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Пре&редателят на Общото събрание на ООН 
Бук Иеремич е насрочил дебят яя Хага

Считам, че трибуналът в Хага не
е изпълнил целта си, защото поми- 12-а Българиада
възхвалата,на злодеянията, каза тгй —
за РТС Вук Иеремич, обяснявайки ВЪ1В О О"ИВ» О ЛГТИГИ'Х&
причините за насрочването на пуб-

рението на народите не може да
се изгражда върху отричането и

личното разискване в ООН. Представители на „МХ §гоир“ 
посетиха Димитровград_____Председателстващият Общото 

събрание на ООН насрочи за 10 ап
рил 2013 година публично разис- чу, Търсят се подходящи
в осъществяването на правдата и локации зе соларен паркпомиряване на народите.

Стр.Щ)) СтрХ^

Работниците 6 “Кобос” търсят парична помощ от общината

Синдикалната организация на заетите в 6осилеградския текстилен завод "Кобос", който е в състава на вранската компания "Юмко", 
тези дни отправи иск до Общинския съвет за еднократна парична помощ па всичките 42-ма работници във фирмата. В иска се посочва, 
че заради фактите, че получават мизерни заплати и вече отдавна са изпаднали в тежко материално положение, не се срамуват да поис
кат парична помощ от общината.

Шестокласници от Босилеград на семинар в Перник

Отношенията
родители - ученици - учители 1ЯТ БХЛКХН

р фесто

Дарение от българския град Банкя

Учебни помагала за 

основното училище 

в Димитровград

Нашенци по света
Читателката 
Надезкда Николова 
Живановска 
приветства 
роднините и 
приятелите си
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Ьап1 о/ (ке Ниа1ара1 Д& музикалното предаване 
ъЩливик” на РТС________ V

& Лае ШшсШпира Тричков влезе 

в полуфинала стр.ф Сшр.\
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Председателят на Общото събрание на ООН 
Вук Йеремич е насрочил дебат за Хага _

Шестокласници от Босилеград на 
семинар 6 Перник ___________

Отношенията 

родители - 

ученици - учители
„Ролята на международното правосъдие 

в осъществяването на помирението' Босилеградското Дружес- въпроси, свързани с насилие
то за развитие на туризъм то и различни видове дис- 
организира за шестокласни- криминация в училищата, 
ците от централното основно Децата от Босилеград би- 
училище в Босилеград, които ли приветствани от предсе-
се учат на майчин български дателя на Народното чита-

Председателстващият за този акт няма виновни, ни- жалваме па трибунала в Хага език, участие в проекта па те- лище "Елин Пелин - 1903"
Общото събрание на ООН то отговорни. От това може е зададен силен удар на репу- "Обучение и възпроиз- Йордан Дичев и от ВераДас-
насрочи за 10 април 2013 го- да се извлече заключение, че тацията па Обединените па- веждане 11а Теми, касаещи калова, директорка па 8-мо
дина публично разискване за злодеяния не е имало, което е ции, но приемам възможнос- взаимоотношенияха: родите- ОУ "Кракра Пернишки", По
ролята па международния ад в противовес с действител- тта, че като човек, който при-
хок наказателен! трибунал в ността. Считам, че пълното падлежи па народа, чието нз-
осъществяването на правдата разбиране на работата на гонваие от домовете им с този
и помиряване на народите. трибунала в Хага и последи- акте легализирано, да съм су-

Председателят на Общото ците от това решение трябва бективен. Поради това деба-
събрание на Обединените на- да бъдат достъпни на широ- тът в Общото събрание на
ции (ООН) Вук Йеремич е ката общественост, за да се съ- ООН ще отворя за широката
насрочил за 10 април 2013 го- задат условия историята да общественост и в нея ще поз- 
дина дебат за ролята на меж- направи окончателна пре- воля участие не само на дър-
дународпите ад хок наказа- цепка, повече никъде не се жавите, но и на академичната
телни трибунали в осъщес- случи злодеянието да бъде общност, видни личности и
твявапето на правдата и по- амнестирано и да бъде про- граждански сдружения,
миряване на народите, по- възгласено за ценност. Затова Убеден съм, че истинското 
сочвайки, че с освобождава- реших да използвам своите помирение и обръщане на 
щата присъда на хърватските пълномощия и като избран нова страница в отношенията 
генерали е зададен удар вър- председател на Общото съб- между воюващите народи не

рание на Обединените нации е възможно да се обосновава с
и възхвалата на

* Считам, че трибуналът в Хага не е изпълнил целта си, защото помирението на на-
възхвалата на злодеянията, казародите не може да се изгражда върху отричането и 

за РТС Вук Йеремич, обяснявайки причините за насрочването на публичното разис
кване в ООН.

