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Вестник на българите В Сърбия Година XIV/ *Брой2167 * 16 ноември200/г. *Цена 20дин.

Десет
години ШЦ
"Цариброд"

Министрите на вътрешнитеработи на България и Сърбия
подписаха споразумение задвустранна сътрудничество
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Преди10 години - ни 17
ноември 1007г, вДимит
ровград осформирано
сдружение на граждани
Куллгурно-анфор.иацаонеи
център на българите в
Сърбия "Цариброд". Крез
изтеклото десетилетие
сдружението се афаратара
сред д/а/атровградчаиа и
сред българите в Сърб/гя
като Л71Ц "Цариброд".
Десет години следтази
значил/а датаразговаряли
със секретаря на Лу. ттурно-инфорлгационния цен
търДиколаичо Манов.
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В нашите краища

Няма епидемия
на жълтеница
Един жител на Димитровград
ско е хоспитализиран заради за
разна жълтеница. Още едно лице
е под контрол поради съмнение,
че е заболяло от тази болест.
Вдимитровградскитеучилища
е повишено нивото на китената.
Подсилен е санитарният контрол
в обектите за общественохранене.
В Восилеградско няма епидемия на хепатит А и не съществува
реална заплаха тяда се появи, заявид-р Васил Захариев, ръководитеу1113 Центъра за превенция на
болестите. Топ добави, че в пачалото на месеца в Ниш ерегистри
ран един студент от Боашеградско, заразен с вирус на хепатит А,
които веднага е хоспитализиран в
нишката пнфектпвна клиника. В
Центъра са изследвани всички ли
ца, които са имая!и пряк контакт с
него и еустановено, че те не са за
разени свируса на жълтеницата.

Б.Д. -/7. А Р.
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Кметът на
Бабушница_
Миролюб Йованович
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В Паралово
се строи църква
“Св. Иван Рилски”

Стандартът е ^
България
най-силната
отпусна
бариера за
* Вдокумента по-конкретно са визирани борбата с нелегалната миграМИГраЦИЯТа
ция и свързаните с нея престъпления и нарушения; незаконното пре*7)'/>аз.иь/я а /тасзаа/ае ажа- минаване на границата, незаконните дейности, свързани с органнзнра-

Никой

ааслв/ са //аа-важаа/аерв/ур-

си аа аб/цииа/иа */7авечеа/а
/веел/ десетилетия без иициде/т/и иа //ациаиааиа бизг/.
*17адлралл за аргацала/лл аа
бъагауская език е абучеаае/иа
*А/лграцллл/л леразличава
/Ц/Ц///////С.

10000евро

......................,,..^20'©

занн с фалшивидокументи за задгранично пътуване и за самоличност
*Двете страни ще си сътрудничати в случаите на незаконен трафик
паупойващи и психотропни вещества, па оръжия и боеприпаси, при \ ГГО СПГГПВ
нарушенията, свързани с МПС, разкрити на границата, какт и опера- : «
-*
тивпо-издирвателпа работа, пасо чепа къат контрола на границите и
\ ЗОЛОНЙТЙ.
борба скорупцията.
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И писателите
връщат
Цариброд
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В банатското село Вело благо
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Дори // карата, конто нико
га не са били и някое от вопвосола, знаят, че те са с
С.///р%& дииските
хубави прави улици и свс
спретна ти къщи, пред кошо е
цвете или трева. Но впеча тле
нията са непосредствени и
много по-силни, когато някои
дойде в едно такова село, кога
то има възможностда минава
по неговия "шор"със стройни
стъбла, да среща хора от раз- \ *
лични нации, да слуша езици
те им, да тледа хоризонта, къN15, □иг1ап
дето небето иземята са слягп в
Тв1: ОТ 8/ 576 283 ; 064 1881 666
едно...
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Десет години Културно-информационен център “Цариброд"________

Щ успешно вмм неторнчсската сн мисия
Преди десет години - на 17 ноември 1997
г., в Димитровград бе формирано Сдружение на граждани Културно-информационен център на българите в Сърбия
"Цариброд". През изтеклото десетилетие
сдружението се афирмира сред димитровградчани и сред българите в Сърбия
като КИЦ "Цариброд".

афирмира като авторитетна организация в неправителсгвепия сектор,
*Кои са опорните точки па КИЦ за
по-нататъшна успешна дейност?
. Хова са членовете, оборудването, установените
контакти, традицията и постигнатите резултати,
нат рупаният опит и добрата организация. Разчитаме и на благоприятното местоположение, на

Десет години след тази значима дата разтоваря-

^ж.аг-+”я”...
*С коя цел бе формиран КИЦ “Цариброд”?

*Какво може да бъде заплаха за работата на

ка. тртнюри...

- Преди десет години КИЦ бе създаден като поправителствена организация в отговор на развихрилия се сръбски национализъм, произведен от
Слободан Милошевпч и неговите бащи и сииове . Основната цел бе оцеляване па българите в
Сърбия чрез организиране в неполитическа форма;сЗащото политическото организиране чрез
ДСБЮ се оказа недостатъчно и неефикасно, понеже партията бе жестоко атакувана от могъщите
политически и силови структури на тогавашния
сръбски режим. КИЦ се захвана със задачата да
пази и укрепва националното самочувствие на
българите в Сърбия, а на останалите граждани да
представи ценностите на българската култура, изкуство и език с цел съвместно изграждане на гражданско общество, което преди десет години беше
наистина трудно.
*Успя ли КИЦ в това?
- КИЦ стана организация, която успешно представи българската култура и традиция сред българите от Западните покрайнини и до определена
степен допринесе да укрепне тяхното усещане за
принадлежност към българския народ - народ с
дълга история и развита култура, народ със значимо място в Европа. От друга страна КИЦ стана
място за иницииране на важни опозициони деиствия в Цариброд срещу режима на Милошевич.
Посредством КИЦ Цариброд бяха организирани посещения на редица опозициони лидери в нашия град.
*Доколкото си спомням, в Димитровград демократичнилге промени тръгнаха буквално
отп КИЦ' там се събирате опозицията и оттам тръгнаха протестите. Какво се случи
след това?
- След демократичните промени през 2000 г. но-

допринесе да се върне самоВъпреки и? к цд р
н от мал7шГството°о,с м^но национално самочувствие.
ТоваТелш^т заплахите както и лошите отноше1ова е една от заплах
,
__„
лсштт
м
"^ с^някои от бившите^ ДД ^ ^
Р^‘ °^мпанютласия в работата постоянно се
Р™. ма и РД^ за кИЦ
разпространяват лоши слухове за
Ч
*Пашите очаквания занапред?
- Надяваме се, че идват времена на толерантност
и уважаване на националните, верските, расовите
и идеологичните различия, времена на социална
правда и просперитет. За изграждането на такова
общество КИЦ "Цариброд" ще продължи да дава
значителен принос. Запознавайки хората от малцинството и другите граждани с духовните ценности на българския народ, КИЦ ще се стреми да установи тесни връзки между двете съседни култури
и да създаде духовна и емоционална сьпричастност с върховите постижения в двете страни за
извисяване на духовния ръст на нашия човек. ЗаЩ°то истинската наука, култура и изкуство никога
не са донасяли злини, не са разединявали, не^са
предизвиквали раздори, а винаги са имали дълоо*о човешки послания, които са утвърждавали ооЩуванего и съжителството. Затова считам, че през
изминалите години КИЦ Цариород изпълни
своята историческа мисия. Толкова върхови съоития, толкова знаменити личности, толкова срещи,
концерти, изложои,, проекти, семинари... наредиха КИЦ Цариород сред значимите културни институцпп, независимо от това, че все още не се
признава от някои. Времето ще покаже, това е неизбежно, че откриването и дейностите на КИЦ са
А.Таш кое
от историческо значение.

ШкмаЙча Мшша
демократична власт диаметрално промени
ОТ1ЮШе11ИСТО си Към малцинствата, в това число и
^ б„игарското. И докато по времето па Милошевич ръководителите на Центъра за култура по пряка „уредба па локалната пласт и тайните служби
забраияваха ДОсгьпа до сцената на Културния дом
па „ай-известните български ансамбли, като "Фииип к
» например, след 2000 г. организираните
от
КуЛХурии мероприятия станаха достъпни
за шгого по-голям брой зрители. Голямата зала започна да се пълни "до дупка", а аплодисментите
ставаха все по-силни, което означаваше, че полека-лека трупаният с десетилетия страх у хората започна да се чупи.
*дначи ли тода> че КИЦ изпълни основната си
за^ача?
.Определено да, още повече, че благодарение на
негова{:а подкрепа ДСБЮ спечели няколко отбори и започ{,а да учасгва в работата на Общинското събрание. Това наложи разширяване на дейностите „а КИц и след обстоен анализ на проблемите и ВЪЗМОЖНОстите, които предлагаха определе1Ш фондации за развитие на демокрацията и
ГраЖданското общество, започна да работи програмата "Теледом". Посредством тази програма
КИЦ предлага на гражданите разни офисуслуги,
интернет и два начални курса на обучение за работа с компютри. Програмата беше дадена отДем
цет за едИа година, но тя продължи да се реализира и след това _ веце седем години.
През последните няколко години КИЦ все пове-

Българо-сръбска защита за Европа
Министрите на вътрешните
работи на Сърбия и България
Драган Йочич и Румен Петков
подписаха в понеделник в Белград двустранно споразумение
за трансгранично полицейско
сътрудничество, което, както
посочиха двамата министри,
ще допринесе за укрепване на
сигурността на целия регион и
държавите от ЕС. След подписването на документа Йочич и Петков заявиха пред
журналисти, че е необходимо
засилване и хармонизиране на
оперативното сътрудничество
между служителите на двете
полиции.
Споразумението за сътрудничество между органите за
охрана на границата, което бе
подписано днес от министрите
на вътрешните работи на ългария и Сърбия, регламентира
взаимодействието между България и Сърбия за борба с
трансграничната престъпност,
за наблюдение и контрол на
общата държавна граница, а
също и обмена на информация и данни между граничните полицейски служби на двете държави.
Споразумението предвижта качествено ново ниво на комуникация между компетен-
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тните служители, включително учения, изпращане на експерти на краткосрочни посещения в другата държава, учредяване на контактни бюра
па общата граница, съвместни
анализи и планове за действие,
координирани действия при
необходимост, обучение чрез
курсове и семинари, годишни
срещи на представители на ръководството на граничните
служби,
Значението на река Дунав
като гранична зона, достигаща
до сърцето на Европа, е било
обсъдено на срещата на министрите на вътрешните работи на България и Сърбия Румен Петков и Драган Йочич в
Белград. След разговора със
сръбския си колега Румен Пет
ков заяви, че напълно подкрепя идеята за създаваме на център за погранично сътрудничество на река Дунав, който би
трябвало да се намира в Белград. Министър Петков отбеляза, че се работи по тристранното споразумение между
България, Сърбия и Румъния
за изграждаме на такъв център. Българският вътрешен
министър е съгласен докумен
тьт да бъде подписан в Сърбия, а по думите му сръбският

Министрите за
спогодбата
Румен Петков:
Споразумението за сътрудни
чество между органите за охра
на на границата със Сърбия е из
ключително важно. Така минис
тър Румен Петков определи зна
чението на подписания в Бел
град документ. Той посочи, че
документът е знак за полити
ческото съдържание на отно
шенията между Сърбия и Бъл
гария. По думите му разговори
те са надхвърлили рамките на
споразумението. Двамата ми
нистри са обсъдили перспекти
вите за сътрудничество, които
са в областта на оперативното
партньорство на полицейските
служби на България и Сърбия.

Драган Йочич:
^
колега тряова да изоере къде
точно да стане подписването.
Българският
министър
предлага сръбски полицаи да
се обучават в полицейската
академия в България. Той посочи, че ооучението на сръбски полицаи в България дава
възможности за създаване на
лични контакти. По думите му
тези
контакти са незаменими в
„„.....
дЪр^ав™
между двете

Като посочи, че това е конкре
тизация иа меморандума от
септември 2003 г. министър
Драган Йочич заяви, че подписапият документ ще съдейства за
интензифициране на работата
на българските и сръбските
структури за контрол на грани-

България е готова да подпомогне Сърбия в евроинтеграцията й, заяви министър Румен Петков в Белград след срещата си със сръбския си колета
Драган Йочич. Според минис- РканскияРпът на наркотици и
тър Петков това може да стане трафик на оръжия и заради тос обмяната на опит в хармони- ва подписаното споразумение
зирането на законодателство- надхвърля двустранните отното с цел да се постигнат визови тения. С ефикасната си работа
облекчения
за гражданите на сръбските и българските влас
„ „
г
ти всъщност ще защитават си
Сърбия.
мото сърце на Европа, каза По
чин.
____ -

иатср.вю.

йШЮШщ

16 ноември 2007
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Р?_зговор е кмета на Бабушнишка община Миролюб Йованович

Стандарти е наичияната бар иера зо штията
Туризмът и полезните изкопаеми са най-важните ресурси на община
та Повече от шест десетилетия без инциденти на национална база
Подкрепа за връщането на българския език в обучението *Миграция~
та не различава нациите
* Тъй като икономиката е
най-важната база, опреде
ляща всичко в окивота на
хората, нека, господин кме
те, да започнем разговора
със стопанските възмож
ности и перспективи на об
щината.
- Вярно е, че икономиката
определя политиката, стан
дарта, всичко. Когато говоря за
потенциалите на Бабушнишка
община, аз имам предвид три
те най-големи ресурса, които
могат да станат най-силният
двигател на икономиката - ан
трацитът в Ракита, туризмът,
чийто носител трябва да бъде
хотел "Мир" в Звонска баня и
разкритото неотдавна гранит
но находище.
Историята
на
мината
"Ерма" е позната, нейното зак
риване отчитаме като една го
ляма грешка, поради което
настояваме тя да оьде ревитализирана, да заработи час
по-скоро. В настоящия момент
се правят изследвания и се на
дяваме с помощта на държава
та отново да започне експлоа
тацията на каменните въглища с най-голяма калорична
стойност у нас.

Премахването на
теснолинейката е
огромна грешка
Голяма грешка е и разваля
нето на жп линията Суково-Ракита. Представете си какво
удоволствие би било за днеш
ните туристи, ако можеха със
старото влакче да пътуват през
каньона на река Ерма. Убеден
съм, че бихме имали повече
гости от прочутата "Шарганска осмица .
Звонска баня също така е не
достатъчно използван ресурс.
Пирот и Димитровград си
имат мастер-плана "Стара
планина", Сурдулица - "Власинското езеро", а за нас Звон
ска баня е най-големият мастер-план. Вече приключваме
елабората за нейното развитие
и провъзгласяването й за балнеоклиматично място в Сър
бия. В този контекст трябва да
се разглежда и нашият инте
рес за откриването на ГКПП
!'Петачинци", защото това е
най-краткия път от София до
бъдещите два големи туристи
чески центъра в Сърбия.
Третият ресурс, който може
да ускори икономическото
развитие на Бабушнишка об
щина, е гранитът. Става дума
за много твърд и устойчив
строителен материал, който
най-много се използва като ос
нова за пътища. Понеже пред
стои изграждането на автома
гистралите Ниш-Димитровград и от /1есковац до граница
та с Македония, надявам се да
задвижим експлоатацията на
гранита, който ни е под ръка и
почти еднакво отдалечен от
двете големи пътни направле
ния.
* Сътрудничеството с бъл
гарските крайгранични об
щини също може да даде
тласък на развитието на

Бабушнишкия край. С кои
общини сътрудничите и
подготвяте ли проекти за
средства от фондовете на
ЕС?
- През последните няколко
години поддържаме изключи
телно добро сътрудничество
със съседните общини в Бълга
рия. Партнираме си с общини
те Трън, Сливница и Драгоман
в подготовките на проекти, с
които конкурираме пред раз
личните фондове на ЕС. От
предложените пет, в първия
етап на програмата "Добросъседство" защитихме един про
ект. С община Трън сега реали
зираме проекта "Ерма 2006",
който се касае за повишаване
нивото и условията на средно
то образование. Договорени са
всички подробности и очаквам
проектът успешно да приключи.
С община Сливница сме из
готвили голям проект, за чиято реализация ще са необходи
ми до 300 000 евро. Става дума
за проекта "Развойна страте
гия на Пиротски окръг и край
граничните общини в Софий
ска област". Надявам се след
похвалните оценки на експер
тите да го защитим успешно и
най-вероятно в началото на
следващата година да започне
неговата реализация.
* Освен това в Бабушница
има и инвеститори от
България.
- Точно е. Мога да кажа, че
след покупката на Химическа
та промишленост "Лужница"
от господин Бичев от Пловдив,
с него установихме твърде доб
ри контакти. Радва ме фактът,
че новият собственик започна
фрагментарпо да съживява
призводството в тази фирма.
На пазара отново е извесгния г
бабушнишки оцет. Следващи
ят цех, който наскоро трябва
да бъде ревитализирап, ще е
тоя за производство на амба
лаж, а след него и цехът за метакрилати. Г-н Бичев внася сьоръжения и машини за цеха за
стречфолио, в който ще рабо
тят между 30 и 50 души.
* Има ли инвестиции и от
други държави?
- Да, има инвеститори и от
Италия, Словения, дори и от
Франция, които проявяват ин
терес за наши фирми. Пред
стои тендер за цеха на "Първи
май" и вече пристигнаха заяв
ки от различни страни. За нас
са добре дошли всички, които
искат да инвестират и да пое
мат нашите хора, останали без
работа в периода па прехода.
А те наистина са добри май
стори и добри професиона
листи.

