъщерята Весна, снахата
Нина, ципът Милан, внучките Супници и Милица и виу
цитс Деян и Ьоиап

аоава
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Манчин рабуш

Християнството като
вдъхновение за
реализиране
на (не)богоугодни
интереси___________

ш
4
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Бизнеси
е “божи”
фитнеси
и банкомати
Щом си християнин, отиваш в рая.
Там няма изисквания нито за тегло,
нито за височина. Работата е в то
ва, че искаме да покажем уважение
към Бога с хубавите си тела.
Това е философията на "благочестивите
изобретатели" в Америка, които напоследък
въртят страхотен бизнес с евангелистките ду
ши и тела. Собствениците на "Божия фитнес
салон" например уверяват тлъстите вярва
щи, че добрият християнин не може да заслабва където и да е. Ето и защо: "В светските
фитнес салони гледаш тела в тесни клинове и
прозрачни блузки. Имам чувството, че всич
ки ме зяпат, докато в 'Божия фитнес' се чув
ствам като у дома си, не е нужно да се сравня
вам с никого", обяснява доволна американка
с височина око
ло 160 см и тегло
над 90 кг.
Християнски
те фитнеси са се
навъдили в го
лям брой аме
рикански щати,
а техните клиен
ти се потят в за
ли с рисунки и
цитати от Биб
лията. Вместо
диско ритми се
слуша госпъл, а
вместо спортни
команди
инструкторите че
тат посланията
на апостол Па
вел от Новия за
вет. Символът
на гимнастичес
ката верига е
мускулест Хрис
тос, превит под
кръста, за да
внуши на вярващите, че Господ е вдигал те
жести. Уебсайтът на веригата посреща посе
тителите си с цитат от Посланието до коринтяни: "Тялото ви е храм на Духа Светий".
На помощ на упражняващите се в "Божия

Април
В
'Ситуацията в нашата държава е драма
тична: пазарлъците на политиците пре
дизвикват земетресен смях.
'Когато разбрахме за смешните им рабо
ти, замислихме се много сериозно.
*3а Великден получаваме ново правител
ство! И април ще бъде май!
Милорад Геров

М'

I'

фитнес" са и куп книги, системи и програми
от рода на "Молитвената диета", "Какво би
хапнал Исус" и диета "Алелуя". Алъш-веришът с храни, напитки, тениски и други про
дукти за "християнско заслабване" върви с
пълна сила. Най-много се продава "Библей
ското шоколадче", което според рекламата
съдържа "седемте храни на Втор озакоиието".
И много други "християнски" бизнес дейнос
ти никнат като гъби след дъжд: школа по кор
муване "Христос е моят помощник-водач",
"Християнски водопроводчици", "Жълти

страници на Добрия пастир" и какви ли още
не. Всички те се стремят към чековата книжка
на наивните вярващи. Най-модер НОТО ИЗОбретение от този род е "Божият баанкомат", в
който добрият християнин вкарва кредитната си карта, за да направи дарение за църквата си. Компанията "Сигурно даване" вече е
продала няколко "божии" банкомата и очаква поръчките да завалят през 2007 година.
"Те експлоатират чувствата на вярващите
за печалба. Няма никакво съмнение, че Хрис
тос не би постъпвал като тях", категорично
твърди един университетски преподавател
по религия. Според него предприятията като
"Божия фитнес" противоречат както на ис
тинското християнство, така и на принципи
те на демокрацията: "Християнският бизнес
дели клиентите на християни и нехристияни.
Това е недемократично. Нито е християнско,
защото християнската вяра ги учи, че трябва
д&разпространяват Словото сред варварите,

ч
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■ Е Манчо, ква времена дойдоше! Само преди триестина године не смееше и да помислиш яйце да боядишеш,
а Великден посреча ли се без боядисана яйца, без козуняци, без ягнешко, ял ярешко? - заступи ме Тодор Бурелскьи.
- Тека йе, бае Тодоре, свакиква времена претуримо
през главу! Ама и тъгай, истина скришом, чинейомо яй
ца и децата пак се кълцайоше на празникат.
- А видиш ли денъска до куде га докарамо?
- Ма ти за койе оратиш...
- Ела нали у неделю йе Великден?
- Великден йе...
- Па боядисасте ли с бабуту яйца за унуците?
- Е, денъска йе Распети петак, има йоще време...
- Распети петак! А знайеш ли защо се тека ока?
- Чекай бай Тодоре, ти да не ме провераваш по вероу
чение?!
- Ма йок бре, Манчо! Христос йе бил распет на некой
вър тамо, а знайеш ли куде смо нийе распети?
>?!•
- Разъпети смо меджу синове и черкье, меджу село и
град, меджу иманье и неманье...
- Оо, млого църно, бре Тодоре...
- Он си йе Распети петак - Църни петак. Не ни йе Гос
под крив що смо се нашли на ветрометище, па свак ни
тъпче и гази...
- Чекай, бае Тодоре, почемо от яйцата, а докуде че
стигнемо не знам, май запливамо у другье воде...
| - Ма йок! Кига те пита за боядисуванье, мислео дали
си нашъл бойе за яйцата...
- Ещо, бойе на пазарат колко очеш!
та- Очеш, ама нечеш. Свете бойе искупували разнимити
партийци. А най-млого гьи искупували ония, койи не су
ни у йедну партию, оти не знаю коя боя че им затребе...
- Толкова ли йе сериозно положението?
- Море йоще по-сериозно йе. Наш народ научил етап
но да меня бойете! По-рано дървената беше у моду, а
съга сви бегаю от ньу кико гьавол от тамян! Тека съга
може само цървену да найдеш!
■ - Бъш тамън: къв ти йе това Великден без дървена яйца!
- Аа, не ми думай! Цървил съм я яйца на Голи оток и
да не дава вечимка Господ това да се повтори!...
- Ама бае Тодоре, за кво оратимо нийе, за Великден
или за политику?
- Епа, видиш ли, Манчо, кико йедън мой върл приятель оратеше - све йе политика! Политика йе било това
що не давайоше верскьи празници да се празную, а недай Боже некога дазатечу или наклевете дека йе праз
нувал, дека йе боядисувал яйца на Великден, одлетеше му ногье кико стой та гледай! Политика йе и това де
нъска, що се надваркую кой по-първ че дойде да га за
куси попат с причес, а по-рано яшейоше поповете...
- Бре Тодоре, ти ли се сети за това оти йе денъска Распети петак...
- Разъпет съм ти я, Манчо, между това що йе било и
що йе денъска! Па не знам съга, Манчо, за койе да жалим, за онова що йе било или за това що йе денъска...
. е, байе Тодоре, свако време си носи своето бреме!
Това съм чул от стари човеци, а они сигурно знаю, оти
Манча
млого су врели и кьипели.
■:

Нови поговорки
*

:

С(з{х>пьът е оцелял, трми.ото се е лшожал!
* ^лтаят царуЛа. а шгупшть .шо^сруЛа!
* ЗСо умиьп, посрещат, по параапсг
пращат!
* Щеста с ммого шум се поариЛа .па.,то ум!
* сЛВсим/Ко г.ттко тепе, щем от горе се реле!
та
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