ху репутацията на ООН.
Пълният текст на съобще- в нея да насроча дебат за ро- отричането

нието на Йеремич гласи: лята на международните ад престъпността, защото тоза
Решението на Съвета за об- хок наказателни трибунали в всъщност представлява под- Босидегра дечите

жалване на трибунала в Хага осъществяването на правдата тикване па тяхното повтаря- 3 ‘ 1Ю с вртстни-
връзка с операцията и помиряване па народите, не. Затова дебата под назва- У ^ от‘0смото основно да.

„Олуя" предизвика разбира- Имаики предвид, че тъкмо ние „Ролята на международ- "Кракра Перниш- Димиртров изтъкна, че до-
емо възмущение в много час- Обединените нации са били пото правосъдие в осъщес- У Реализатор на проекта макшште радушно приели
ти па света. Безспорен е фак- основател на тези съдилища, твявапето на помирението , ^ местиото Народно чита- предложението му през про-
тът, че около четвърт милион считам, че е естествено тук да насрочвам за 10 април 2013 пра.... 19ПЯ" летта следващата година все воли дебат за техните ре- година в Общото събрание па лище Елин Пелин . летта следващата юдчнасе води деоат за техните ре юди. а щ Р Ню Учениците бяха придружа- Босилеград да бъде оргапи-

от класния им ръково- зира среща на същата тема,

лп -ученици -учители, реша- време на двудневното си пре- 
конфликти". бивавапе в Перник те посети- 

ученицп ли и културно-исторически
те забележителност на тра

па

във

Сърби са изгонени от своите 
огнища за няколко дена, а че зултати, както и за иъпълня- Обединените нации 
съдът, конто е оформен да из- ването на основната им цел. Йорк. 
следва такива злодеяния, на
практика с взел решение, че решението на Съвета за об-

вани
дител Ванче Николаев и ко- на която пак заедно да учас- 
ординатора па Дружеството тват ученици и учители от 
за развитие па туризъм "Бо- Босилеград и Перник. Поду- 
силеград" Александър Ди- мите му всички разноски за 
митров. участието им в мероприятп

Димитров заяви, че в рам- ето изцяло поели организа 
ките на обучението, което се торите от НЧ "Елин Пелин 
проведе в Двореца на култу- 1903", а учениците заплати

само цената на транспор

Личното ми мнение е, че с

Делегация от Босилеград посети Благоевградския университет

Да се намалят таксите за 

сюжети на учебните програми
рата в Перник, децата са има
ли възможност чрез работил- та. Той същевременно благо- 
пици активно до участват в дари на КИЦ "Босилеград , 

„ „ дискусиите п разискването конто им предоставил своя
Група от бивши и сегашни то ръководство бил в състава конкурси . I азискван е г.ъп- ^ тсл.ата а По тяхно жела- микробус за превоза до Пер- 

студенти в Благоевградския на делегацията от Босплег- росът за премахването на тг.к- Щ1е.ръководителката д-р Езе- 
упиверентет от Босилеград и рад, заяви, че па срещите са си го от 800 лева, кои го Иванова е включила п
представители на общината разисквани теми, свързани с завършилите сгудептп от Бо- 
пеотдавиа бяха на посещение подобряване качеството па сплеград задължително пла- 
в Югозападния университет условията за живот и учене па щат па факултетите за изда

ли

пик.
ПЛР-

Близо една пета от 

хората до 29 години 

|| България са без работа
1 > Безработицата през третото тримесечие е 11.5 ПР0Ц®^ до
' / данни на статистиката. За сравнение, в периода от ^ 

септември миналата година хората без работа са 
ГЖ_. :: сго. Според данните, над половината безработни пя V

Ву

бо

та повече от година. „ .мШ,м въз-
Почти една пета от младежите между 15 и 2У-год иата ста- 