ница са изключително корек
тни, като се знае, че в селата на
Звонския край живеят само
българи. Тук има много смесе
ни бракове, а голям брой бъл
гари живеят и в общинския
център - в Бабушница. Почти
шест десетилетия в нашата об
щина не е имало никакъв ин
цидент на национална основа.
Това наистина е чудесно - хора
та си живеят и работят съдружно. В Бабушница не се де
лим по нация, по език или фа
милно име. Това ще ви кажат и
българите - служители в ограните на местното самоуправ Миролюб Йованович
ление, а същото можете да чуе
Започна да работи и няко
те и от работниците в "Тигър", щина. Най-малко жители ос
танаха в селата Дървена ябука, гашният цех на "Мая", който
Радосин,
Раков
дол,
Бердуй,
дълги
години пустееше. Нови
* Вие сте започнали лекар
ската си кариера в амбула Лесковица, Врело, Богдановац, ят собственик Жарко РадосавМарковац и Щърбовац. В Ра левич от Ниш осигури работа
торията в Звонци. Какви
ков дол например има само се за тридесетина души. Това са
са спомените Ви за хората дем
жители. Такова нещо няма хора от Звонци и околните се
там?
нито в едно село в Звонски ла. Удовлетворен съм когато
- Точно е. 3вонски край е едно край. Най-малко хора са оста виждам, че от Звонци не се из
прекрасно място, в което е
нали в Ракита и Берин извор, насят само трупи и дърво за ог
хубаво да се живее и оттам
но моето впечатление е, че рев, а елементи за мебели.
имам много хубави спомени и миграционната вълна е пона
Следователно, повишаване
много добри приятели. И
маляла, а има случаи, навярно то на жизнения стандарт е
днес, когато обикалям села
редки, да се връщат хора от най-силното оръжие в борбата
та в този район, хората ме
градовете. Според мен хората срещу миграцията. Това ще се
посрещат но приятелски, а
се преселват, защото децата постигне само чрез инвести
идват и тук в общината и в
им са намерили по-добър по ции. Най-важните ни задачи
Здравния дом.
минък някъде другаде, а не за са час по-скоро да се привати
щото са българи, сърби или ... зира хотел "Мир", Звонска ба
Питате как се борим. Спе ня да получи статута на истин
в "Първи май", в Химическата
промишленост "Лужница", в циално за Звонския район мо ска баня и държавата да по
га да кажа, че като местно са могне ревитализацията на митухлената фабрика...
* Може ли местното само моуправление ние полагаме нате "Ерма". Това е единствниуправление да помогне да се големи грижи за този край. ят начин да се прекрати мигра
Много трудности имахме, до- ционният поток. Сегашното
върне българският език
като започнем реконструкция местно самоуправление е гото
като майчин в училищата та на пътя Бабушница-Звонци. во
да окаже логистическа под
в Звонския район?
Не твърдя, че той сега е много крепа на всеки инвеститор,
- Моето становище е извес по-добър, но успяхме поне да който желае да преоткрие ми
тно на всички - всеки има пра саиираме всички 17 свлачпща, ната. Мисля че има такива. Го
вото да тачи националната си които ма няколко места го бяха вори се за Смедерево, както и
идентичност., а общината мо напълно пресекли. Освен това за други фирми. За нас не е
же само да насърчава такива имаме обещание от държавата важно кой е и от къде е, важно
стремежи. Аз апелирам към рекопстукцията да продължи то е мината отново да се задей
всички хора да отстояват свое и догодина. Известна доза оп ства и хората да имат работа и
то потекло, да не се отказват от тимизъм пи влива и р ешение- печалба.
родители и предци, защото то за бъдещия ГКПП в ПетаВянчс Богоев
това са малко неща па този чинци.
свят, които човек сам не може
да си избере. Това са дадености
и като такива трябва да ги ува
Словашка делегация посети
жаваме, тачейки и развивайки
Бабушница_______
традициите си. Що се касае до
местото самоуправление, пие
можем да дадем логистическа
подкрепа за връщането ма
майчиния език в образование
то, но не и да се месим пряко.
За това трябва да се грижат
просветите власти и да се
В началото на тази седмица в Бабушница пребивава висока де
спазват законите. Доколкото легация
от Словакия, оглавена от директора в Министерството на
мис известно те допускат така външните
работи Душан Дечо, който с кмета па общината Миро
ва възможност, а как ще решат люб Йованович
подписа спогодба за строене на мост в село Алекродителите и техните деца е сапдровац и протокол за бъдещото сътрудничество на Бабушни
нещо, в което пие не искаме да ца със Словакия. Стойността на обекта е 107 000 евро, които са до
се намесваме.
иш щя от Словашката Република. Договорено е основите да пос
трои Дирекцията за строителни площи, пътища и комунално
Миграцията не се
развитие в Бабушница, а през пролетта, най-вероятно през месец
съобразява с
април, ще бъде монтирана горната конструкция, чиито елементи
ще пристигнат от Словакия.
националността
В поздравителното си слово Йованович посочи, че благодаре
ние на словашката помощ вече е построен мост в Камбелевац, а
Над половин век без * Миграцията е огромен
проблем,
а
най-силен
е,
предстои
изграждането па още един мосг в Бабушница.
междунационални
струва ми се, миграцион
"Най-важният мост, който строим съвместно, е мостът на прия
конфликти
телството между Бабушница и Братислава, между Сърбия и Сло
ният поток от крайгра
вакия", подчерта той.
* Бабушница е мултиетни- ничния пояс и селищата с
- Мостовете са не само хладен бетон и стомана, те трябва да
ческа среда. Какви са мезкбългарско население. Как се
имат душа, както и хората, които настояват за сближаването на
дунационалните отноше
борите с тоя проблем?
нашите народи, каза мениджърът на гражданското сдружение за
ния?
- Първо, не сьм съгласен с словашко-сръбско приятелство Ото Бено.
- Винаги сьм подчертавал и констатацията ви, тъй като
Словашката делегация посети и иай-голямата частна фирма в
сега го нравя, че междупацио- миграцията е най-силна в една Бабушница "Д компани".
АС.
налните отношения в Бабуш- друга част на Бабушнишка об-

Строят мостове на
приятелството
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Регионална конференцията
министрите на културата в Белград,

Когато се уважават,
различията обединяват
Министрите на културата на
страните от Югоизточна Европа
и представители на Съвета на
Европа обсъдиха на 8 и 9 ноември в Белград темата: "Засилване
на интеркултурния диалог и Бялата книга на Европа . В конференцията участваха и представители на националните съвети,
сред които беи председателят на
Националния съвет на българите д-р Ангел Йосифов.
"Повечето от участниците в
разискванията бяха съгласни, че
съвмесгният живот налага уважаване на различните култури,
Това означава, че трябва да оъдем винаги готови да приемем
различните от нас. Защото всеки
със
: : своята к;ултура може да доп
ринесе за общата цел. И самата
Бяла книга на Съвета на Европа е
замислена като незавършена, за
да може във всеки момент да се
допълва, да приема предложе
ния от всички", изтъква Йосифов.
"Интегралната култура
трябва да доведе дотам, че някои
чуствителни моменти от историята да бъдат изучавани по специфичен начин, особено на територията на бивша Югославия. Според участниците на преден план
трябва да бъде онова, което свързва, а не онова, което разделя и
води до конфликти."
Според Йосифов едно °т
наи-интересните разисквания
било изказването на замес™ар^г-ЖрМ^лрт?евТТой
^ факта, че
^ глооализаци/
изтъкнал
7 „ '__ ,
____
лява" рисЛа^агуба на ?обсгвеидентичност
ната Гкултурна
А

Социалната обстановка в Димитровградско

Общината все повече
дава за социални помощи
Спорел преброяването па паселението от 2(5)2 , « Община
Димитровград са живеели 11 748
души. Предполага се, че през
последните няколко години броа жителитее намалял с повече от ]000
и
Поради рухването па почти
обществени фирми в
края 11а 90.те години и в начало^ па ||о1ют0 ХИЛЯдолетие, ога часг от житеиихе „а об[,.и11ата се озоваха в незавидно
иалпо положение. Рухна каучуковата промишленост ГИД в
г

Традня", госгичничарко-^рис^-«^сГГк^перация
кан ,^ земеделска - ^
Сто- аР '
Л
',атаФиР“а ^кооп", Р тьрювско^хлебопекарската*
фирма
"Пекара" и др Всички тези хора
в един момент фактически се
озоваха па улицата, т.е. в тггърде
пезавидно социално положение,
което породи въпроса за помагапето им в материално отпошепие
През изминалите няколко го-

която НЯкога работиха около
]5()о работници. В най-проспериращите си дни конфекцион11°т0 предприятие
"Свобода"
обезпечаваше
поминък за около
ОГА
850 работници и членове на себ7Тисгори7т Авдрей Пантев мействата им. Още няколко стоот София
АТ
тин Димитровградчани работиха
^
встроителнотопредприятие

дини, особено от идването на
властна Демократичната партия
и коалиционните й партньори,
отобщинската хазна започнаха
да се отделят значително повече
средства за социално помагане
на "армията" обеднели граждани. Сведенията сочат, че за социални помощи отобщинския

Напротив, това дава шанс за
по-широка афирмация па пационалната култура. Министърът
на Хърватия изтъкнал факта, че
там живеят 22 малцинства и
правителството
непрекъснато
настоява да консолидира политоката си към тях, подтиквайки
постоянно диалога между мнозшгството и малцинствата.
Представителят на ромите
(се) попитал за каква култура па
ромите може да се говори, когато мнозинство от тях все още живеят в условия далеч от иормалните и как тогава да допринасят
за интегралната култура врегиона.
След изказването на предста
вителите на Албания повечето
участници оценили, че тази
страна е направила крачка напред, тъй като там малцинствата
вече имат права.
Що се отнася до Сърбия, акцентувано било да се твори свободно на майчин език. Във Войводина съществува модел, който
работи, но в Централна Сърбия
не е така и има начини всичко това да се подобри.
Иначе коференциятаоткрил
Воислав Брайович, министър на
културата на Сърбия, а сред
участниците били и представители на различни вероизповедания, както и^представители на
атеистите. Присьств
Д мир
у
,
Р
Р~
ви^ел^ на Съвета иа Европа дей............. „в различни области7 на
стващи

Отзив

Разединението ни тегли назад
("България помага, ние..." Братство, 26 ок смятат, че българското малцинство има всички
томври) права, как Националният съвет може да твърди,
че правата ни са нарушени?
След внимателен прочит на въпросната ста
- И накрая, могат ли националните съвети, ко
тия в "Братство", съгласен съм с автора Васко Бо ито се финансират от държавата и председател
жилов, че някои организации и институции на стват от премиера, свободно да атакуват държа
българското малцинство наистина "теглят на- вата, че тя нарушава правата на малцинствата?
зад Сърбия по пътя към Европа. Но само дотук.
Като държавни органи (обаче без власт) е все ед
Авторът развива тезата, че "преди всичко" На но да си посипят главата с пепел и да признаят
ционалният съвет и някои политически и непра собствената си вина за нарушаването на правата.
вителствени организации смятат, че Сърбия не Държавата може би точно това иска да докаже спазва изцяло правата на българското малцин че за нарушаването на правата сме си виновни са
ство. И по-нататък: "Затова преди няколко месе мите ние. Може и действително да е така, но и то
ца представители на ДСБ, КЙЦ, Матицата на гава пак се поставя въпросът кой е отговорен за
българите, СПО и на ЛДП от Босилеград изпра нарушаването на човешките и малцинствени
тиха декларация до Скупщината на Сърбия, На права.
родното събрание на България и до Европейс кия
Бих почерпил всеки, който ми посочи един
парламент, от които поискаха да се създават официален документ ма Националния съвет на
по-добри условия за всестранно икономическо, българското малцинство, в който ясно и точно да
политическо и културно развитие на общината". се сочи отговорността на Сърбия за систематич
Накрая йЪторът стига до заключението, че "...за но и целенасочено нарушаване правата на бъл
разлика от други малцинства, които са единни, гарското малцинство с цел асимилация. Докато
когато става дума за националната кауза, нашето този "най-висш орган" на българското малцин
е - разделено, така че "просръбски" ориентира ство не посочи кой и защо нарушава правата на
ните партии смятат, че българското малцинство малцинството и не се разграничи от него - все ед
има всички права”.
но е негов съучастник. Вместо да изразява идеаСледват въпросите:
лите и стремежите на българското малцинство,
- Добре де, ако "преди всичко" Националният Националният съвет в момента "преди всичко"
съвет и някои други политически партии и неп изразява хаоса, в който се намираме. Политиката
равителствени отганизации смятат, че Сърбия не на разединението на "патриоти" и "предатели",
спазва правата на малцинството, тогава защо те в която изкуствено се налага състезанието кой
не участваха в дебата и не подписаха споменатата българин да бъде по-голям сърбин, наистина
декларация, в която група политически партии и "тегли назад" цяла Сърбия. Точно затова е нужно
неправителствени организации протестираха да се бият барабаните за нарушаването на наши
срещу нарушаването на правата на малцинство те права колкото се може по-силно. Гласът на
то и апелираха към най-високите органи на Бъл просръбските партии, съставени от българи, със
гария, Сърбия и ЕС да ни окажат помощ?
сигурност няма да бъде чут, защото Европа няма
- По-нататък, ако Националният съвет е съста слух за подобно разбиране на човешките и мал
вен и от представители на "просръбски" ориен цинствени права.
тирани партии, за които самият автор казва, че
Иван Николов

бюд^гиани са отделени обида 4
териално обезпечаване на учас
тииците във войните -1979$ ди
нара, стипендии за ученици и
студенти - 1 093 000 динара, едиократни парични помощи чрез
Центъра за социални грижи - 2
000 ООЙО динара, помощ за превоз на учениците-1100 000 динара, кадрови помощи и помощи
за бежанците и разселените лица -142 000 динара.
Според сведенията на общин
ския Център за социадни грижи
от август 2006 г. насам най-застрашените социални категории
в общината са децата без родителска грижа, които сега има
осем, децата със специални нужди (5), децата под опекунство (4),
децата в поправителни домове
(2), семействата, които ползват
постоянна социална помощ от
републиканския бюджет (65),
ползващите чужда грижа и по
мощ (37), хората на преклонна
възраст, настанени в съответни
социални ведомства (29), бежан
ците и разселените лица (50), ма
териално неосигурените семей
ства - трудоспособните хора без
каквито и да е доходи (около
700).
Като социалНо застрашена категория в общината е и ромската
популация (според сведенията
на местното дружеството "Ром"
„ общината има 141 лице от ромски произход), след това дебата,
които получават детски добавки
(според сведенията на Общинската служба за детска защита те
са около 950), както «няколко десетки лица с вродена
инвалидг
ност.
- Продължава Б.Д.

Готви се закон за безплатни акции

Всички да вземат
от погачата
*Очаква се акции да получат около четири ми
лиона сръбски граждани, които досега не са
участвали в процеса на приватизацията
Изготвянето на проектозакона за даване на безплатни
акции на гражданите на
Сърбия навлиза в заключителен етап и се очаква да бъде приет в Народната скупщина до края на годината,
Доколкото депутатите го
приемат в оповестената вер
сия, пълнолетните граждани, които досега не са получили безплатни акции на някое сръбско предприятие,
могат да разчитат на част от
кравая. Такива са безработните, учителите, здравните
работници, полицаите, войниците, част от пенсионерите...
Според изявленията на
министъра за икономика и
регионално развитие Младжан Динкич сега в Приватизационния регистър се намират акциите на 68 приватизйрани предприятия. Той
смята, че не е възможно
всичките 4 милиона души да
станат акционери на прода-

дените фирми и подчертава,
че "неговото" министерстово предлага Акционният
фонд да продаде акциите и
да разпредели парите на хората. Очаква се по този вариант всеки човек да получи по
1000 евро.
Освен това в Сърбия трябва да се приватизират още
няколко по-големи предприятия, каквито са "Енергопроект" и "Тигър". Министерството за икономика е
изготвило и концепт за приватизация на големите явни
предприятия от 2008 до 2010
година, каквито са НИС, ЯТ,
ЕПС, Аерогара "Никола Тесла", "Галеника" и "Телеком". Една част от имуществото на тези предприятия е
собственост на държава и
според законопроекта гражданите ще получат безплатни акции в размер на 15 процента от капитала им.
В.Б
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Съюзът на българските журналисти
Сакскобургготски
се срещна с патриарх Връчени годишните награди
Вартоломей
за 2006-2007 година
Симеон Сакскобургготски се срещна с гостуващия у нас
Вселенски патриарх Вартоломей, съобщиха от пресцентъра ц1%СВ' ■4вамата се познават от дълги години. Лидерът
на НДСВ присъства на церемонията по връчването на тит
лата Доктор хонорис кауза на патриарха в Специализира
ното виеше училище по библиотекознание.
Вселенският патриарх Вартоломей и Симеон Сакско
бургготски са се срещали през годините многократно. В
свое приветствено слово от 2002 г. във Фанар, патриархът,
обръщайки се към Симеон Сакскобургготски, каза: "Как
може човек да изрази достатъчно почитта си към водач,
който като праведния Симеон от евангелието на Лука, би
вайки осенен от Светия дух, прозря спасението на своя на
род - цар, който се смири, за да служи на народа си. Вие не
само възродихте демокрацията и свободата, но също така
и ценностите на нашата православна духовна традиция,
като смело признахте Кръста и Църквата, при полагането
на клетвата по повод встъпването Ви в длъжност минис
тър-председател.”