раст са безработни, показват данните на национа е 
тистика. Според изследването, през третото три^ ]]0 дезус-

жжх 5=Гс
ректора Иван Мирчев и с типа години в гс.:ям бра. аоходими при нострифшх- !С ца шшад,та ,0д:щапо малко са работенагосо-
представителите ца различ- следват в Благоевградския пг.т на дипломите в Сърбия. ■ ^писк&" ; тр поКаз-
,.и факултети и колежи във университет. : Тон подчерта, че проф. Гсор- «-■ ° »; д секторРс, тоудят над 70 па сго от заети*" т
това ведомство. Стопков изтъкна, че деле- шева е ооещала да.се застъпи , ь ™ “ пс&.Кийо 62 процента отбългарите^ ,

Помоццшк-кметът Стефан гацпята е имала среща и с за премахването или намаля- ,.;а етР? в индустрията и еД»’
Стойков, който заедо с кмета проф. д-р Доорпнка. Гсорп.е- нането на тези такси. ца Тселското, горското ..рибното стопанство 0?)
В тадимир Захариев пс други ва, началник отдел Между- ПЛР. и к Целина
представители на общинско- народно сътрудничество и

70За спомен - домакините и гостите
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Тържественото събитие в Бело Блато бе удосто
ено от Николай Труканов, консул на Република 
България в Белград, Тодор Тодоров, втори секре
тар в посолството в Белград, и от Йордан Колев, 
служител в Държавната агенция за българите в 
чужбина. Присъстваха също и кметът на Бърдар- 
ски геран Светлана Караджова, кметът на Чип
ровци Анатолий Първанов, кметът на Иваново 
Йошка Дудуп и Йосиф Василчин - Маре, 
зам.-кмет па Иваново и зам.-председател на На
ционалния съвет на българите в Сърбия.

Преди тържеството бе проведена конферен
ция, на която освен споменатите гости присъства
ха и Пали Рачов, директор на читалището в Стар 
Бешенов, Петър Ранчев, секретар на дружеството 
на банатските българи във Винга, Туши Шехаби,

-Ш
щата и дали трябва да се направи една нова фоне- 
тика, която да отговаря на изискванията на съвре
менния български език. Добре е известно, че пал- 
кенските българи след преселването си в Румъния 
още от самото начало са ползвали латински букви, 
фонетично адаптирани към езикови норми на то
гавашния говорим и книжовен български език. По 
този начин, преди две столетия, банатските бълга
ри са имали възможност да публикуват свои изда
ния чрез печатниците на Западна Европа.

Разгледани са и различните фонетични езикови 
особености на палкенския български език в Бър- 
дарски геран, Асеново, Стар Бешнов, Винга и Ива
ново. Бе отбелязано, че с течение на времето, бъл
гарите, при преселването си от Чипровци и Бър- 
дарски геран в Стар Бешнов, Винга и Иваново, са

В културио-ху- 
■ ■■■■_.>: божествената 

програма фол- 
•пиячмжихул клорншпе ан

самбли от Ива
ново, Бело Бла
то и Нови Сад се 
представиха с 
български хора, 
ръченици и на
родни песни.

променяли своята лексика, като са се влияели от 
Калапиш - зам.-председател на Дружеството съответната говорна битова среда вън от България, 
на банатските българи „Иваново- Банат" и
зам.-председател па Комисията за култура Във връзка с книжовните езикови норми на ба- 
при Националния съвет на българите в Сър- натските българи стиша се до, общо мнение, че 
бия, й Ивица Дамянов, член на съвета на КХД българите,
„Иваново 1868".

където и да живеят по света, трябва да 
изучават и говорят съвременен български кпнжо- 

Разискваха се въпроси, свързани с бъдещите вен език. А консервативният, оригинален и автен- 
етно-културни събития и с литературно-ези- тичен палкенски език, който е бил дял от общо- 

редакторка на „ Наш глас" от Брешча, отец Стефан ковите осебености и проблеми на банатските българския език преди 200 години, да се поддържа 
Калапиш от с. Гранчевица в България, Наталия българи. Обсъждаха се и становища за съвместно и съхранява в семейните и битови среди на общу- 
Пенкова, секретар на българското дружество в отбелязване на значими празници и събития от 
Бърдарскн геран, Мария Иванова, секретар на чи- историята на банатските българи. Бе поставен и 
талището в Асеново, Анюта Каменова, директор щекотливият въпрос за езика на българите, изсе- 
на Историческия музей в Чипровци, Йордан Цвст- лили се от България след Чипровското въстание, 
ков, организатор в музея в Чипровци, Аугустин за това дали. да се ползва кирилицата или латини-