Георги
Тенев
спечели
наградата
за роман
на годината
На церемония в зала 8 на НДК
на 7 ноември бяха връчени наг
радите за роман на годината на
фондация Вик. Голямата награ
да (в размер на 10 000 лева) за
2007 г получи Георги Тенев за романа си "Партиен дом" (издател„д
ство Алтера ).
/лппп
Наградата на читателите (1000
лв.) получи Мария Станкова за
романа си Трикракото куче
(издателство Жанет 45 ). Друште номинирани произведения
бяха "Дзифт" на Владислав Тодоров, "Добро момче" на Талин
Никифоров, "Земните градини
на Богородица" на Е]милия

Лворянова, "Анонимни снайперисти" на Палми Ранчев. Журито, което оценяваше романите
през тази година беше в състав
^ян Енев (председател), Любо"
Левчев, Ангел Игов и Амелия Личева. Общо участващите
•'
книги в състезанието са били 53.
Наградите на фондация Вик
се връчват за четвърта поредна
година,

Българската телеграфна аген
ция бе отличена с три награди
на Съюза на българските жур
налисти /СБЖ/ за 2006-200/г.
Международна информация в
лицето на главния й редактор
Елияна Генчева получи грамота
за серия от материали, свързани
с отразяването на предпр исъединителните процеси в България, както и за настоящото еврочленство на страната. На Ясен
Атанасов от сп. "Паралели" бе
връчена награда в категория
"Печат", а на Мина Иванова от
редакция "Балкани" грамота за
серия журналистически мате
риали и специално за отразява
нето на процесите в Турция.
Румен Стоичков от Българ
ското национално радио /Прог
рама "Хоризонт"/ ое отличен за
радиожурналистика при връч
ването на годишните награди на
Съза на българските журналис
ти за 2006-200/ г. в сряда в пресклуба на "София прес". В специалния раздел за електр онни медии и агенции СБЖ иагради
други двама журналисти. За
филмите си за Афганистан бе
награден Венелин Петков от
6ТВ. Емил Розов от БНТ взе награда за филма си "Жива вода",
Отличието за български журналист, работещ в чужбина, получи Мила Захариева-Шмолке.
Според членовете на СБЖ тя е
"един от най-интересните българскп гласове в германската и в

Елияпа Генчева, Ясен Атанасов и Мина Иванова
българската
журналистика",
Наградата за чужд кореспондент бе присъдена на бившия
дописник на БТА в Гърция Бойко Борисов, който сега е кореспондент на гръцкия телевизионен Канал 3 и на агенция
АИА-МРА. Журналисти от Русе
бяха наградени в две категории,
Жанета Йорданова от в."Форум"

взе наградата за публикация в
регионална медия. Наградата за
журналистическия екип бе връчена на Регионалния телевизионен център в Русе - в състав Пенка Шопова, Александър Недков,
Валентин Косев и Радослав Спасов - за филма "Дивният флорентинец".

43И дела срещу резултатите
от местните избори

Срещу резултатите от местниге избори са образувани 438
дела. Това каза председателят на
Върховния административен съд,
/ВАС/ Константин Пенчев на фо
рума "Напредъкът по пътя към
утвърждаване на България като
европейска правова държава" в
Националния пресклуо на БТА.
Жалбите, по които се образуват
делата, са свързани най-вече с
твърдения за закононарушения,
който са повлияли на изборния
Гиньо Ганев настоява за компетентна
резултат, посочи Пенчев. Има
и човеколюбива администрация
злоупотреби с възможността за
обжалванеитопесамоотмалки
партии, които използват съдебпата инстанция, за да имат още
няколко дни живот. Този подход
це е сериозен, не може съдът да
подмепя избирателните комиНационалният омбудсман право да се свежда само до пра- сии, не може съдът да определя
кой щс бъде кмет или общински
Гиньо Ганев смята, че в Бълга- вото на добра администрация,
рия е необходима не само ком
петентна, но много компетен
ИВ Студентската
тна и човеколюбива админис
издржка скача
трация. В изказването си на фо
рума "Напредъкът по пътя към 0 БъЛГЗрИЯ
Държавната изхдръжка
за
утвърждаване на България като задЪЛЖИТеЛНО
студент от 2008 година ще скочи
европейска правова държава в
Л?аГ1Г1С1а
ки 893 лева от 742, колкото се отНационалния преекдуо на БТА С фсфОве
деляха през 2007 година. Това
Ганев подчерта, че е важно да се
Според българския закон за предвиждат разчетите вбюджеподобри качеството на живота движение по пътищата от 1 но- та за следващата година.
на хората, а не само качеството емири пътните полицаи вече лт^рпаадм Приат
на администрацията. Добрата глобяват всеки (без значение да- \-Л ОШ1ИзаМ /деин
власт служи на правата на ли е български или чужд гражда- НЗ НарОДНИТб оуДИТеЯИ
гражданите, отбеляза гой.
пил) с по 20 лева, който до 1 март
За седемнадесети пореден път
Според него, адмииистраци- кара без включени къси светлини Съюзът на учените в България,
ята в Е/ьлг ария не е достатъчно и през деня. Задължителните фа- Софиският университет "Сп.
компетентна, изключително са- рове в България бяха въведени Климент Охридски" и Българмодоволна е, сигурна в доходи- миналата година, за да сеувели- ската академия на науките отдате си. Контактът с гражданите чи видимостта на шофьорите и доха своята почит на хилядите
фябва да е не любезен, а благос- да бъдат намалени катастрофите българи, допринесли със своя инклонен, трябва да се изхожда от през ЗИмпия сезон. Статистиката телект за духовното изграждане
идеята, че човекът има право, на българската "Пътна полиция" иа България. Това се случи по подаже и когато няма такова, по- Сочи, че през зимата смъртпос- вод 1 ноември-Деня на народнисочи Ганев. Той изтъкна, че пра- гга иа пътя се увеличава с около те будители. Освен това в много
вото на добро управление не се 40%, като основна причина за то- фалове « България бяха органисвежда единствено до буквата Ва е намалената видимост.
зирани факелни шествия.
на закона, а има опити това

Добрата власт служи
на гражданите

Я ПРГг

съветник, подчерта Пенчев. Съдебен контрол върху изборите
трябва да има, но всичко трябва
да бъде с мярка и да се търси баланс, коментира той.
Председателят на ВАС каза, че
няма да има "купуване" на съдебио решение в изборните дела. Според Пенчев, няма възможност да се упражни политически натиск върху съдилищата
ето на тези дела.
при решаването
Той добави, че делата ще бъдат
региони в предвидените от закоподателя срокове. Мога да гарантирам, че сега окончателни съдебни решения ще има в много
кратки срокове, за разлика от
всички предишни избори, при
които разглеждането на жалбите срещу изборните резултати
продължаваше с месеци, дори
години, каза Пенчев. Председа-

телят на ВАС отбеляза, че много
от административните сьдилища работят при лоши битови условия. Изпълнителната власт
трябва да се справи докрай с ангажиментите си и да намери
сгради за новите съдилища, да
осигури електронна деловодна
система, с която делата им да са
достъпни чрез Интернет, подчерта Пенчев,
Той добав!
добави, че промените в
Закона за съдебната власт ще доведаг до значителен напредък
при утвърждаването на България като европейска правова
държава. Най-важното е всички
магистрати да полагат усилия за
постигане на най-важните прин
ципи в правото - бързина, ефективност и прозрачност, каза Пен
чев.

Парк “Студентски’
грейва

Сърбия отново грабвали куфари
и тръгвали към България. Те са
успели, както пишат вестниците,
да се сдобият с безплатни визии
гледат да припечелят, пренасяй
ки чанти с различни стоки,
Най-много се пренасяли цигари, но митническите проверки
били много строги и често търговците не успявали да изпълнят
договорените "сделки".

За пръв път в България п и
Балканския регион бе реализираи проект за т.нар. фотоволтаичио осветление -бъдещето в
уличното и парково осветление в
световен мащаб. Част от столичпия парк "Студентски" вече има
ново осветление, което не е приключеио към електрическа мрежа.
Куфарните търговци чакали
^
^
за безплатна шестмесечна виза
г\уСрарНИЯТ ОИЗНеС
от един до два месеца, но имало и
Се ВЪЗраЖДЗ
такива, които чрез различни ка
нали си доставяли този документ
^ 0 българската преса, тези дни за по-кратко време. Някои граж
се п°яви информация, че т.нар. дани на Сърбия имали и годиш
куфарии търговци между Ьълга- ни визи и често пътували в Бъл
рия и Сърбия отново превземат гария, откъдето пренасяли стоки
границата.
с коли, автобуси и влакове, пише
Този бизнес беше почти иа- българската пресата.
пълно замрял след въвеждането
на визовия режим. Напоследък
Т. Петров
обаче “се повече фаждапи на
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В клона
за поддържане

Започна изграждането на църквата "Свети Иван Рилски" в Паралово

България отпусна 10 000 евро извършени
подготовки
за работа
\ през зимата

В село Паралово, в местността Църквище, миналата седмШца започна
строежът на нова църква, посветена на
най-големия български светец Иван
Рилски. По покана на черковния съвет
в Паралово вранският владика Пахомий, заедно с босилеградските свещеници отец Йоан и отец Михайло и
църковни настойници от Враня, миналата седмица освети основния камък и
мястото, на което ще бъде построена
черквата. Покрай местни жители и
преселници от това село, на тьржеството присъстваха и представители на
общинското ръководство.
Планирано е църквата да б ъде с раз
мери 10 х 6,5 метра, а на горната й часг
п
1» ппп-ппрт п.»™™,,. Гпп
да бъде построена камбанария. С_по
ред проекта за строителните работи и
за изработката на иконостаса ще са необходими към 30 хиляди евро.

Инициатор за изграждането на хра
ма е отец Йоан, настойник на босилеградските енории, Въз осиоиа на иска
му, подаден в Дирекцията за вероизповедания при Министерския съвет
на Република България, и след срещите му с Иван Желев, директор на
Дирекцията за вероизповедания,
през миналия месец Дирекцията отпуснала 10 хиляди евро за сгроежа на
светинята. Свещеникът изтъква, че
междувременно имал нова среща с г-н
Желев, който му обещал, че ще положи усилия през следващата година
Дирекцията да отпусне допълнител-
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Според преданията, па мястото, па
което се строи църквата “Свети Иван
Рилски»у к/ет0местното население
нарича Църквищс, някога съществувал
християнски обект, който бил разру
шен от турците.
На това място параловчани всяка го
дина се събират на
служба на Гео гьовден и Спасовден.
--------------------------1
ни средства за храма.
Изразявайки надежда, че в бъдеще
ще се намерят още
отец
спонсори,
Йоан очаква изграждането на храма да приключи
през следващата
година. Той подчерта, че до края
л
на този месец е
планирано да бъде
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построена основата на църквата, а работите да продължат през пролетта,
"Покрай местните жители, които са
ангажирани върху строителните работи, голямо съдействие от началото на
реализацията на проекта им оказал и
Александър
Александров,
замесг
ч+г '
тник-кмет на община Босилеград, който е по потекло от Паралово,,/ изтъкна
отец Йоан.
Освен в Паралово, тази година в Босилеградско започна и изграждането
на църквата "Свети Георги" в Долно
Тлт.хдмнг»
Тлъмино.
11У1.г.

Босилеградският клон на
Предприятието за пътищата от
Враня подготвен посрещна
първите снеговалежи и поледици в общината. Клонът разполага с камион-снегорин и с бул
дозер за почистване на снежни
преспи. Формирани са и екипи
за постоянно дежурство. Пок
рай работниците в клона, в сте
тава на тези екипи са и шофьо
ри ог Враня.
Шефът на клона Зоран Рангелов казва, че са добре подготве
ни да предприемат всички необходими мерки за сигурно
движение по регионалните
пътни отсечки в Босилеррадско,
чиято обща дължина възлиза
на около 120 километра. Покрай учасгьцИте Божица - Рибарци, Рибарци - Караманица
и Босилеград - Горна Любата,
екипите на босилеградския
клон през зимата ще поддържат и отсечката Две реки - Дукат. "Разполагаме с необходима
механизация и с достатъчно ко
личество чакъл за началото на
сезона, а очакваме тези дни да
получим ново количество, с което ще осигурим планираните
200 тона. Имаме и определено
количество сол за спешни дейегвия на най-опасните участъци", посочи той.
Й.Л.Р.

Сашо Арсов, кллет на Бранковци:

Някои проблеми решава
021 за други сме безсилни
С десетилетия бранковча- на МО. В Бранковци сега жи- ки за каналиране на селската
ни са измъчвани от редица веят едвам над 70 души, от ко- вада.
проблеми.
Икоимическата ито повечето от половината
- Със съдействието на диизостаналост, лошата пътна са на над 70-годишна възраст, рекцията през тази година
мрежа, рязката миграция и
Арсов сочи, че преди две успяхме да ремонтираме
бялата чума са обезлюдили седмици общината е асфал- по-голяма част от пътната
селото, а сегашната обстанов- тирала отсечката от регио- мрежа в селото. Почистени са
ка не предлага почти никаква налния път до кооператив- и частично насипани с чакъл
възможност на малкото мла- ния дом с дължина около 150 махленски пътища с обща
ди хора да останат да живеят метра, участъка до гробища- дължина около 20 километтук. В селото, отдалечено от та с дължииа около 200 мет- ра. Доколкото времето позвоБосилеград около15 кило- ра, както и една част от пътя ли през тази есен или напрометра, почти всичкисе зани- към училището, на който об- лет планираме да монтираме
мават с животновъдство, с ко- щинската Дирекция за стро- и бетонни канавки за каналието едва ли някои може да си ителни площи и пътища е ране на вади на пътищата
монтиРала и 6 бетонни канав- към махалите Руни, Ступиче
кравиили козила в^гоменпГв Щ ход е и частичното ре1%$™ °РШЩИ/ ИЗТЬКМ

рия, в една от стаите в този
"здравен обект" са поместени
и компютърът, принтерът и
телевизорът, които МО полу™°и%е™е от ОС в Боси-

с които носят вода за вкъщи и
за добитъка. Понеже в селото
няма магазин, хората за стоки
от първа необходимост трябвада отиват в Радичевци или

цялото село има около 60 ов- ГЖЖ^.§ЗР^?.“5*в*
Говорейки за дейностите
ти Харалампий, пост оена
це, няколко магарета и само ^щ^„^^у2год1ш1щоНа
на Съвета, Арсов подчертава,
^Съветът на местната об- ^еЬи^мТсщХ^еРеше- че Здравният дом в Босилеград тази година им разрешил
- щност полага усилия за ре- пието да отпусне по 200 хи- Местната канцелария в селошаване на наболелите проб- ляди динара на всички села за то, която се намираше в сталеми, с което да облекчи жи- ремонт на църкви, предста
рата общинска сграда, да бъвела на бранковчани.
вшпели на селото, подпомог- де поместена в обекта на
- Дано дейностите, които наши от съответните служ- здравната станция. Освен за
реализирахме през тази го ' би в общинското управление, Бранковци, в тази Местна
дина, до определена степен изготвиха проект. Сега е в
канцелария
се
завеждат
подобрят условията а. живот
граждански книги и за Зли
в нашето село, казва Сашо ще се извършат и още някои дол, Рибарци и Рикачево.
Арсов, председател на Съвета работи около черквата.
Покрай Местната канцела-

Като най-сериозни проблеми, пред които днес са изправени бранковчани, Арсов
посочва липсата на питейна
вода в някои махали, липсата
на магазин, неконтролираното изкупуване на добитъка и
др. Казва, че десетина домакинства в махалите Балинци,
Селище и Кръстанова махала
са принудени да се снабдяват
с питейна вода от извори, отдалечени и по 2 километра.
Някои са си купили магарета,

КместУна селото ни осведоми, че до края на годината
са планирали да построят
мост в местността Църни вир,
който ще свързва отсечките
към махалите Козарник,
Мъртви орници, Бумбар и
Петрева махала с регионалния път. Планирали са и да
ремонтират уличното осветление в центъра на селото, което не работи повече от половин година.
ПЛР.
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□втоТоттнасист^мп'0”11^ В ЛимитровграА инсталирана

И писателите от Царибродско

Измериш

За Цариброд
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Съоръженията са купели с донация от Слова кия.
Метеорологичната
стан- И?--; ‘
ция Димитровград е между
първите три в Сърбия, от об
що 27 главни синоптични
*рй|й
станции, където е инсталира
на система за автоматично
измерване на метеорологич Ч;у
«ат..
ните параметри. Тази систе
ма неотдавна монтираха спе
циалисти от Института по
метеорология и хидрология
от Белград, а в предстоящия
период още 15 станции ще
получат същите такива.
У:
Автоматичната метеорологична система (АМС) из- I
мерва метеорологичните па-
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|р;аботив^аСлноТ в? * 3аЙЧаР * ВР^
Автоматичната система
- Инсталирането на АМС _ непрекъснато измерва темпеДимитровград представлява ра1урата 11 влажността на
г колеги в въздуха, атмосферното наляпризнание на моите
метеорологичната станция, гане, количеството валежи,
които всяка година са между скоростта и посоката на вятънай-успешните в Сърбия, ка ра и количеството слънчева
за техникът по метеорология светлина. Системата работи
Иван Димитров. Той добави, посредством сензори, свързани с компютъра в станцията,
че
такива
системи
А° които моментално съхранява
момента имат още станциите
в паметта засечените данни.