ване.
Текст: Огнян Цветков 

Фотографии: Йосиф Василчин - Маре

НИС-обаша бензиностанция 6 Босилеград продължава па работи ■' щ :;

Чака се окончателно решение
ЩЯВъпреки че през последния месец се говореше, че на бензиностанцията, а след това продължихме кон- 

НИС-овата бензиностанция в Босилеград ще бъде тактите с министерството и накрая се стигна до дого- 
закрита, тя продължава да работи. В момента все вор, бензиностанцията да продължи да работи без 
още не е намерено окончателно решение и не се знае определяне иа срок. В момента се водят преговори с 
Докога ще продължи сегашното "статукво" положе- Газпром нрфт, който след приватизацията па НИС е 
пие. мажоритарен собственик па компанията, за сключ-

В края на миналия месец от Нефтената промит-. ване на нов договор за ползване на бензиностанция- 
леност на Сърбия (НИС) са осведомили общината, та, с който окончателно да се реши проблемът, нз- 
че заради нерситабилност планират да закрият бо- тъкпа Захариев.
силеградската бензиностанция заедно с още 27 таки- Кметът добави, че въпреки че отпреди две години
®а в Сърбия. и частната бензиностанция "Дукоил" обслужва Бо-

Кметьт Владимир Захариев изтъква, че бензинос- силеград, за която общината и гражданите също са 
таенията е "оцеляла" благодарение на ангажиране- съгласни да продължи да работи, той настоява за ос- ______
то на общината и съдействието па Министерството тавапето и на бензиностанцията па НИС, особено за-
«а енергетиката' и на. министьрката Зоряна Михай- ради факта, че собстевеииците на селскостопанските Мипишърката Зорапа Михайлович и боси'■егЬадския 
лович. домакинства единствено от тях могат да купуват го- кмет Владимир Захариев '

- След получаването на писмото от НИС веднага риво по регресираш! цени и доколкото тя бъде зак- 
Реащрахме и потърсихме помощ от министерство- рита, те ще бъдат принудени да отиват за нефт чак, в нс;ст на Сърбия тя е сключила договор с нея за пол- 
То/ което откликна иа нашите искове и ми даде въз- Сурдулица или в други градове във вътрешността иа звапе па тукашната бензиностанция, която до при- 
можност за среща с мииисп ргдта Зорапд Михайло- Сърбия. От друга страна общината има и задълже- ватизацията на АТП "Босилеград" беше в състава па 
зич. На срещата с миниегьряата бе договорено иие да запази тази бензиностанция, понеже още това предприятие.
Най-напред за две седмици да се отмени закриването креди приватизацията па Нефтената промишле- ПЛР.
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Представители на „МХ &гоир“ посетиха 
Димитробзрад ______ 1______От програмата за икономическо съживяване на Южно Сърбия

Най-голям слънчев парк в света търсят се
Изграждането на най-голям слънчев ки, само от данъка Сърбия ще печели угтт1ТТТТТТ

парк в света, в който ще бъдат вложени 700 милиона евро - изтъква Матеяк. Той 11 ППХ()] И
1,7 милиарда евро, ще започне през ап- добави, че също е запланувано в рамки- 
рил 2013 година, каза мениджъра на ин- те на този. проект да се построят три 
вестиционния фонд „Зекргит екуШ фабрики за фотомощностни панели за 
раНпегз" Иван Матеяк. Той предвести, нуждите на слънчевия парк в Сърбия, а 
че без стимулиращи средства на Сърбия след това и за износ. Произведеният ток 
Фондът планира ще вложи споменатата от тази електрическа централа е пред- 
сума в построяването на този значим назначен за износ, а цената му е 14 евро- * Кметът Владица Димитров изтъкна, че е интерес на 
икономически обект с мощност от 1000 цента за един киловат-час, посочи Мате- Община Димитровград на нейна територия да се строи 
мегавата на парцел, който се намира як. 
между градовете Ниш и Враня.