Те ще бъдат достъпни и чрез
Интернет,
Системата е удобна за разширяване и доизграждане,
както и за свързване с други
станции и компютри. Автоматичната станция е изработена по стандартите на Световната метеорологична организация, а средствата за
нейното купуване са донация
на Република Словакия,
Петър Виденов

У

Димитровден е един от по-големите християнски празници,
който
и
тази
година
л
царибродчани отпразнуваха с
традиционния молебен в манастирчето "Свети Димитър".
Този път студеното време не
позволи на много желаещи да
присъстват на празненството.
Все пак 8 ноември там не мина
без добро настроение на тези, ко?
ито не се уплашиха от студа. Молитвата и обредните хлябове ос- Ч
вети отец Николай, новият обиА.Т. РШу Щ > Г
тателна храма.
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Четвърти “Дмитровденски пробег”

Нова инициатива за връщане на старото име на Димит
ровград е налице. Вече става излишно да се брои коя е по
ред. Важното е, че я поднесоха участниците в Третата сре
ща на писателите и поетите от Царибродско, състояла се
неотдавна в рамките на "Балкан театър фест".
Идеята е на първия демократичен кмет на общината д-р
Симеон Басов, който между другото се занимава и с лите
ратурно творчество. Той дава такова предложение по вре
ме на вечерята и всички участници радушно го приемат.
Тъй като искът за връщане на старото име на града не е от
скоро, става дума за, както се казва в предложението, "акту
ализиране час по-скоро да се възтанови старото, толкова
хубаво, свидно и поетично име на нашия град."
Следват подписи на участниците в срещата, между кои
то са Нина Заркова от Костинброд (по потекло от Драговита), Наташа Панич от Каменица, Соня Атанасиевич също
от Каменица, Денко Рангелов, Мила Басов, Симеон Басов,
Иван Царибродски, Милорад Геров, Сергей Инджов...
При всяка нова или актуализиране на стара инициатива
за връщане на името на града обезателно се налага въп
росът: Какво става с досегашните инициативи? За някои
знаем как са "минали", за друти не е ясно докъде са стигна
ли и кой е този (лице, орган, служба...) който трябва да
следи инициативата, да се интересува, да действа по нея.
Може би не е така, но гледано отстрани има се впечатле
ние, че след като администрацията препрати искането до
компетентните, на никой не му пука какво се случва по-на
татък. Дано не стане така и този път!
А.Т.

Ваксинация
срещу грип
В началото на седмицата в димитровградския Здравен
дом започна ваксинирането срещу грип. Във ведомството са
пристигнали 600 безплатни ваксини. От епидемиологична
та служба оцениха, че това количество е достатъчно. Вакси
нират се безплатно предимно хората над 65-годишна въз
раст и хронично болни, както и здравните работници, нас
танените в социални ведомства и работещите в обществени
служби.
До няколко дни ще започне ваксинирането на приоритет
ните групи в селата.
Б.Д.

В манастирчето ‘‘Св. Димитър"

Отбелязан Димитровден

"Иеремич" вместо
"Бленда"
Автотранспортното предприятие "Бленда" от Пирот откаН за да поддържа рейсовия транспорт към селата на Димитровл градска община. До обявяването на търг за избиране на нов
I автопревозвач в общината крайградския транспорт ще под
държа фирмата "Йеремич" от Ниш въз основа на споразуме
ние с органите на местното самоуправление.
Б.Д.

отообектива
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чето. За разлика от предиш- НОВИ ДрЪВЧбТЯ

^У™еза?елииаоГдимита
- по главната улица
ровград. Трасето с дължина
'
’
1500 метра овладяха двадесетипа състезатели. В конкурсицията на пионерките първа
бе Теодора Кръстева, втора
Мелита Порова, а трета Алексаидра Петрова. Четвърта
на целта пристигна Йоваиа
Димова, пета Саня Станкович.
При пионерите пръв се
"изкачи" Милош Бранкович,
втори е Неманя Новакович,
трети Владимир Велков, четвърти Джордже Василевич, а
пети Марко Цветков. Всички
получиха дипломи и по една
книга от спонсора на пробега
Издателсгво "Братство". МаПо повод 20 години ог сь- дициоппият "Дмитровден- ии(|)сстацията бе подпомогЩествуването на АК "Балкан" ски пробег" от центъра ма мата и от хлебарницата
Д.С.
на 7 ноември се проведе тра- Димитровград до Манстир- "Оги".

Работниците от "Комупалац" тези дни засадиха дръвчета по протежеиие на цялата улица.
Сега, който не е идвал
след ремонта, едва ли ще
познае главната улица.
От едната страна са засадени вечнозелени нискорастящи дръвчета, а от
другата акации. Остава
около всяко дръвче да бъдат сложени специални
огради, които да ги за
щитят от недобронамерепите млади хора, които имат обичай да ги чупят.

Ковиц I/ пт
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Бабушница ще основе туристическа
организация_
_
____ _

Бабушница

Персонални промени
в публичните предприятия

Звош баня 1111111
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На заседанието си от 12 ноември Бременният орган на Бабушнишка община освободи
от функците някои досегашни и назначи нови членове на управителните съвети в предприятията, които се финансират от общииската хазна. По решение на този орган, от
функцията временен директор на ЯКП "Комуналац" беше освободен Владимир Мищич
и за нов временен ръководител назначен Йовица Любич.
Нови членове на УС на Здравния дом "Д-р
Йован Ристич" са д-р Светлана Тасич и Владимир Потич, вместо досегашните д-р Драги

Лепоич и Сдаволюб Милошевич. В предучилищиото ведомство 'Детска радост ояха освободеии Александра Миловапович и Д-р
Славолуб Костич и за нови членове на
са
назначени Биляна Мариикова и 1 оран миколов. Промени са направени и в УС ма Дирекцията за строителни площи. На мястото на
Кая Таичич и Миле Илич са назначени Неманя Петкович и Зоран Чирич.
Временният орган взе решение и за осиоваване на Туристическа организация па община Бабушница.
Д.С.

В Центъра за социални грижи в Сурдулица
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се съдействието на НИГ1 в реализаци
Предстои коригиране на списъците ята
* Очаква
на елабората за балпеоклиматично място
Центърът за социални грижи в Сурдулица в настоящия
момент отпуска постоянна
материална подкрепа на общо 138 семейства в общината. Става дума за семейства,
чипто членове не са трудоспособни и нямат други начини за препитаване. Според
евиденцията на центъра в селата в Клисурски край 22 домакинства получават такава
помощ, както и 7 семейства
от Божица.
Все пак най-много са ромските семейства със социални проблеми -общо 67, мнозинството от които живеят в
Сурдулица. За да им се помогне в момента се реализира проектът "Първата крачка
от последващите", който се

финансира от програмата ма
Европейския съюз за поощряване на сътрудничеството
със страните извън асоциацията. Поради това проектът
се осъществява в сътрудничество с българската община
Радомир. За неговата реализация са ангажирани 25 роми
от трудовата борса в Сурдулица, за което те получават
известно
възнаграждение,
Целта е не само решаване на
актуалните за момента социални проблеми, но и покачване на общото жизнено равнише на хората от това малцинство.
Не са малко обаче и сръбските семейства в общината
получаващи постоянна социална помощ. Техният брой в

//

В укова грамота //
за Вера Цветанович
На петия "Буков събор" на Пе
дагогическото движение в Сърбия,
състоял се от 8 до 10 ноември в
Лозница, на поетесата и учителка
по сръбски език в ОУ "Деспот Сте
фан Лазаревич" в Бабушница бе
ше връчена "Букова грамота". В
обоснованието се подчертава, че
признанието е присъдено за пос
тиженията й в проучването на на
ционалната култура и за педагоги
ческата й практика.

Д.С.

сегашния момент е 42.
В периода на прехода и засилепата миграция от селата,
особено в крайграничния пояс, в който живеят наши сънародници, социалните сътресения не са никаква изнепада. В условията на пазарната икономика, не малко фирми са фалирали, много хора
са останали без работа, а все
още ияматусловия за пенсиониране. Проблеми предизвиква и приватизацията, но в
този случай се прилагат социални програми.
Освен постоянна, Центърът за социални грижи оказва и други видове помощ на
граждани, които се нуждаят
от чуждо гледане, или на деца без родители. Една част от
тях са настанени в соцални
ведомства, а други са дадени
в настойнически семейства.
В центъра не твърдят категорично, че всички граждани
или семейства, нуждаеши се
от социална грижа и помощ,
получават тяхна подкрепа.
Също така не се изключва и
възможността да се отпуска
помощ и на хора, които не
заслужават такава. Това сочат
и проучванията на няколко
неправителствени организации. Изхождайки от тези индиции, в Центъра за социални грижи в Сурдулица се готвят да преразгледат списъци
те си и да внесат нужните ко

рекции.
Д. Мирчев

От дейността на политическите партии

"Нова Сърбия" откри
канцелария в Бабушница
Подпредседателката и гово
рителка на "Нова Сърбия" Дубравка Филиповска откри в Ба
бушница канцелария на тази по
литическа организация.
- "Нова Сърбия" е голяма и се
риозна партия с над 100 000 чле
нове и 182 отбора в страната, коя
то изпълнява своите обещания,
дадени на гражданите, заяви Фи
липовска. В потвърждение тя по
сочи приключването на ремонта
и асфалтирането на пътя през се
ло Горчинци до манастира "Св.
Петка", което обеща лидерът Ве
лимир Илич по ~ еме на посещението си в Ьаб\ушница през
август тази година.

° вт

Д.С.

налния инвестиционен план.
Временният орган в аоу
- Звонска баня е нашата
11 ^^пгка^оога11изация Първата "Стара планина" и нашата
™^дача е да направи елаборат "Власина", казва бабушнишкиза зачисляването на ЗвопскаВа ят кмет Миролюб Йованович.
|[я с
балнеоклиматическите Щом държавата е р ешила да
центрове в страната, тъй като инвестира почти 100 млн. евро
не е достатъчно на дадено мяс- за инфраструктурни обекти
то само да се постави табелка с там, искрено се надяваме, че и
надписа "баня", за да бъде то нашия край няма да бъде отми
провъзгласено за истинска ба- нат и пренебрегнат, тъй като в
ня. Необходимо е едно такова сравнение с тях, ние сме много
място да разполага със съответ по-скромни. Голямо нещо е
ната инфраструктура и с необ спогодбата с България във връз
ходимите съдържания, меди ка с откриването на граничния
цински, рекреационни и други. прелез в Петачинци. Открива
А става дума за единствената се голям шанс за цялата общи
баня в Сърбия, разположена на на и преди всичко за Звонски
твърде атрактивно място сред край, който не бива да пропус
непокътната природа на 750 нем. Напротив, категоричен е
метра надморска височина, ко кметът Йованович.
За да не се пропусне удобния
ето е съществено предимство в
сравнение с всички останали в момент, общинската управа в
Сърбия, тъй като Звонска баня Бабушница, съвместно с мес
може да бъде и въздушна баня. тните общности в Звонски ра
Лечебните свойства на топлата йон е изготвила и проект за во
вода са всеизвестни, но трябва допровода от Вучи дел до Звон
да бъдат потвърдени и от спе ска баня, с който за един по-дъ
циалисти. Освен това, налице лъг период ще се реши въпроса
са всички предпоставки за лов с питейната вода. Готви се ре
и риболов, за екопътеки, нещо конструкция и подменяне на
което се смята за "хит" в съвре асфалтовата настилка на пътя
менния здравословен туризъм, до село Ракита, санирани са
а защо не и ски-център.
свлачищата, засегнали пътя
Ела боратът всъщност пред- към Вучи дел, а ще се разшири
ставлява проект за съвкупното и ремонтира и пътя до Ясеновразвитие на Звонска баня, коя- дел, с което на гостите в банята
то трябва да даде силен тласък ще бъде по-достъпна и крепос
за развитието на туризма в Ба- тта на Асеново кале, която съ
бушнишко. Необходимо е да се що така е своеобразна атрак
подобри съвкупната инфрас ция. Предвижда се ремонт и на
труктура, водоснабдяването и други местни пътища - към Наканализацията, електрозахран шушковица и Берин извор.
ването и телефонизацията...
В. Богове
Беглите преценки
сочат инвестиции от
около 150 милиона Руснаци искат “Мир”
динара, които Ба—----------------- -—------ -----1-------------бушнишка община ' настоявам хотел “Мир” в Звонска баня
не може да подсшу- да се приватизира независимо от обектите
ри без помощта на в Пирони Сигурен съм, че при такива усло
вия ще намерим наистина сериозен страте
държавата. Затова гически
партньор и ще получим по-висока
големи надежди се цена, тъй като “Мир” има изключително
полагат в Нациоатрактивно местоположение.
По време на визитата ми в една руска област срещнах
сериозни хора, които
^.ч искат да купят хох тела и три хекта
ра площи, на които да построят нови
Щ комплекси за
еьЛ почивка на
Ш1 3000 души и
Ш презлятоША то, и през
ШтЯ зимата, каЦЦя за кметът
чШИ па БабушницаМиролюб Иованович.

Штват*шшишшшвш
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Банатското село Бело влага има бъде!.де

Сложни хора
от разлккчен
произход
Лори и хората, които никога не са били в някое от войводинските села, знаят, че те са с хубави прави у.лици и със
спретнати къщи, пред които е цвете или трева Н о впечатленията са непосредствени и много по-силни, когато някой
дойде в едно такова село, когато има възможност да минава
по неговия "шор" със стройни стъбла, да среща хора от разГнебеТи ГемятТс“^™“:43
Х°рИ30НТа' -деТакъв удобен момент имахме по време на "Българиадата"
в
и 20Лкм от0з5еГни„°еТО * °ТДаЛечено окол° 70
Белград

Българи-павликяни, унгарци, словаци
сърби, роми...
В Бело блато живеят около 1500 души, което го определя
за едно от по-малките войводииски села, но с другите си беле
зи то е типично за този край. В него съжителстват хора от раз
лични нации - унгарци, словаци, българи-павликяни, сърби,
роми и по малко число и други. Както сами казаха, не се е
случвало да има кавги или вражда помежду им. Всички са
добри съседи, които се уважават. Павликяните имат Култур
но-художествено дружество "Трандафер", а свои дружества
имат и унгарците и словаците. В спортното дружество са
всички заедно. Словаците имат своя евагелистка черква, а ун
гарците и павликяните своя католическа. В основното учили
ще децата се учат на унгарски, сръбски и словашки език. За
съжаление не и на български. Родният си език всяка събота
като извънкласов предмет учат 20-ина павликянчета. Предсе
дателят на Съвета на местната общност Ерне Танцош подчер
таваме се очаква наскоро да бъде решем и този проблем, така
че и българският език ще стане официален в училището.
- Ние наблягаме всички да имат еднакви условия за тачене
на майчиния си език, културата и традициите, казва Танцош.

16 ноември 2007
“Братство" в село Ясенов дел

Без много жени,
но < много кал
ме посрещат като ексклюзивен
гост, приготвили са трапезата,
Хапваме и си говорим за комуналните беди на ясеновделчани.
"Пътят, по който дойде, е най-голямата ни рана", споделя Савов и
добавя, че от общината паднало
обещание, че в скоро време поне
частично ще се асфалтира. Дал го
настоящият ръководител на общинската Дирекция за пътища
Богдан Цветкович. Общината лани много помогнала на ясеновделчани ” махгмите Шутулица и Сурланица ' ремонтирани са пътищата към тях' които
сьсипа'
™ от еъвлачища. Махленският
ггь!;към гробището е ужасен.
Останалите комунални проблеми: ,1Яма Улично осветеление,