- Запланували сме изгражда
нето на първите 40 мегавата 
през месец април следващата 
година и с този темп по 40 мега
вата всеки месец ще приклю
чим целия проект до края на 
2015 година. С реализирането 
му Сърбия ще се намери на 
първо място в света по изграж
дане на възобновяеми енергий
ни източници. От другите ефек
ти нека изтъкнем, че в построя
ването му ще бъдат работно ан
гажирани голям брой специа
листи, а според наши прецен-

локации за 

соларен парк
соларен парк

Експерти от известна- дане на соларен парк. Това го 
компа- доказват показателите на

/Танюг/
та италианска
пия „МХ §гоир" за трети слънчевото греене и количес- 
път посетиха Община твото слънчеви лъчи", заяви 
Димитровград чийто Алберто Джиованети, водач 
район е сред малкото в на италианската експертна 
Югоизточна Сърбия, група от компанията „МХ 
подходящи за строеж на §гоир". 
соларен парк. Гостите И кметът Владица Димит- 
от Италия проведоха ров изтъкна, че е интерес на 
разговори с кмета на об- Община Димитровград на 
щината Владица Ди- нейна територия да се строи 
митров и със заместни- соларен парк и добави: 
ка му Зоран Петров, как- „Димитровград е сред оне-
то и с техните сътрудни- зи райони, в които инвести

торите са заинтересовани да 
След това гостите от- реализират проекта. Опитва- 

ново обиколиха локаци- ме се заедно с италианските 
ите в района на Забър- експерти първоначално да 

дие, подходящи за изгражда- изберем подходяща площ, 
не на соларни съоръжения. т.е. равна повърхност от око- 

„Аз съм представител па ло 50 хектара, което ще е ггьр- 
компанията „МХ §гоир" за вата крачка за изграждане на 

Тези дни въз Факултета по инжерни ег$у", а след подписването на докумен- Европа, която е сключила до- по-малък соларен парк с
науки в гр. Крагуевац бе поставена тите за авторските права, научната говор за реализиране на про- мощност от 20 или 30 мегава-
единствена инсталация в света - нов работа на младия инженер от Сърбия екта под название „Един п:га- та. Това ще е условието за
слънчев колектор, който събира слън- ще бъде качена и на интернет. ват" в Сърбия. Заради това по-нататъшно сътрудничсс-
чевите лъчи двустранно, а не само от -У мен се роди идеята за по-ефектно- сме в Димитровград, където тво и цялостно изграждане на
горната, както е при досегашните. то използване на слънчевите лъчи, ко- търсим подходящи неземе- съоръженията. От една така-
С това изобретение той може на съ- ито загряват водата в такива инста- делски площи за евентуално ва значителна инвестиция ще
щата повърхност да събере и до 40 лации, намиращи се на покривите на
процента повече енергия, и напълно да къщи, т.е. да'се насочват и от долна- 
замести съществуващите електричес- та страна на колектора. По този на- чим съответно решение за ло- а общината би трябвало да
ки бойлери. чин „черната плоча“ се загрява и от кациите и при наличие на ползва една част от произве-
Конструкцията с огледало, която е двете страни и набира до 40 на сто по- добра воля на общинската ад- дената електроенергия. Един-
изобретил докторантът Новак Нико- вече енергия - изтъква Новак Николич. министрация, един от проек- стаеният проблем, който мо-
лич, е публикувана и в престижното (Н.р., „Блиц") тите ни ще реализираме точ- же да възникне, е да не избе-
американско списание „КепеюаЪ1е еп- но ТУК- Димитровград и Пи- рем подходящи парцели и

-----------------'-------------------- рот няма да са единствени ра- земя. В момента се спомена-
йони, но ще започнем оттук, а ват локациите в мерата па се- 
през следващите 3 до 4 годи- дата Петърлаш и Гулеповци. 
пи в рамките на проекта ще Ако намерим взаимен инте- 
бъдат обхванати и други об- рее, реализацията на проекта 
щипи. Най-важното е, четози ще започне през април-идиа- 
регйон е идеален за нзграж- та година".

ци.