али няколко от тях и с помощта на
сръбската полиция ги предали на
собственика им в България. Той обещал, че ще ги държи под око, но те и
по-нататък посещават Ясенов дел. В
същия контекст ми припомня и за
едно неотдавнашно събитие - една
баба била ограбена от засега неизвестен разбойник. Той влезнал в къщата
й, започнал да я тормози и й взел 10
Път ли е, какво ли е?
хиляди динара. Бил с черна качулка.
В село Ясенов дел не видях МНОПовтарял на български: "Давай паго ясени. Не ми беше ясно дали сери, давай пари...!" Въпреки това се
лото е назовано на това високопляните мислят, че разбойникът не е
ланинско дърво или пък може би
дошъл от България.
на Асеново коле, което е наблизо
Пп,л х/иитопа Р.лиггп
до него. Но кой знае това, а и дали
Мри УЧИТеЛЯ ВИНКО
въобще някой се интересува от тоСтефаНОВ
зи въпрос, за да взема аз да го разПонастоящем в селското училище
питвам. Приоритетен е въпросът
се учат само две деца. Още две от Ясекак по-нататък да се живее,
нов дел се учат в основното учи1
по-точно - да се оцелее в не
лище в с. Звонци. С кмета отиго. Жителите му посгоянно
Нц ваме да обиколим училището,
намаляват. Буквално бягат
но нямаме късмет - занаятията
по градовете - предимно в
IЩ за днес са свършили. Търсим
И» *
Пирот и Бабушница. Ня
Учителя Винко Стефанов и го
колко десетки ясеновделча
уй намираме недалеч от училищени навремето са се пресели
Д то, където свършва някаква доли и в Димитровград и
макинска работа. Разказва ми
околните села. Днес едва ли
(Д
за двамата си ученици - Ивана
на някой от малобройните
Антонова, която е
трети, и
му трудоспособни жители
брата й Сладжан, който е в пър
му хрумва да се пресели в
ви клас. Винко не е сигурен до
Димитровград. През пос
кога ще учителства в Ясенов
ледните години "на мода" .
дел.
На семейство Антонови
I; щ
бяха селата в близост’ до Пиоще утре може да им хрумне да
рот - предимно Гиилан.
'■ ■ • -.рл
се преселят в едно друго място,
у.}
След Втората световна
л:,-;гуд;';
- ___
__ .. . :
където имат жилище. Той е
война в Ясенов дел имало
завършил Педагогически фаоколо 850 жители. С тече- ДХжоржое и 1 [авлиика Славови
култет във Враня. Женен е, има
ние на времето броят им надве деца и къща в Бабушница.
малявал до днешните около 150. стационарните телефони са само За децата от този край казва, че са
Средната им възраст е над 55 годи- 17 и мрежата никак да се разшири бистри. Напомня миза някогашните
ни.
с повече номера, макар че има же- си ученици, които са завършили поПп -г
™
лаещи- С™алътна 1ГЪРвДта пРог“ лувисши и висши училища. На въпI 1ътуванетс ДО НССНОВ рама на ГТС е никакъв. Сигналът роса с какво би можало да се помогне
Д6Л - КаЛНа ЗВаНТЮра на втората програма ма телевизи- на училището, отговаря: "Имаме
ята достига до селото, както и сиг- почти всички необходими нагледни
До селото е трудно да се стигне палите па още няколко сръбски средства. И компютър имаме, но
ако
особено през есенния или зимен телевизии
"Авала",
период. Пътят от село Звонци до "Пинк", "Пирот"... СнабдяЯсенов дел с дължина около 4 ки- ването на населението с билометра е в окаяно състояние. С Тови стоки е подобрено, след
кола може да се отиде, но има ед- като частникът Зоран Мино нещо - тя след тази "кална аван- лошев от Звонци открил матюра" няма да е същата. Пеша да газим в сградата на някогашсе върви - трябват рибарски боту- мага кооперация. Медици
ши.
изобщо не идват. Жителите
Аз сгишах някак си до първите са принудени да отиват в ам.' .V (
къщи. Помислих си, че ст>м сграб- булагорията в с. Звонци, но
чил целта, по уви - първия човек, След това няма къде да си
когото срещнах в селото, ми каза: вземат предписаните лекар
"Е-е, това е само първата махала, ства. Кметът настоява в Яседокато стигнеш до втората може нов дел веднъж седмично Р
един хляб да изядеш". И така от или поне два пъти месечно В
една до друга махала. А те раз- да идва лекар и да донася леСелското училище
пръспати, както в никое друго се- карства.
ло в целия район, а може би и реЖената му Павлинка го
някой пожелае ла ни лале оше нягиоп. Времето студено, ту вали мушка да разкаже и за проблема с ко.-. .1Я\п п отоечем" Нр мм птвп
лъжа, ту пее сняг. IГс мога да видя конете. "Ах, да! Би трябвало поли- "^а а го зтсшп^а тГй като о в Ж
човек, който да ми каже къде жи- цейските органи по-сериозно да ническо облекло '
^
пее кметът Джордже Савов. Ни- Се наемат с това коне от съседна
с кмета и ™ИтеЛЯ разглеждаме и
мам друг избор, влизам в първата България вече да не идват в мера- дома па куДрата „ /сеиов
11ли
къща, от чийто комин излиза пу- та па селото ни, защото ядат па- по.точно 7аз 7Г0 тов<% което от н'ег0 е
шек. На домакина Зоран Марков шето сено". От време па време от
останало. Пред полусрутената сгра
обяснявам кой съм и защо съм до- съседно село отвъд границата "им
да на Дома и магазина на
шъл, а той ме пита къде ми е то- идвали па гости" 11 коне. ЯсеЗоран Милошев коменти
яжката?!? "Има много кучета, иовделчани пя колко пъти
раме състоянието на пътя.
трябва да си носиш тояжка", съ- ги пропъждали, вед^-с }/Г1ът ли е, поток ли е?!?",
ветва ме и ми дава своята. I Госочва цьж дори и хвачудя се аз.
ми с пръсг къщата на кмета и след н
На връщане се шегувам
10-ипа минути се озовавам при
със Славов: "Кой ли ви
него.
"разположи" тук? По тур
ско време може би ви е би
Кметът приготвил
ло добре, но днес...". Тон
трапезата и
мълчи. След няколко ми
приказката
нути казва: "И моите деца,
когато дойдат от градове
Джоржде Савов е на
те казват: Не бихме можабор 1949 г. Работил е 30
.1
ли да живеем тук."
и кусур години в пиротТрябва да се помогне,
ския "11рогрес" като
колкото е възможно пове
строител, но още не се е
че на този народ. Животът
добрал до пенсията.
им не може коренно да се
Посгорил къща в с. Гииподобри, но попе може да
лаи, в коят о днес живее
е малко по-хуманен.
синът му. Има и дъще
Бобан Димитров
ря, която се омъжила в Първата махала в селото откъм Звопска баня
Бор. С жена си Павлинка
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Главната улица в Бело блато

Селският туризъм като шанс
Белоблатчани се препитават от земеделие и скотовъдство
или са на работа в местната селскостопанска кооперация
"Единство", в рибарника "Ечка" и в предприятията в Зренянин. Танцош подчертава, че въпреки всичко в Бело блато
трудно се живее:
- Около 30% от жителите се занимават със земеделие. Зе
меделците с мното труд произвеждат пшеница, царевица,
слънчоглед, захарно цвекло, понеже почвата тук не е толкова
качествена и плодородна, както в някои други места във Войводина. Освен това през миналата година имаше много под
земни води, с които 'трябваше да се преборват, докато това
лято беше сушно и реколтата пак не беше на желаното пиво.
Но ние не жалим съдбата, а правим всичко възможно да се
повиши качеството на живота.
В Бело блато има прекрасна етпокъща, обзаведена със ста
ри мебели и предмети, които са се ползвали от древни време
на до днес, така че за подрастващото поколение те са свидете
ли как се е живяло някога.
- Освен етиокъщата, нашето туристическо предимство, и
разбира се, шанс е в това, че съвсем близо до селото е прочу
тата Царска бара (край устието на р. Бегей в р. Гиса). Според
орнитолозите в този резерват има око 300 вида птици, десет
ки вида от които са твърде редки. Заедно с партнъори от Се
верна Италия (региите Ломбардия и Милано), с помощта па
правителството на покрайнината и на Оощина Зреняиип
създадохме Международен изследователски център, който
преди всичко на младите ще служи за изследване па приро
дата и за екологически цели, сподели Ерне Танцош.
Въпреки името, в Бело блато няма блато (кал), а улиците
са асфалтови или калдъръмени. Селският кмет стордосг из
тъква, че има т готов проект за изграждане на канализация, че
от Покраинския фонд за капиталовложения ще получат па
ри за нова асфалтова наст илка на главните пътища, че мигра
цията е почти спряна, така че младите остават в селото. За
всяко населено место, па и за Бело блато това е пай- важното,
това е бъдещето...
Момир Тодоров
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В Босилеград по повод оповестената стратегия
за младите в Сърбия__________

*

Философският
- : факултет в София

Кръгла мша за проблемите |отбеляза150 години
| съществуване
на младежта
По случай 150-годишнината на Философския факултет
в София новоизбраният декан на това учебно заведение
д-р Александър Димчев устрои среща с чуждестранните

Младите в общината наскоро ще организират трибуна, на която ще
посочат проблемите, които най-много ги вълнува т
В организация на вранската неправителствена организация МБЦ - Център за мир,
сигурност и толерантност"
през тази седмица в Босилег
рад се проведе кръгла маса на
тема "Креиране на национал
ната стратегия за младите".
Покрай координаторите на
проекта Александър Белич,
Мирослава Стоянович и Влада Стоянович от вранския
АБЦ Център и Милорад Младенович, представител на
неправителствената органи
зация "Център за обучение"
от Лесковац, на събранието
присъстваха и представители
на босилеградската гимна
зия, Центъра за социални
грижи. Центъра за култура,
Здравния дом, неправителстаените организации КИЦ
"Босилеград" и "Оптимист"
и кметът Владимир Захариев.
Въпреки че са били поканени, на събранието не дойдоха
представители на Общинския съд, ОВР, Радио Босилеград и други институции и ор
ганизации в общината.
Както изтъкна Александър
Белич от АБЦ Център, в рамките на акцията за изготвяне
на националната стратегия за
младите, чието проектопредложение Министерството за
младежта и спорта на Сьр-

СГЗВ момента над 150 студенти и докторанти от чужбина се
учат във Фолософския факултет, един от наи-сгарите фа
култети в състава на Софийския университет Св. Кли
мент Охридски". Най-много студенти има от Сърбия, Ма
кедония, Гърция, Кипър, Турция, Украйна, Беларус, Ру
сия, Молдова, както и от страните членки на
Т.П.

Гимназиите в Кюстендил и Босилеград
реализират трансграничен проект
‘‘Знания за живот”______ ___________

бия планИра да изготви до тица, като най-сериозни
края на тази година, в репуб- проблеми, пред които днес е
л„ката едновременно се орга- изправена младежта в Босинизират кръгли маси и се леград, на кръглата маса бяха
пр0веждат други активности посочени и алкохолизмът,
с цел да се оберат данни за обучението на майчин език,
проблемите и предложения липсата на културни събития
за тяхното решаване. "АБЦ е и пр.
партньор на министерството
От АБЦ съобщиха, че наси е задължен за организиране коро в Босилеград ще органина КрЪГди маси, провеждане зират и трибуна, на която
на а„кети сред младите и на младите сами да посочат
други дейности във всички проблемите, които най-мно0§щИНи в Пчински окръг", го ги вълнуват, и да предлоизгькна Белич.
жат как те да се решават.
ПЛ.Р.
Покрай голямата безрабо-

Реагиране-отговор

-----

Професионализъм или клюки
("Овчарче мъничко, знаеш ли да свириш?",
"Братство" бр.2164)
В статията на Дешка Георгиева "Овчарче миничко, знаеш ли да свириш?" са посочени неистини и изопачени
факти, което е повод да й отговоря.
Г-жа Георгиева, детето, което взех на издръжка, не е овчарче, нито пък ми отглежда
добитъка, а е само мой ученик и квартирант. Не е вярно
и че ходя на работа, когато си
искам. В училището в Горно
Тлъмино съм точно в 8 часа, а
се връщам след като приключат учебните занятия - в
12,30. Питам Ви може ли всеки ученик да е отличник и сьщевременно Ви осведомявам,
че учениците, които учех, завършиха четвърти клас с добър успех. Така продължиха
и в горните класове.
Задавам си въпроса не е ли
срамно довчерашен просветен инспектор, сега колежка,
да разказва селски клюки. Това ли е професионализъм!? В
Г. Тлъмино бях учител четири години, но Георгиева само
веднъж беше в служебно посещение. Тя говори за забележки и наложителни мерки,
а до ден днешен не ми е връчен протокол с такова сьдържание . Без оглед на това тя

твърди, че мезащитават училищнитевласти в Босилеград.
Вярно е, че Общинският
съд ме провъзгласи за виновен и ме глоби по случая с
училищната прислужничка,
но не е вярно, че е имало побой. Смятам, че съм прав
пред Господа и нека е на чест
на всички, които се обявиха
против мен.
Съдебното дело срещу
Бойчо Димитров е нещо друго и няма нищо общо с училището. Ако си учител, трябва ли да търпиш всекиго и
всякакви обиди?
Авторката в статията си
посочва, че децата купували
стоки на високи цени в магазина на съпругата ми. Цените
са едни и същи и за деца и за
възрастни. Децата са получавали касова бележка, а са купували и в други магазини,
Истина е, че децата са сьбирали ябълки, но не и картофи. За събирането на ябълките е бил информиран директорът на училището и те
бяха за децата в общежитието в Бистър. За покупките водеше сметка тогавашният осмокласник от Доганица Ненад Груев.

Не е ли срамно един педа
гогически ръководител да
позволи аз, възпитател, с децата да пера одеала и бельо
да слагам ограда около общежитието, да строя чешма, да
рем0Нтирам тоалетни?! /
у Винко Христов, учител в Г.
Тлъмино

ЕС дава
50 000 евро
по
В ход е реализацията на семинар,
трансграничния проект Зна- 12 ученици от п и
класо
ния за живот", в който учас- оосилеградското, съответно
тват професионалната ги.ч- X и XI клас от кюстендилсконазия по икономика и менид- то училище, както и по о учижмент "Йордан Захариев" от тели от двете училища. От
Кюстендил и босилеградска- кюстендилската гимназия са
та гимназия. Носител на про- включени
преподаватели,
екта е кюстендилското учи- специалисти по междуналище и той се финансира от родни икономически отноЕвропейския съюз по програ- шения, а от босилеградската мата ФАР. Това е съвместен предимно преподаватели по
фонд за малки проекти меж- информатика и компютърна
ДУ България и Сърбия и техника. Планирано е тези
включва изучаване на инова- учители и ученици, към коитивни методи в международ- то ще се включат още по трината търговия, особено чрез ма ученици от двете учили
ща, да участват и в семинариИнтернет.
За реализацията на проек- те, които през този месец ще
та са осигурени 50 хиляди ев- бъдат организирани в София
ро, които гимназията в Кюс- и Кюстендил,
тендил е спечелила на конПокрай лекциите за тьргокурса от посочената програ- вията посредством Интернет,
ма- Узнаваме, че една част от за участниците в семинара се
средствата е осигурило и Ми- организират и лекции за
нистерството на регионално международни икономичесразвитие и благоустройство ки отношения, пазарна ико
номика, международно търна Република България,
В рамките на реализацията говско законодателство и пр.
на проекта в Кюстендил вече
ПА.Р.
беше организиран тридневен

Първият звънец би и в
българското н1коло в Чикаго
За трета поредна година училището
"Родна реч" към Българския учебен център "Знание" отвори врати. Тук се стекоха
почти всички българчета от Чикаго, за да
се учат и пишат на родния език на родителите си и да се запознаят с нашата култура, бит и традиции.
- Посрещнахме децата по стар български обичай - с пита с мед и китка здрвец.
Очите ни се насълзиха от вълнение, когато
всички заедно запяхме "Татковина" на
Петко Славейков. По случай празника издадохме и втория годишен сборник "Родна реч 2007". В неговите 120 страници сьбрахме творбите, които през миналата
учебна година момичетата и момчетата
написаха с много любов за България, мама, любимото си училище и изконните човешки добродетели. В БУЦ "Знание" пра
вим всичко, което е по силите ни. За да

развиваме талантите и способностите на
нашите възпитаници, сме изпращали
много от включените в сборника творби в
България, където те са печелили отличия
на всевъзможни конкурси, каза една от
учителките.
В рамките на 36 седмици, всяка събота,
децата следват програмите, утвърдени от
българското Министерство на образованието и науката. Сърцатите преподавателки наблягат най-вече на знанията по
български език и литература, история и
география. Не забравят да разкажат и за
бита и традициите ни. Към училището
има и изградени центрове по интереси арт-студио, състав за народни танци, школа за модерни танци и мода, музикален
център и за спортни занимания,
Т. П.
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Днес в Драгоман

“Балкан театър Фест" продължава

Фестивал на детското
творчество и умения
В град Драгоман днес започва
тазгодишният "Фестивал на детЖЖЖЛ Б
пи«?^ии поети де^амат^пи
певцп&олклоои™
ски окръг Сред тях е и ба(тчт"
нишкият писател Драгослав Ма~
нич Форски
ДР
М
"Фесгивя т т
°Л„
детското творчество и... се организира за шести пореден път и се провежда в
различни градове в България и в
Сърбия, а от следващата година
ще стане интернационален в истинския смисъл на думата, тъй
като ще се включат и Македония,
БиХ и Репуолика Сръбска. Домакини на тазгодишното мероприятие, което под лозунга "Да тьржесгвува любовта се организира от Центъра за наука, икономика и култура (ЦННЕПИК), е
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Народното читалище в Драгоман.
Председателят на УправителГ СЬВет на ЧЕНЕПий Горан
Симич подчертава, че основната
^ел на Фестивала е да се предстапостижения
В ооласгта на културата и детското творчество и да се насърчи
сътрудничеството на международен план за съхраняване и развитие на културните и художествените ценности и опазването
на културните традиции иа балканските народи
Симич припомни, че културпи дейци от Драгоман са гостували в Пиротски окръг в началото
на годината, а е запланувано към
края на декември да гостуват 11 13
Нови Сад, както и в десетина
други градове в Сърбия,

Две представления от
България н1 едно от Белград
През изминалите няколко дни любителите на
театралното изкуство в Димитровград видяха
™е™клше"№роА„" иаЪелгр&скмАраматитен театър, "Дуелът" на Театъра па комедията от
Тополовград и "Господин Балкански" па Драма
тичния театър към читалище "Съединение 1888"
от село Драганово в българската община Горна
Оряховица.
«чйЖИЖЯМГ ~
.........