Направен двустранен колектор

построяване на слънчева имаме голяма полза - ще се 
електроцентрала. Ако полу- открият нови работни места,

Акценти от Преброяването на земеделските стопанства

Площите под наем най-голяжь проблем П. Виденов

В преброяването, което за- вич. По-конкретно преброи- нужда за това. 
почна на 1 октомври и ще телите досега са посетили 687 
приключи на 15 декември, 609 домакинства, а са пребро- ката на селското стопанство и 
досега са обхванати три чет- ени 470 892, посочвайки, че лесовъдството на Републи- 
върти от селкостопанските досегашните резултати са в канския институт по сгатнс- 

а най-голям съзвучие с очакванията от то- тика Драгана Маркович из
тъкна, че до 15 ноември са 

Той добави, че съществува преброени 75,64 на сто от 909

Началничката на статисти-

Приет
Проектозаконът 

за обществените 

предприятия

домакинства,
проблем е преброяването на ва полезно начинание, 
площите, които са дадени 
под наем, каза директора на възможност за продължаване 000 домакинства със земедел- 
Републиканския статистичес- на срока на преброяването и ско производство, а условие- 
ки институт Драган Вукмиро- след 15 декември, ако има то за селскостопанско дома

кинство са изпълнили 68 на 
сто. Шефката на отдела за 
статистика на растителното 
производство към РЗС Йеле- 
на Перач изтъкна, че от 3394 
юридически лица, с преброя
ването досега са обхванати 39 
на сго, а са попълнени 1172 
въпросника. Тя изтъкне, че 
прзброеннте активни юри
дически лица имат 220 000' 
хектара

Правителството на Сър- ти, които няма да могат А 
бия прие Проектозакона за бъдат членове на органи 
обществените предпиятия, на политически партии, 
с който се предвижда про- Както обясни Динкнч, А 
фесионализация в тяхното колкото за ръководните п 
управление, както и избпра- тове кандидатстват фу111“* 
нето на директорите им онери на партии, 
чрез публични конкурси. дещия пост ще-

Министърът ' МлрДжаи замразят; ако бъдат пзор
Динкич изтъква, че се касае зз директор!!, 
за 'систематичен закон, кой- Проектозаконът й.

_ т~о е приет в предложената вижда закриване на у Р ^ 
’ си форма. телните съвети на 0 й0яе)ке

Проектозаконът пред- ните предприятия, ”тул- 
днжда между другото с об- държавата се оггегд. ^о'ма 
ществените предприятия ду равляването и 
управляват професионалис- надзирателна роля.

преД'селскостопански 
. площи; около 25 500 глади 

е^ър добитък, 227 000 свине, 
5209 овце и около четири ми
лиона бройки птици.
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Работниците в "Кобос" търсят парична помощ от общината Фотооко

Босилеградският кмет обещава ш лйь™
положително решение

Синдикалната органи- гажирани на работа, за кметът Владимир Захари- 
зация на заетите в босилег- времето, по което са били в 
радския текстилен завод платен отпуск, получават ция на Общинския съвет 
"Кобос , който е в състава

ев каза, че не е в компетен-

месечни принадлежности, да решава еднократни па
на иранската компания които средно възлизат по 8 рични помощи, но на 
Юмко , тези дни отправи до 9 хиляди динара, а ня- следващото заседание на 

иск до Общинския съвет за кои получават и малко по- съвета той ще предложи 
еднократна паричка по- вече. Истина е, че тези при- да бъде прието решение, с 
мощ на всичките 42-ма ра- надлежности са низки и се което Общинският съвет 
ботиици във фирмата. В изплащат със закъснение със съдействие на Центъра 
иска се посочват следните (последните са получени за социални грижи да из- 
факти - тъй като получават за май т.г.), обаче периоди- намери 
мизерии заплати и вече от- ката на исплащането и су-
давна са изпаднали в теж- мите определя "Юмко" и реши иска на работници- 
ко материално положе- те са еднакви за всички зае- те. Той добави, че техния 
ние, не се срамуват да по- ти в компанията. Въпреки иск е абсолютно оправдан, 
искат парична помощ от че още не са определени понеже получават крайно 
общината. В писмото е

законови възмож
ности и положително да

заплатите за времето, кога- мизерни заплати, а и сама- 
подчертано и това, че тези то заетите са ангажирани в та фирма, в която са заети, 
факти е потвърдил През лятото Венка и Димитър Димитрови от Босилег

рад самоинициативно и със собствени средства оградиха, 
озелениха и монтираха осветление на паметника на Васил 
Левски в Босилеград. Очаква се след броени дни компетен
тните да пуснат и осветлението...