Ом представлението
'Тосподин Балкански”

В утвърдените си рубрики спи
санието предлага нови творби на
книжовници и художници, както
и публикации на учени, публициеги...
,
^
В рубриката "Проза" поместен
откьс от романа 'Ах, тромбите",
чиито автор е известният български гшсател Димитър Шумналиев,
а от нашите сънародници с нови

Николов (1924-2007), учител по
: :
рисуване, журналист на в. "Братство",краевед и художник, в този
брой са поместени откъси от негови произведения, както и обзорът
на Венко Димитров за творчеството и превратностите в живота му
озаглавен "Перото и четката на
Богдан Николов"
В рубриката "Критика" четете

_
Сцена от представлението “Изроди ”
‘
В съвременния спектакъл "Изроди" се проявиха трите млади актриси - Паулина Манова, Любилка Кларич и Милица Зарич, и артистът Даниел Сич. Пиесата на Люк Хиадер говори за мощното демагожко влияние на телевизията върху мла-

възгласен Трифон Ламбов за ро
лята си на офицер Каралпаков.
Режисьор на спектакъла е Вълчо
Янев.
Тополовградскпят театър през
последните години подготвя са
мо комедийни представления.
Градът, от който идва, е известен
с международния фестивал на комедията, на който е печелил награди и димитровградският теа"Христо Ботев".
Драгановският Драматичен театър приятно изненада публиката с добрата си пиеса "Господин Балкански" от Георги Данаилов,
който черпил мотиви от "Бай Ганьо" на Алеко
Константинов, както и с големия брой добри ар-

"Черната".
В рубриката "Поезия" се представят сънародниците ни Радко
Стоянчов и Снежана Илиева Виданович, както и българската поетеса Анета Иванова.
В рубриката "Интервю" Мила
Васов разговаря с театралната
критичка Мирослава Кортенска
по въпросите на съвременния театьр и култура.
По повод смъртта на Богдан

български език "Макар че майчншгг му език беше друг, той успя
да стане свой и роден и на сръбски
език" - пише Рисоевич, един от
най-добрите познавачи на творчеството на този царибродчанин.
В рубриката "Публицистика"
за първи път се представя новият
магистър сред сьнародниците ни
Ванче Бойков с текега си Рекламата в електронните медии в Съроия .
М.В.

е постави^а иа сцената Ана Томович, коя го е абсолвентка по театър и радиорежисура във Факултета на драматичните изкуства в Белград при професор Егон Савин. За най-добре изпълнена роля
бе наградена актрисата Любимка Кларич.
Театърът от Тополовград изнесе твърде коректно представлението "Дуелът" по адаптиран текст
па Иван Вазов. В основата на конфликта е потенциалмият дуел между Драгалевски и Чушкаров,
до който се стига ме заради това, че, както се казва в
пиесата, за дуел са нужни куражлии, а защото таКива 0 България няма. За артист „а вечерта бе про-

чатлението, че героите на Алеко Константинов са
ТУК между нас. Театърът от село Драганово е един
наи-добрите селски театри в България.
Наградата артист на вечерта за ролята на господим Балкански спечели артистът Милко Маринов,
>4° кРая на фестивала предстоят още три представления. Тази вечер ще се представи театърът от
Пазарджик със спектакъла "Нишан", на 19 ноември гостува трупата на "Йоаким Вуич" от Крагуевац с пиесата ' Лажа и паралажа", а на 20 ноември
- софийският "Малък градски театър" с "Охранители".
Г
Б. Д.

Новата книжка на списание “Мост"

Почит към Божа и Детко

Разговор с художника
Веселин Денков_____

Ш-р

* Г-н Денков, често ли се отбива
те в Димитровградския край и
във вашето родно село Слаоиня?
- За съжаление не, особено в
/Ш.
родното ми село, поради прос- ,ШВ
тата причина, че нямам доста- аШш
тьчно време. През последните
години много участвам на пле
нери в страната и в чужбина.
А
*
* Дали в душата си често изпит
вате носталгия по родния край?
- О, винаги. Особено обичам
да отида в Славиня, където "Автопортрет11
имам ателие с 10-ина сгагива.
* В Ниш, където живеете, има ли много художници от нашия край?
- Има ги много - Душа и Донков, Перица Донкои, Зорица Костич, Ивица Мицев и редица други. Аз почти не
зная град в Сърбия, в който да не живее и работи някой
художник от нашия край.
* Обущувате ли помежду си?
- За съжаление не много, защото не същеоува място,
където бихме можали да се събираме.
* Уважавани ли са димитровградскитехудожници в Ниш/
■ Изключително. Мисля, че ни ценят навсякъде.
* А в Димитровград уважават ли Ви достатъчно?
- Вижте, аз и ден днешен не мога да проумея как е възможно средата да не ангажира скулптора Душаи Доиков да изработи скулптури и бюстове на значителни за
града личности, които да бъдат поставени па определени места в града. МисВеселинДенков е роден през 1939 ля, че иа всеки тукаг. Основно училище е завършил в шен художник би
Димитровград, средно художес- трябвало да се даде
твепо - в Ниш, и художествени ателие.
ВКЖ.1С • Кого от колан-

т

като консерватор в хърватския
град Пореч, в Гамзиград край
Зийчар и Медиана крий Ниш.

ш
шш

зааг“

Всеки може да държи четката, но...
знае занаята си и който е изкачил
някое сгънало по-нагоре от науче
ното. Може някой да е завършил
академия, но ако остане с акаде
мичното си знание нищо не е налравил. Вески може да държи чет
ката, но трябва с нея и да каже не
що. Една художествена творба
трябва нещо да казва, да инспи
рира, да се изживее с 1 лавата и ду 
шата, а не да остане иа материала,
върху който е създадена.
* Как си обяснявате това, чс от една
малка среди, киквигпо е Димитровградската, са се извьдили толкави
много художници*
' Мисля, че това е влиянието на
добрите учители и художници,
каквито средата винаги е имала 1 “Р™.13 ,“
{?и И' ^
и
‘
* До каква степен във Вашите твор
би се очертава духът на краището, в
което сте родени?
- До голяма степен. Аз съм из
весгем като художник, който рисува върху каменни плочи. Вероят
но съм единственият в света, който твори по този начин. Плочите
са от родния ми край. Асоциират
ме иа ограда и ми приличат иа паметници. Върху тях рисувам жи™ “ “Ч™
"

Дч ш,г„11пи пгр ва' ,еР,,а И |СР,,и,‘1 1ЮЯ*
- ал уважавам все символизира камъните, сиромаки ХУД0ЖПИК/ коию шията, коравосгга; кафявото -

борбата между живота и смъртта; черното смъртта; а червеното - кръвта. Каменните
плочи същевременно ме асоциират на теж
кия живот па хората от моето село. За съжа
ление, днес то е почти пусто. Колажните ми
изображения върху плочите едновременно
са абстрактни и реалистични.
-т*чр.-ши
Според мен един художник трябва да
променя егида си и мотивите в творбите си в
'$М зависимосг от амбиента, в който твори. При
мен например се различават творбите ми,
които съм рисувал в Славиня, от тези, които
съм рисувал някъде на морето.
* Известен ли е броят на произведенията Ви?
- Над 1000 са.
* Колко изложби имате в актива си?
- Самостоятелните изложби не са много 20-ипа. Отбягвал съм ги, защото изискват
много задължения. Участвал съм повече на
колективни изложби - иа около 50. Предпочитам да участвам в пленери. Всяка година
участвам попе в пет. Тази година бях на пле
нери в Рума, Копаоник, Нови Сад и българ
ския град Поморие. До края на годината ще
участвам в още един.

•*

Чухме, че сте останали без ателие

в Ниш?

- Да след няколко десетилетия останах без
ателие и това много ме затруднява. То бе
унищожено в пожар. Тогава изгоряха и но
малко мои платна. Сега полагам усилия да
направя ателие у дома си.
* В момента какво рисувате?
- Завършвам едно платно с мотив от род
ното ми село. Рисувам скици, оглеждам ка
менните плочи...
Рамовора води: Б. Димитров

1у
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Срещи с нашенци; Иван Царибродски, литературен творец-------------- : РИЛСКИЯТ

Българският език влезе в Европа, \ манастир
но излезе от училищата ни
:Българ^в
*Г-и Царибродски, до каква степен във Вашите литера
турни творби може да се почувства духът на народа и
родния Ви край. Пишете ли и на български език?
- Чак в петата ми книга заемам ски. Запиша поиякоя епиграма и
определено становище във връзка епитафия,
с положението на българското * Имате ли проблеми около измалцинство в Сърбия. Вече десет даването на книгите?
- Имам. Парични.
години не пиша на сръбски език.
Последните ми две книги са па * Г-н Царибродски, появява ли
майчиния ми български език. се понякога в душата Ви нос
Впрочем не зная нито един сър талгия по родния край?
Носталгията постоянно ми
бин, конто пише на български
терзае
душата и колкото повече
език.
старея, тя толкова повече се у веди* Как се отнасят към Вас в
чава.
Княжевац, предвид потеклото
* Идвате ли често в родния
Ви?
- Приемат ме като равен на тях. край и как се чувствате в него?
Аз се гордея, че съм българин. На
- В родния край идвам много
шега безобидно ме изпъждат в рядко. Когато го посетя и след тоБългария. Аз тогава им казвам: ва напусна, се чувствам като прега"Може да се завърна, ама да си от- зен от валяк.
неса и имотите, отнети ми от ко- * В средата, в която днес живеемунистите"
те, има ли доста хора от Царибродско? Ценят ли ги там?
■ Чест гост листеналитера
общувате ли помежду си?
турните манифестации.
Княжевац няма много бълга- На писателски срещи присъса княжевац няма много о
твам само в родния Цариброд. Бях Ри от Цари род
Р •
член на сдружението "Бранко малко нашенци в Княжевац бих
Милкович" от Княжевац, но го на оцеиил като съвсем обикновени
хора. Не другаруваме помежду си,
пуснах по своя воля.
едвам се виждаме.
* Какво мислите за литератур
* Като литературен деец има
ните награди? Представляват
те ли някое послание?
ли те истинско отраокение на
- Имам! Поръчвам на писателикачеството?
- Наградите за литературна дей- те от нашето малцинство да пиност хич не ме интересуват. Пиша шат на родния, майчиния си език.
изключително за своя кеф. Не ме Той влезна в Европа, но за съжалеинтересуват и оценките на други ние изнезна от нашите училища,
хора. Към тях съм абсолютно рав- Тежък, много тежък асимилационен процес. Това нещо не прави
ноРдушен.
г
чест на политическите структури.
* В момента какво пишете?
- След сръбско-българския реч
Ь А'
ник, съставям нов българско-сръб-

"Мини Европа П

\родски е роден през
1937& в Цариброд в заможно
семейство, чишно имоти опшели комунистите след Втората
световна война. I имназия заиършва в родния си град, след
което се дипломира в Земеделския факултет в Скопие - спициалност зоотехника. Риооти
(( „с
Михал” в Зреняиин, в
“Джервин” и “Джерси” в Кпя"ева1ц Сътрудничи във вес„ищците и списанията “Братство”, “Мост”, “Слово плюс”
от Монтана и “Белоградчик”.
Пише хумористични творби и
сатири, както и научна <\пантастика. Досега е публикувал
три книги на сръбски език - “В
пощите без сън” (1995 г.), “Замърсените искри” (1996 г.),
“Обратната страна па стъпките” (1999 г.) и една на бългорски език - “Зимните сбстулки” (2001 г.). Наскоро ще излезе
от печат петата му книга
“Развихрени букви ”, също на
български език.

яшю
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Държ се ;и*ч. и>о. шоп те гази!
Шопският танц "Тройно мъжко", ритмична и весела игра, която достига кулминация с подвикванията: "Държ се земльо, шоп те
гази!", е вдигала на крака и
най-флегматичните зрители. Тази игра винаги е била главна атракция в репертоара на фол-

клорната група от снимката, заснета преди 60 години на сцената в
Цариброд. Танцовият състав веднага след основаването си е участвал на Първия фолклорен
преглед в Сърбия, проведен в
Ниш. Там в твърде силна конкуренция той заел първо място.

- На този наш успех най-много
ревнуваха пиротчанци, споделя Рада Тацина, една от водещите ганцьорки. - От Ниш заедно с тях се завърнахме с влака. Когато те слязоха
на гарата в Пирот, Петър Апостолов, голяма "задорица", отвори прозореца и им показа радиото, един от

Макет ма Рилския манастир ще представя България в парка "Мини Европа".
Той ще е с площ 18 кв.м. и висок около
метър. В проекта "Мини Европа", нами
ращ се в белгийската столица Брюксел,
са изложени умалени копия на иаи-големите културни и исторически забележителпости от страните членки на Евро
пейския съюз.
Рилският манастир ще бъде първият
православен паметник там. Макетът ще
бъде изработен от ателието "България
на длан .
Например Лондон е представен с
4-метров висок модел на Биг Бен, а 1ЛтзАИЯ - с макети на част от Венеция с каналите и наклонената кула в Пиза.
Германия демонстрира падането на
Берлинската стена, а Полша е избрала
корабостроителницата в Гданск.
Т. Петров

1080 години
от създаването
на Българската
Патриаршия
Навършиха се 1080 години от създаването
на Българската Патриаршия. През 927 г. бил
сключен мирен договор между България и
Византия при управлението на цар Петър 1
(927-969) - наследникът на Симеон I Велики.
До този изключително важен договор се стига
след успешен военен поход на българите, кои
то в един момент предлагат мир на Им пер ията. Тя приема предложението и в Месемория
двете страни се договорят по три основни въп-

от страна на Византия; 3. за признаване на
царския титул на Петър и автокефалията на
българската патриаршия.
През есента на 927 г. в Константинопол се
срещат цар Петър и император Роман Дакапин. Българският владетел е посрещнат тър
жествено. Във Влахернския дворец е подписан
АОГОВОР 33 сРок от тРидесет годинш Същевременно е постигнато споразумение български
ят цар да сключи брак с имепраторската внуч
ка и дъщеря на Христофор - Мария. Бракосъ
четанието е извършено тържествено на 8 ок
томври в храма "Св. Богородица" при Пиги. В
чест на мира византийската принцеса приема
името Ирина и заедно със съпруга си потегля
за България.
По силата па сключения българо-визан
Снимката е от албума на Рада Та тийски договор Българската архиепископия е
цина.
издигната в ранг патриаршия и има правото
да вари миро. Архиепископът на Дръстър Сретен Игов Дамян, е въздигнат в български патриарх.

си радиото!" Вместо на шегата да от
говорят с шега, те започнаха да ни
замерват с камъни - разказва Рада.
Този танцов състав е развил бога
та културна дейност след освобож
дението. Той е "основният камък"
за формирането на първото културно -художествено дружество в града.
На снимката са: Гоша Кирков, Раг
да Тацина, Ленко Шабаи, Любка Вакина, Васа Крумов, Мира Лекова,
Дана Гурин, Роска Стойчина и Славча Ганчин. В оркестъра са: Симча
Яничев с кларнет, Гоша Жоля с акор
деон и Петър Апостолов с флигорна.

ш

Полезни съвети
1. Как да съхраняваме ябълките
за по-дълго време?

&Г9*Нг€гягШг>4е'

Червеното вино се почиства от дрехите, когато веднага
на изцапаното място се сложи готварска сол и след някол
ко минути се изплакне с вода.
Мястото, където е капнало червено вино, трябва да се начистс>С аЛКОХОЛ или люта Ракия- Когато изсъхне, то ще бъде
Петната от бира се почистват, когато изцапаното място
веднага се напръска с дак за коса. (Преди да изсъхне лакът,
мястото трябва да се изтрие с чиста кърпа).
Когато с бира се изцапа бяло бельо, то се почиства
най-напред със студена вода, а след това се изплаква с мал
ко солена вода.

3. Какво да се прави в случай
на изгаряне?
Когато човек се изгори, най-добре е мястото да третира
със солена вода, като го сложи в нея. Болките така ще
поуминат и изгореното място по-бързо ще се излекува. В
случай нараненото място да не може да се сложи във вода
та, тогава е добре да се натопи кърпа в солената вода и да се
сложи върху него.
Жаклина Митова

м?1
3*

Ще има нови пунктове
по границата със Сърбия

СърбИЯ ратифицира споразумението
с ЕС за визовите облекчения

По-лесно до визи
Държавният глава Борис
Тадич подписа указ за Закона
за потвърждаване на Споразумението между Сърбия и
Европейския съюз за визовите облекчения за сръбски
граждани. Според подписаното през септември в Брюксел споразумение и приетия
на 7 октомври в Скупщината
на Сърбия закон, от визовите
облекчения ще могат да се
възползват определени категории сръбски граждани - хора от областта на бизнеса,
студенти, ученици, научни
работници, лекари, спортисти, културни дейци, журнадиети, участници в международни изложби, конференции, симпозиуми, семинари
и други подобни срещи,

..
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Обява
|
:
Продавам:
* Пасат-караван 1.9 ТДИ, бордо металик, година на ■
:
производство 1994, българска регистрация.
‘Пасат-караван 1.9 ТДИ, 1994, германска регистра- ■
: представители на верски обция.
Толф 1.9 ТД, бордо, 1992, германска регистрация.
! Г?ртни™?орГХо
‘Голф 1.9 ТДИ, зелена металик, 1995, германска ре
:
отиват па лечение или на погистрация.
За подробни информации звънете на 064/9913031, | сещеиие при близки роднини.
063/7714379, Драган.
Сега процедурата за полу-
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чавене на визи от членките на
ЕС е опростена и ще трябват
по-малко документи. Ищецът ще трябва да предостави
удостоверение, че е сред новластените категории хора,
както и официална покана от
организатора на събитието
или повиквателно писмо. За
виза ще се чака до 10 дни, а
когато става дума за спешност, тогава тя може да се получи и за - три. Таксата за нейното получаване е 35 евро,
колкото беше и досега, но някои от посочените категории
хора са освободени от плащане. В споразумението не е посочено, но визите за България
и занапред са безплатни.
В.Б.

фия българският заместник
министър на регионалното
развитие и благоустройство
то Димчо Михалевски заяви,
че по границата със Сърбия
ще бъдат открити нови гранич™ пунктове.
" България има сериозни
ангажименти към Европеиския съюз по гРаниците със
СъРбия и Ма^доння, защото
Т® са външни 33 <р>юза, каза
Михалевски и добави: - Тук
пРелсгои първо да преценим
кои пУнктове Ще развиваме, в
каква степен ще ™ модеРнизираме, какво ще изграждаме
на тях'
се- отваРят нови
пУнктове- Неооходимо е да се
напРави поредност за строител^гвото им< защото ще са
нео°хоДими повече пари.
Изискванията към пунктове1е по външната граница на
ЕвРопеиския съюз са по-големи'
Т. Петров

МеЖДунарОДНИЯТ СЪД В Страсбург Прие
жалбата на Зоран Депоич

Щ Отхвърлено
I обвинението
ушнишкия
политик

Съставил: Драган Петров
ВОДОРАВНО: 1. Порода
ловно куче. 6. Името на
актьора Мартин. 10. Дума за
отричане. 12. Математичес
ки многочлен. 14. Мъжка
овца. 16. Първият човек
(мит.). 19. Важен заради възрастта или положението си
в обществото човек. 21.
Нишка фабрика. 22. Място
за почивка. 24. Първата же
на (мит.). 25. Френско мод
но списание. 26. Езеро в Ети
опия. 27. Женски орел. 29.
Широколистно дърво. 30.
Ехо, екот. 31. Свещен бик в
лендарни времена. 33. Руско мъжко име. 35. Антон Леков. 36. Комунистическа
империя през 20 век. 40. Река в Австрия. 41. Ядливо
полско растение. 42. Кал. 44.
Част от денонощието. 45.
Шестата нота. 46. Мярка за
земна площ. 47. Град във
Войводина.
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||1||М Димчо Михалевски, зам. министър на
. Иша регионалното развитие и благоустройството

Ябълката, която се съхранява на температура от 20 °С тапочва да гние след 20 - 25 дена. На температура от 10 оС тя
200 лни 1чпп а на 0 °С и на -1 °с може да се съхранява и до
200 дни. На по-ниски температури ябълките се замръ зват.

2. Как да се премахнат петна от вино
и бира по дрехите?

16 ноември 2007

Лидерът па бабушиишката организация на Демохристиянската партия Зоран Лепоич неотдавна получи присъда от
Международния съд за човешки права в Страсбург, пред кой
то се оплака заради неблагоприятната за него присъда на
Общинския съд в Бабушиица.
В телефонен разговор за вестника ни Лепоич, който сега
живее и работи в Белград, изтъкна, че преди няколко години
бил заподозрян и съден за клевети срещу бившия кмет на Бабушиишка община Петър Йоичич. В една статия в бабушиишкия вестник "Лужпншка хроника" Лепоич между друго
то споделил, че "Йоичич е насилнически кмет" и че "смахнато харчи парите на гражданите". Освен че бил осъден на една
година затвор условно, Лепоич трябвал да плати и около 2000
евро.
Международният съд отхвърлил присъдата на Общинския
съд, която била потвърдена и от Окръжния съд в Пирот и надожи/1 делото да се води отново. Лепоич сподели, че според
присъдата иа съда в Страсбург той трябва да получи 3000 евтеля Дпдрич. 9. Българско
женско име. 11. Голям период от Време. 12. Ум, разсъдък \з. Рудник. 15. Град в
Сърбия. 18. Четвъртата пота. 20. Носител на зараза. 22.
Голяма сума пари. 23. Плод
иа палма. 26. Град във ВойВодина. 28. Първенец. 29.

Марка сръбска бира. 30.
™?Хите
Закрила. 32. Долната част ят белградски юрист д-р Воин Димитриевич.
на тенджера и др. 33. Илия
(гал.). 34. Край на плат. 36.
Мъжка рожба. 37. Баня в ^1 ■ • » > ■ и ■■■■■■■■■ ■ . .
Белгия. 38. Месец от година- ;
ш
та. 39. Израстък на главата ■
ШШ
при някои животни. 43.
Лично месгоимение.

ШШ тщттт
[Решение на кръстословица 349 - Водоравно:

тоимение. 8. Името па писа- 37. Амин. 38.1 есгорап г.

Б.Д.

Споят
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Сръбска футболна лига - изток: “Синджелич" - "Балкански"

Тежко поражение на тежък терен
Домашният отбор се приспособи по-доб- ш$тт1гжтт»* •
... ... ,, п п ■
ре към много тежкия терен. Всичките шест 1“Балкански“Раднички 1 (Ииш) 3 ■ и м •
„слУж„,о дойдоха до ,ри,« то,,,, и -о
ЯС
ред оглавяват класирането в лигата с една „
който се бореше като лъв и изигра каточка преднина пред
второкласирания „ю истински капитан.
"Свърлиг".
/} следващия кръг пионерският състав па
"Така вече не може!"- ръмжеше след „мача “Балкански” утре гостува па “Цар Копстаппредседателят на "Балкански" Драган Иови- тип” в Ниш.
чич. "Разочарован съм от отношението на ня- Димитровград, / / ноември 2007 г. СЦ “Парк”,
кои футболисти към задълженията си в отбо- зрители - около 100, рефер - Сърджан Потин
ра. Отборът като че ли бе на модно ревю. Не от Пирот (8). Iолмайстори: II. Петров в 20
избрахме може би най-добрия състав, но това и 45 и Маркулсв в68.
с
не оправдава тези, които бяха на терена. Те
'Балкански : Пейчев 7,1 огов ■>
• >
бяха тотално незаинтересовани. СегГ непре№
меннотрябвадапобедим Тимок псе надя- ("\",гелов-)
вам с тази победа отборът да се върне в пор- ’«РадничкиСтеванович 8,Депков 6.5 (Л.
мално положение. След това ни очаква госту- Стояновци 6), Йованович 6, Данич 6 (Чаджаване във Вранска баня в първия кръг на про- „ович 6), Кал чич 6, Васич 7,Д. Николич 6
летната част от първенството, който се играе (Бйскович 6),Димитриевич 6 (Стамепкович
на 26 ноември. През зимната пауза, която за- 6), Л. Николич 6, Тасич 6 (Павлович 6) и А.
почва след този кръг, сигурно ще подсилим Стояновци 6.
отбора. Много от сегашните титуляри показ- “Балкански”- Раднички 1 (Ниш) ' •'
:
ват, че не могат да се справят с играта в Сръб- Й- Петлетата на Раднички бяха по- о ри
~
г
г
г ,//
от връстниците си от Балкански на неаска лига. Оповестявам зимно почистване! - декв[1пшото{Шрище, което не позволи на
категоричен е Драган Иовичич.
малките футболисти да се изявят напълно.
В последния кръг от първенството на Сръо- Най-добрият играч на терена бе резервата
ска лига — изток "Балкански" ще посрещне Неманя Мишулевич, който с три попадения
"Тимок" от Зайчар в събота на 17 ноември.
\определи победителя.
Д.С. Димитровград, 11 ноември 2007г. СЦ “Парк”,
зрители - 100, рефер -Душан Кръстич от
Пирот (8). Голмайстори: Тодоров в 63 за
Ниш, 10.11.2007 г. Игрището край Нишава,
“Балкански”, а Мило шевич в 14 и Машулович
зрители 200. Съдия Деян Анджелкович от
в 47, 63 и 70 минута за “Раднички”.
Крушевац - 7. Голмайстори: Антич в 7 и 75
“Балкански”: Ми тов 8, Йосифов 7, Велков 7,
минута, Тричкович в 19, Маркович в 30 иЛю- Петров 6, Д. Иванов 6, Средоевич 6 (Ангелабенович в 47минута за “Синджелич”, а С.
кое 6), Н. Иванов 7, Тодоров 8, Златанов 7,
Басов в 14 за “Балкански”.
Йеремиев 6.5 и Станоев 7.
Жълти картони: Ценич и Маркович от “Син “Раднички": Яначкович 7.5, Митич 7 (Ми
джелич”, Ставрич, С. Басов, Зекович, Живкошулевич 8.5), Стефанович 7 (Денич -), Живкович и Марков от “Балкански”.
вич 7.5, НоваковичД.5, Н. Милошевич 7
“Балкански”: Петрович 5, Глигориевич 5,
(Джорджевич -), Йоцич 7 (Йович -), М. Мило
(Джунич 5.5), Зекович 5, С. Басов 6.5, Б. Басов шевич 8.5, Рапцан 7.5.
6, Джорджевич 5, Нацков 6, Б. Костич 5 (Гю- В следващия кръг петлетата па “Балкански"
ров 5), Ставрич 5 (Иванов 5), Марков 5.5, Жив- утре гостуват на “Национал 2" в Ниш.
кович 5.
Играч на мача: Милан Антич (“Синджелич").

Първенството на ПОЛ - 9 кръг: ‘‘Желюша" - "Темац" (Темска) 6:0(1 : 0)

Фантастични желюшани
В последния кръг от първенството на ПОЛ "Желюша"
беше безмилостна към гостите от Темска. Особено добра
игра домакините демонсгрираха през второто полувреме,
Язък, че есенната част от първенсгвото приключи, понеже
"Желюша" именно сега достигаа пълната форма.
Димитровград, 11 ноември
2007 г. СЦ "Парк", зрители -

около 50. Рефер - Сърджан
Потич от Пирот
(8). Голмайстори. Гигов в 42 Петров в 55
и 82, Соколов в 66 и Ставров в
80 и 85 минута. Жълти картони: Гигов от Желюша и
Джонич от "Темац".
“Желюша": Стоицев 7, Маринков 6.5, Димитров 6.5, Николов 7, Иванов 7, Пешев 7.5,
Гигов 8, Дончев 7, Гогов 6.5
(Ставров 7.5), Петров 7.5 и Со-

Баскетбол: 4 кръг от първенството на
Втора сръбска лига - изток_________

Още една загуба
"Димитровград" - "Юниор" (Ниш) 59:102 (10:18,
11:25, 17:23,, 21:36)
Пирот, 11.11.2007 г. Спортна
зала "Кей", зрители 100. Съдии:
Д. Раячич и В. Мудринич от Ниш
Отборът на "Димитровград"
навлезе в серия от тежки мачове
с отбори от ^'горния дом" на таблицата и зареди загуби. В мача с
един от най-големите претенденти за първо място, отбора на
"Юниор" от Ниш, не можеше да
се очаква друго освен поражение.

БК "Димитровград": Апосголов, Еленков, Алексов, Петров,
Станимирович 11, Мишев 2,
Пендич 2, Иванов 9, Андреевич 8,
Драгугинович 4, Радованович 8 и
Кръстич 15.
В седмия кръг "Димитровград" гостува на "Княжевац'' този уикенд, което е още едно предизвикателство за димитровградските баскетболисти,

Д.С.

ПФА - 10 кръг________________________

И павловчани
не спряха
^зелената машина”
Младост сп
'
при гостуването си на па ловац" в едноименното вранско село. И в тази среща босилеградчапи действаха супеР4„о И пот.=.и,. 3.

В останалите мачове от
]о кръг са постигнати
следните резултати: “Левосое” - “Челик” 0:3; ‘‘Полет”- “Кондива”3:1;
;и.Г,—;

този сезон са наи-силният от
бор в Пчииска футболна дивизия.
Домакините се представиха като добър отбор и оказаха
сериозна съпротива на лидера, обаче "зелената машина"
отново демонстрира качествепа игра и заслужено гриумс|)ира. Резултатът беше открит още в 15 минута. Стевица Стойков центрира от ъглов удар, а защитникът Игор
Василев засече топката с глава и я отправи във вратата на
павловчани. До края на първата част на играта босилеградчани успяха да отбележат
още едно попадение. Напа
дателят на "Младост" Владица Тасич се възполва от неуспешно организираната засада на домакините и рутинирано вкара за 2:0. Крайния
резултат 3:0 в полза на босилеградчани оформи отново
Владица Тасич в 63 минута

^ (служебен резултат),
“Младост ” продължави да
е водач във временното
класиране с 27 точки от 9
мача и с гол разлика 4 :3.
* <‘Полет" с 21 точсъщо от по 9 изиграни
мича.
--------------- ---------сдед содо акция.
Срещу "Павловац" "зеленишг" играха в следния състав:
Г. Величкович, И. Василев,
^ Стойков (от 60 мин. Д. Диб. Воинович, Й. Гри
ГОрОВ/ м. Алексич (от 70 мин.
м Васеву в Тасич, Б. Арсич,
М. Георгиев, Л. Динов и С.
Дамнянович.
В следващия кръг на 17 ноемВрИ ца "Пескара" ще се играе дербито меЖду "Младосу, и "Полет" от Въртогош.
Мачът започва в 13,30 часа.

ПЛ.Р.

Сдружена шахллатна дивизия на
Пчински и Ябланишки окръг____

Победа и равенство
През изтеклия уикенд босилеградските шахматисти
изиграха два мача - в събота
като гости спечелиха срещу
"Вранска баня" с 6,5:1,5, а в
неделя в Босилеград завършиха наравно - 4:4 срещу

колов
„„ 6.5.„„
„
"Юг" от Буяновац.
Темац :Велкович5.5,ДурБанчани приеха предломишевич 6 Милошевич 6 Го- жението На "Младост" да
лубович 6, Джорджевич 6 М. ИЗИграят предварително среСелимович 6, Манич 7, Г. Се- щатаРотЦ кръгив събота във
лимович 6, Сибинович 6 (М.
Джонич 6), Тошич 6 и Д. ®РаНСКа баня п°сРеЩнаха
Джонич 7.
босилеградските шахматисИграч на срещата: Ненад ™'
МлаАост
спечели с
Гигов от "Желюша". 6,5.1,5, а победи за босилегл г РаДския отбор в този мач завоюваха Никола Остоич на
първата, Марио Ливая на
четвъртата, Новица Божилов
Бабушница_____ на петата, Драголюб Величков на шестата и Митко
Александров на осмата дъс-

Най-сетне
убедителна

ка.

победа

п__,.т_.

незултатите.

В 14 кръг на Нишка фут
болна зона отборът на "Лужница" постигна убедителна
победа срещу "Пролетер" от
Мезграя - 4:0. Голмайстори:
Неманя Митич и Небойша
Селимович с по две попаде
ния. След тази победа бабушничани се закрепиха на 12
място във временното класи
ране.
Следващия мач футболис
тите на "Лужница" ще играят
в Буяновац срещу тамошния

М. Ристич - Д. Божолов
1/2:1/2; М. Лилич - Н. Остоич
0:1; А. Трайкович-Душко Величков 1/2:1/2; Р. Силич - М.
Ливая 0:1; Ч. Станимирович Н. Божилов 0:1; Р. Антич Драголюб Величков 0:1; 3.
Манасиевич - П. Стоянов
112:1/2 и Д. Джорджевич - М.
Александров 0:1.
Босилеградчани неочаквано завършиха наравно - 4:4
като домакини срещу "Юг"
от Буяновац в 9 кръг. В тази

среща победи за "Младост"
завоюваха М. Ливая на първата, М. Александров на третата, Душко Величков на
шестата и Драголюб Величков на седмата дъска,
р

незултатите.

М. Ливая - С. Дейкович 1:0;
Н. Остоич - М. Нисич 0:1; М.
Александров - С. Трайкович
1:0;Н. Божилов-С.Деянович
п 1 тт п
л
0:1; П. Стоянов - М. Денчич
0:1; Душко Величков - И.
Стоименович 1.0, Драголюо
Величков - С. Джорджевич
1:0 и Д. Божилов -Б. Богданович 0:1.
В останалите срещи от деветия кръг са постигнати
следните резултати: "Прешево" - "Радан" 1,5:6,5; "Подгора" - "Долна Яйна" 3,5:4,5 и
"Гърделица" - "Ябланица"
5:3. Свободни в този кръг бя-

ха "Бранска баня" и "Брест".

"Младост" продължава да
е водач във временното класиране с 14, а на второ място
е "Радан". До края на първенството на "Младост" остава да изиграе само още мача
срещу "Ябланица" в Медведжа, който ще се състои на 18
ноември (неделя). Босилеградските шахматсти задъл ■
жително трябва да спечелят
срещу "Ябланица", за да останат в борбата за шамппонската титла.
ПЛ.Р.

Штт
16 ноември 2007
С болка и
тъга в душите
осведомяваме
близки и при
ятели, че на
шата мила
съпруга, май
ка, свекърва,
тъгца, баба и
прабаба

•'г

ПАВЛИНА
СТАНЧЕВА
почина на 12 ноември 2007
г. на 80-годишна възраст и бе
погребана на 13 ноември в
гробищата в с. Градинье.
Опечелени: съпругът Дими
тър, синът Иван, дъщерята
Райна, снахата Снежа, зетът Миодраг, внуците и
многобройните роднини
Тъжен помен
На 22 ноем
ври т.г. се на
вършват 40
ТЪЖНИ ДНИ
от смъртта на
нашия съпруг,
баща, свекър и
дядо
.