и производствения процес, трябва да обърне много 
кметът Владимир Захари- предполага се, че те средно 
ев, който в една от дискуси- ще възлизат на около 12 риалното им положение, 
ите си на последното засе- хиляди динара за месец, 
дание на Общинската суп- Във връзка с иска на ра- 
щината е изтъкнал, че зап- ботниците от "Кобос" 
датите на работниците в 
"Кобос" не им стигат "ни- 
то за вода".

-Тъй като и на кмета му е 
ясно, че не получаваме 
„нормални" заплати, ние 
искаме от общината да ни

повече внимание на мате-

ПЛ.Р.ПУ1.Р.

Филмът „Шун Ли и поетът" 

спечели наградата ШХ за 2012 г.
помогне по същия начин Филмът на Андреа Сегре „Шун Ли и поетът" бе отли- вите и географски бариери, давайки възможност на 
както вече помага на други чен с филмовата награда ШХ за 2012 г. Председателят много хора да гледаттези филми и, дискутирайки ги, да 
материално закъсали хо- на Европейския парламент Мартин Шулц връчи награ- се включат в едно общоевропейско културно простраи- 
ра, па които редовно пре- дата на г-н Сегре на официална церемония в парламен- ство."
доставя еднократна или тарната зала в Страсбург, съобщиха от пресслужбата на На церемонията Андреа Сегре заяви: "Благодаря на 
друг вид парична помощ, ЕП. Филмът разглежда проблемите на имиграцията и Европейския парламент и на организаторите на тази 
казват работниците. ' конфликтите между членовете на традиционните об- награда, тъй като тя е изключително важна за разпрос- 

Иска па работниците щества и индивидуалните стремежи. Той разказва една транението на независимото кино, което обсъжда проб- 
подкрепил II директорът впечатляваща история за приятелство, която разбива лемите и напреженията в обществата ни в Европа."

предприятието Никола стереотипите и предразсъдъците спрямо „чужденци- Европейският парламент връчва филмовата награда 
Крумов, който в същата те". ШХ всяка година за филми, които илюстрират или
дописка посочил че е сьг- Останалите тазгодишни финалисти бяха „Сзак а поставят въпроси относно фундаменталните ценности
ласеи общината' посред- 82й1" («Само вятърът") на Бенедек (Бенце) Флигауф на европейската идентичност, изследват културното
ством Общинския съвет (Унгария, Германия, Франция) и „Табу" на Мигел Го- многообразие в Европа или представят гледни точки 
или Общинския Център за меш (Португалия, Германия, Франция, Бразилия). относно процеса на изграждане на Европа, 
социални грижи да пре- Тази година, за първи път от създаването на филмова- Като част от наградата, Парламентът финансира пре
достави еднократна па- та награда ШХ през 2007 г., Парламентът бе домакин на вода па филмите финалисти па всички официални ези- 
ричпа помош на заетите „Дните на филмите ШХ" , по време на които се про- ци в ЕС за „Дните на филмите ШХ". Освен това Парла-
Б потвт оди Факта жектираха филмите финалисти от всички държави мептът спонсорира и адаптирането на оригиналната
че заетите в "Кобос" които членки, давайки възможност на хиляди граждани да версия па спечелилия наградата филм за хора със зри- 

пауза от гледат тези европейски филмови продукции. телни и слухови увреждания, както и неговото предста-
1 ноември т.г. отново са ан- Обявявайки наградата председателят Шулц заяви: вяие.