■

На 9 ноември 2007 г. почина нашият мил
съпруг, баща, свекър и дядо

.Ш НИКОЛА РАНЧЕВ - ЖОЛЯ
от Димитровград
* ^

Скръбна вест
На 9 ноември си отиде нашият

НИКОЛА РАНЧЕВ - ЖОЛЯ
обичан и драг зет, баджанак и
тетин
С любов ще пазим спомена за него като ду
ховит, дружелюбие и човек, който обичаше своите близки
и Цариброд.
Почивай в мир, драги Коле!
________ Балдъзагтриолет ка и баджанакът Стева с децата си

Възпоменание

Никола
Ранчев - Жоля
(1940-2007)

АКСЕНТИЯ
ДИМИТРОВ -АЦА
от Димитровград
Всеки отминал ден - по-голяма празнота, по-дълбока
мъка и по-тежко бреме. Вина
ги ще бъдеш в сърцата ни и
вечно ще пазим хубавите спо
мени за теб.
Почивай в мир!
Опечалени: съпругата Даринка, синовете Синиша и
Джока със семействата си
На 16 ноември 2007 г. се на
вършват 40 ТЪЖНИ ДНИ от
смъртта на

АСЕН АТАНАСОВ
(1957 - 2007)
от Долно
Тлъмино

г

Мили татко,
Останхме без
теб, когато ни
т Р я б в а ш е
наи-много - мен
да изучиш, братята ми да
ожениш, а с мама да се рад
ваш на всичко това. Но тежка
та болка те откъсна от нас и ни
осгави вечно да тъгуваме за
теб. Татко, за теб лек не наме
рихме в Босилеград, Сурдулица, Враня, Ниш, нито пък в
Него гин и Нови Сад, и завина
ги те загубихме. Обаче в сър
цата ни ти си с нас. Много ти
благодаря за твоите сладки
думи. Благодаря и на лекари
те Дойчинов и Андонов, кои
то винаги бяха с нас. Изказва
ме особена благодарност на
д-р Коле Андонов, който те
лекуваше вкъщи и ти продъл
жаваше живота.
Татко, нека ти е лека пръсгга и вечна паметта!
От твоята най-мила дъще
ря Таня с братята Горан,
Сашко и Драган и майка ни
Душанка

т

имаше

Съпругата Нина, синът Горан и внуците Борис и Димитър

■

Възпоменание

Пет години без Моня

скитегроб^3” Н3 ^ ноемвРи в димитровград-

обичРз™ки.Се ПРеА Г°ЛЯМОТО ™ “РВД в
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На 9 ноември 2007 г. престана да тупти
сърцето на известния димит
[тров градски
футболист и културен деятел Никола Ранчев - Жоля. Като 1б-годишен става титу
ляр в тогавашния "Работник" (след това
"Балкански"). Основно училище завърша-

Всеки човек живее, за да остави следи след себе си.
Обикновените хора се помнят от семействата и прия
телите им, тези особените - от семействата, приятели
те и обществото. Особените хора оставят следи с твор
чеството си, живеят и след смъртта си, помнят ги по
коления хора. Момчило Андреевич беше обикновен
човек с необикновен и особен дух, който продължи да
живее и след него. Популярният Моня е наш, царибродски - и сатирик, и актьор-комик, и художник-любител, и пасионален рибар и естествено пръв библиотекар. Той е човек, който ос
тави незаличими следи в културния живот на Цариброд. Да си при
помним само за многобройните роли, които Моня изигра на сцена
та с най-голяма любов и най-голям ентусиазъм.
С неговата поява ръка под ръка вървеше и смехът. Дори и ролите,
където той играеше сериозни образи, публиката първо посрещаше
със смях. От Моня се просто очакваше да бъде комик. Той бе и из
ключително талантлив художник, който се занимаваше и с изработка на макети. Който е виждал макета на Погановския манастир в
гимназията, сигурно се е питал колко способност, любов и търпение
е нужно да се направи такова нещо. Моня просто раздаваше себе си
за всички неща, които работеше. Почти не мине ден, а ние, работе
щите в библиотеката, които имахме щастието да прекараме част от
работния си век с него, да не го споменем. Малко са хората, които ра
ботят с толкова голяма енергия и отговорност. Още по-малко са хо
рата, които на всичко това добавят и любов. Моня беше такъв. Той е
пръв библиотекар с държавен изпит в Димитровград, той е човекът,
който написа книга за библиотеката. Всеки един ден нашият Моня
украсяваше със закачките си и с непресъхващия хумор, който пленяваше всички. Никога няма да го забравим.
На 18 ноември се навръшват пет години, откакто не е между нас
Момчило Андреевич. Ние, неговите приятели, свеждаме глава пред
светлата му памет!
Колективът на Народната библиотека "Детко Петров"
Тъжен помен
На 18 ноември 2007 година се навършват ПЕТ
ГОДИНИ от смъртта на нашия мил съпруг, баща,
свекър, дядо и брат

ноВс^дРдебвРе°ти ^шкоТ^нето с"

МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧ - МОНЯ

дължава в Нови Сад в средно техническо
№ршаинеПна°^илищеКтосеТа^ъвдв Ди-

ОИОЛИОТбКЗр ОТ ДИМИТрОВГрЗД
Никога няма да те забравим! Благодарим ти за

митровград и пак играе за "Йдкански".
Отличен нападател - дясно крило със силен шут и бързина. По време на войниклъка в гр. Книн играе за избрания армейски отбор. Тук се среща с
Илия* Неткович, по-късно известен футболист и треньор.
По онова време за него проявява интерес "Раднички" от Пирот.
Кариерата си на футболист завършва през 1966 г.
Бил е и отличен гимнастик. На републиканско първенство в Крагуевац се класира на 11 място в многобоя.
Жоля бил и талантлив певец и член на ^илищТЙтя оркестър при
Георги Шукарев, където свири флейта-пиколо.
Работи в няколко димитровградски предприятия: в металния цех
на Гумарата, в "Свобода", "Услуга" и накрая в "Балкан", където се
пенсионира.
Поклон пред паметта му!
Д. С.

™ ***' “ °бИЧТа' “ МЪДрИТв сьве™' Поклон! Почи'

На 18 ноем
ври 2007 г. се
навършват
ДВЕ ГОДИНИ
от преждеврем е н н а т а
смърт на на
шия мил и
непрежалим
син, съпруг,
баща и брат

АСЕН ИВАНОВ
от Димитровград
Асене, времето минава,
но не лекува, не стихва болката по теб.
Годините отминават, но
спомените за теб завинаги
остават в нашите сърца.
Майка И ада, съппуга
Ясмина, син Саша, орат
Димитър и останали
скъпи и близки

се навършват ПЕТ
На 18 ноември 2007 година
ГОДИНИ от смъртга на нашия съпруг, брат и вуйчо

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ
професор по физкултура
И след пет години времето е безсилно да
заличи хубавите спомени за теб.
Почивай в мир!
Съпругата Маца, сестрата Добринка и многобройни роднини и приятели

На 19 ноември
се навършват ДВЕ
ТЕЖКИ И
ТЪЖНИ
ГОДИНИ от
преждевременна
та смърт на наша
та мила майка,
съпруга, дъщеря,
сестра и леля

ВЕНКА ЙОРДАНОВА
(1962-2005)
чителка от
осилеград

Е

Нищо ме може да ни утеши,
времето е изпълнено с безмерна
тъга, болка и мъка. Тъжим и па
зим хубавите спомените за ог
ромното ти сърце, посветено на
хората.
Семействата Йорданови
и Божилови
Изминаха 10 ГОДИНИ от
смъртта на

РАЙНА
НИКОЛОВА

(1913-1997)
от с.
Изатовци

Ти остана зави
наги в нашите сърца!
Съпругът Нацко, синовете
Роман и Ставри и дъщерята
Росица със семейството си

Опечалени: съпругата Милена, синът Станимир, снахата
Весна, внукът Милан и сестрата Оливера със семейството си
Тъжен помен
ПЕТ ГОДИНИ без нашия баща, тъст и дядо

МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧ - МОНЯ
Носим те с обич и болка в сърцата си! Пок
лон пред светлата ти памет!
Дъщерята Милица, зетът Влатко,
внукът Саша и снахата Пелена

На 17 ноември 2007 г. (събота) от 11 часа на долнотлъминските
гробища ще отслужим панихида по случай ПОЛОВИН ГОДИНА
от смъртта на нашата непрежалима майка, тъща, баба и прабаба

НАДЕЖДА ЦВЕТКОВА
Долно Тлъмино

ОТ

Каним роднини, съседи и приятели да ни прид
ружат.
На 7 октомври се навършиха ТРИ ГОДИНИ, от
както останахме без нашия непрежалим баща, тъст,
дядо и прадядо
____________

БОРИС ЦВЕТКОВ
от Долно Тлъмино
Скъпи родители, много сме тъжни, защото остапахме без вашата обич и житейска мъдрост, но сме
и горди, че с достойно изживяния си живот вие ос- ^
тавихте незабравим пример за чест, почтеност и ■Я
трудолюбие. Дълбок поклон пред светлата ви памет!
С много обич и тъга: дъщерите Николинка и
Винка със семействата си
На 24 ноември от 10 часа на димитровградските греобища
ще отслужим панихида по повод ПОЛОВИН ГОДИ НА от
смъртга на нашия непрежалим

ТОМИСЛАВ ДЕЛЧЕВ
от Димитровград
Споменът за твоя достойно изживян живот,
за светлата ти душа и изпълнено с обич сърце
остава завинаги в нас. Дълбок поклон! Почи
вай в мир!
Съпругата Даница, синът Синиша и дъщерята
Снежана със семействата си

/ [ //Л /С//У

С 'с//7//,//;с/
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Дееет фрази, които ие смеете
да кажете на ииефа
Молитва

работя, няма мърдаш.'.
П/ефът ви може да е вся
7. Работното ми време
какъв - способен иаи нека
свърти, И не помисляйте с
дърен, внпмлтеде// п.ш на
таи ар/уме/тг да се отървете
даден, хитрец п.ш гъпвк... Господимилоспн/А
от някоя допълнителна аадаНо от конто п да е ви, I за. ва
чз.
ше добро никога не изпол от Все сърце Го селюля:
8. Иаз имам личен живот
звайте следните 10 фрази в Цл// ,ш/л/ъдр/нт
(семейство,
деца). Е, какво/!
длрлзберл
сВоя
шеф.
обирнането е него:
Шефъ т вп също пма личен
1. Спешно трябва да го Дайли/търпение
живот, а неговият е но-важеп
воря с Вас. Шефъ т няма дл помел пегоВоте глупост/,.
от вашия. Ако това все пак ви
времеда се занимава спроб ДлйлтлюВоВ
тежи, намерете спдруга раболемите на подчинените му. длл/упростя.
ТЗ.
В едно изречение му кажете Но, Господи•лшюетиВ,
какво вп измъчва п го оста т/л/пелюдлВлйсиля.
вете тонда прецени дали ще Влщото, л/ил/идлдеи/ сила,
вп покани на по-дълъграз щел/ур/зВиягллВлтл/
говор.
2. Не мога. Няма "не мо
га", защого шефът ще го разбере като “не ис
кам". А тогава...
3. Неразбирам. Аковп се случида изпол
звате тази фраза повече от едни пъ т, /нефтъ т
ще се зачуди зашо отдавна невн еуволнил от
работа.
4. Бихте ли повторил. Сакън! Шефъ т ще
се засегне много, защото веднага ще сп г/омиеш, чене искате щ/ то слушате.
5. Не съм виновен зз тозп гзф. Изнолзва/тге тазиретъ/пка само ако можете.лалокажете, че не лъжете. Иначе шефът ще ПОМ//Слн, че просто нямате дупе да поемете оттоворност за де/ата сп.
9. Имам неприятности с колежката/ко6. Това не мп влиза в задълженията. Това легата. Фраза, която смеете да използвате сане го решавате впе, това го решава вашият мо при сексуален тормоз. Иначе е по-добре
шеф. Щозг вп е наредил да свършите някаква да сп изгладите отношенията сами, вместода
се "топите"пред шефа.
Р “ **
10. Знам и мога всичко. Страшна грешка!
Рецепта
Първо, защото човек се учи докато е жив.
Второ, с това можеда предизвикате шефа да
проверп дали наистина можете всичко и ще
в// "стопи дагер//те". И трето, което всъщ
« Продукти:
ност е първо: дпректоръ т може да е послед-'
1октопод/до 3 кг/
'/оч: Ч пият тъпанар //а тоз// свят, но според закона
3 кг кяр/порп
о а топ е най-умният п най-способен човек във
сол, подправки
фирмата. Затова само топ смееда каже знам
Тпрасе /до ТЗ кг/
// мога всичко!
Начин нп приготвяне:
Октоподът се варп в голям съд съсзначп. телно количество солена вода, заедно скар' тофите. Същевременно прасето се въртина
шиш. Котато се свари октоподът и се изпе
*С7Н0//я гп/цаенй, енг/ння /еаа/гиеан.
че прасето, картофите п водата се разсип
*Жнво/п с ,/ири не се лупуеа, пи сеудк/у/гават, а октоподът се хвърля на кучетата и
{ котките, за да не досаждат, докато се гоща*Ул/с йен/е с ал/и гис/н, и истини иа паст.
\ ваме с печеното прасенце. Задължително
*Л/ниунна уянат, и.г/ап/нна лапат.
се сервира студена бира!
*Бд//ндауе уаряуеат, а други сс па/туепт.

Октопод по сръбски
I

Поговорки

!| Студентка предлага "Нежна е нощта", тър|| сейкп "Пъткъмвисшето общество".
йг йг йг

| Презаписах! студент търси "Дъщерята на проу фесора", предлага "Един семестър нежност".

***

Ерген търси "Жената в бяло ", а в замяна пред
лага "Грижиза бебето".

***

8 Бизнесдама на средна вт,зрасг търси "МашпI на на времето", предлага "Пари".

***

|| Солиден бизнесмен търси "Грешницата", п
[| предлага "Почивка в Арко Ирис".
Р——п

***

I

Преуспял мъж търси "Спящата красав/тца",
предлага "Домт>тсмахагоновото стълбище".

[

Романтична типъйджерка търси "Любовта",
в замяна преду/ага "Един живот".

*#*

Манчин рабуш

ш. Честиткье
лп:#?V

Онова ютро тамъи се поразвидели,
съгламулаяше лцетата, че помислиш
цела глутница вълци су гъи налетели.
Бабата ме смуа у ребрата име подъле от одърат та
се сваля наземи: “Квосибре °^мрел, япдида видиш защо лцетата полудеше! Нашша я нешасо
цакггалоиеге, яатресо гъи и требе да съм' изгледал
кико вампир, оти кига застану на вратата, детето
що стойеше зад дуварат, вати да сега.
- Станидедин, стани, оиа тека силаю, налиим ие
това, работа, ама не нападаю/
Детето се поокопити, гледа у кучшцата, гледа у
мене, па кита виде дека ие съм шарпланинско ку
че, изока:
- Ти ли си Манча Манчин?
- Я съм, дедии кво има? Реката ли се запали та
идешу никикво време?
Детето се напранида ме ие чуйе, па рече:
- Ямаш честитку, дедо/
„ „
- Юза честитка, бре дедин, Нова годнииеиощедалеко...
- Яейе геквая -усмииу се оно - тая честитка ие,
дедо, да си платиш данъкът за землюту за чуя го
дни/
- Яз кво? — иапрайи се я да недочувуием.
- Данък па катастарскъи приход!
- Кикъв приход, кита летоска све живо изгоре. От
четри декара нъиву комшията с приколичку иа
пърпалото йедва ми докара половинку и това със
зепенци и популетия/ Нали ушкьим чуя годин иема да ппачамо данък па нъивете?
- Не знам нищо, дедо, мойе йе да разнесем чуя
чанчу с честиткьете. Че чъуузиеш ли?
- А щом йе честитка, че гъуузнем!—и испрачидечето С едно “Сполай ти!... ’’
- Кво шда ? -дочека ме бабата на ногъе, пристаила
калето на кьумбето.
- Кво има...
- Честитка, бабо!
- От улуците ли
!
ряждялц- НСРЯЖМВЯ I
за Нову годни?
Рдцгнвнпг че евлявииРI
- Ква Нова годин
и кви унуци! От
1 '*■ ------ Л
данъчното,
да
Ь'
платимо данък на
V
'ч
катастарскънят
ччриход...
- На нали ушкъим нема да се
плача за чуя го
дин, нали сушата
попържи польето?
- Що ме мене питуйеш? Я я съм гледал телевизчпо, оратеоше там теквоя нещо!Ама изгледа за нас
това не важи, важи само за Бойводину, за ония със
стоте иляди ланци землю. Язгледа държавата само
за нъийе развързала кьесиючу!. ..А да не тнйе млого мука, че ти кажем дека честиткьете су две...
- А за кво йе другата ?
- За ижлякат, бабо!
- Кико бре, па не виде лидека тая съборетина само що ие ни йе притиенула. Ако чъу не беше лодпрел с неколко чреде н нийе кико вълчщте стеомо
да зимуйемо на ветрометшце...
- Айде, айде^ доста си ме иепнчувала кико судия
за прекършели. Че пла чамо, нема кво, нали тия с
дебелете вотелье требе да сиузиу заплате...
- Добре де, само си оратимо. /Тури чъипри онея за
водучу и тъубрето, за телпвонат и за телевизточу.
Не знам само с кво че гьи платимо, че стигне ли
пензията...
- Ако не стчпчче, че си теглимкредит, нали банкъете са даваю суве паре...
- А после?
- После: живот и адравйе!
Седимо тека с бабучу, ччийемо горчилякат и нещо
си мислим: Прав йе бил СтаврияРешетарат отИзатовци, кига йе написал табелуигьу заболунъивучу: “Раджала, нераджала -данъкат че сидаваш!г
Манча
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