Г „Тази награда допринася за преодоляването па езико-

на

VI[Нашенци по света)
Читателката Надеокда Николова. Живановска приветства 
роднините и приятелите си_____________________________

Братство" в Лае Вегасп
Не е особена вест, че „Братство" е пристигнало ставлява връзка с близките и с родината. Госпожа 

и в САЩ, понеже някои от нашите преселници от Надежда поздравява всички роднини в Желюша, . 
години получават вестника. Обаче е истинско удо- приятелите си, както и редакцията на „Братство". 
волствие, когато пи се обади някой от далечните Нашата читателка от Америка е по потекло от 
читатели за да пи поръча, че с нетърпение очаква с. ХСелюша. Била е омъжена в Скопие, Република 
„Братство". Македония. След пенсионирането си се завърнала

Госпожа Надежда Николова Живановска е ро- в родното село.. Сега есякп ьтбра година идва в Жс- 
Лепа в е. Желюша, а в момента живее при дъщеря лоша.
си Зденка в Лае Вегас, САЩ. Изключително се за- . С. Тодоров
радвала на новината, че вестник „Братство" йзли- Редакция „Братство’’' благодари пя сернатя
за отново чтплаклка, че с обаждането си иег.реко пи

Респвад й изпраща сестриницата Лнля от Же- зарадва а тели тежки времена. - Г-жа Николова, (ЩЖ 
июша, а тя го чезтГс удоволствие. За нея той пред- ™ ^ ^ЖЙЖйЖ

&
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Наскоро ще започне експлоатирането 
на зелен зранит 6 Бабушнишко

Разаобор с Иван Димитров от метеоролоаичната станция 
в Димитро варад _

//Сушата затрудни дълбоката Залежите са „ 

оран и сеитбата на пшеница 17 млн. тона!
Фирмата „Маин инвест" от Наскоро ще бъде готова в 

Младеновац осведоми Отде- Студия за влиянието на ек- 
* И температурите през ля- Ла за стопанство и финанси сплоатирането на „зелените 
тотО и есента бяха високи. към общинската скупщина в камъни" върху околната сре- 

- Да, високите температу- Бабушница за подготовките да, която ще бъде предоставе- 
ри също отрицателно повли- във връзка с експлоатирането на на Община Бабушница. 
яха върху развитието и ре
колтата на земеделските кул
тури. Миналогодишният аб
солютен температурен мак
симум в сравнение с тази го
дина е по-висок. Но това лято 
се отличаваше с дълъг пери
од на тропически горещини.
Тройно повече са дните, в ко
ито термометрите отчетоха 
температури над 30 градуса, 
тоест регистрирани са над 70 
тропически дни. Мога да ка
жа, че имахме и въздушна и 
почвена суша.

тежки

* 2012 г. ще остане записана в статистиката като изключително суха
В метеорологичната стан

ция в Димитровград, нами
раща се в с. Желюша, се из
мерват различни метеороло
гични параметри, някои от 
които са от голямо значение 
за селското стопанство. Стан
цията е една ог общо 28 глав
ни синоптични станции в 
Сърбия, чиито данни са офи
циални и за останалите об
щини в Пиротски окръг.
През 2007 г. е инсталирана 
система за автоматично из
мерване в непрекъснат ре
жим и в „реално време".

Метеорологът Иван Ди
митров, който дълги години 
работи в станцията, направи 
подробен агрометеорологи- 
чен обзор, в който се изтъква 
влиянието на валежите 
температурите върху земе
делските посеви.

Въпреки дълготр
суша и големия дефицит па » ^ това се отрази на есенна- 
почвената влага до края на та сеитба? 

и второто десетдневие на
ноември димитровградски- .
те стопани успяха да засе- рещините неблагоприятно се 
ят около 60 процента от
заплануваните 5000 декара малиха реколтата на повече- 

метеорологичният бюлетин за площи. Агроспециалистите то земеделски култури през 
предишните няколко месеца, съветват производителите лятото и есента, особено на 
имайки предвид продължите- да сеят Ренесанса, Победа, 
лен сух период. Симонида, НС-40С и други

- Според данните от наша- сортове, подходящи за този
район, както и да увеличат 
сеитбената норма, защото 
оптималният срок е вече 
изминал.

айпата

- Дълготрайната суша и го-

отразиха на растенията, на-
* Г-н Димитров, какъв е агро-

царевицата, и попречиха на на зелен гранит в Раков дол. Предприятието „Маин ин- 
есенната кампания в Димит- Между другото се припомня, вест" е възобновило и мес- 
ровградско и в Пиротски ок- че са приключили геологи- тния път кран река Тегошни- 
ръг. Сушата затрудни дълбо- ческите изследвания, които ца, от месносгта Бабин нос 
ката оран и сеитбата на пше- сочат, че залежите на рудата край Радосин до с. ЦърЕепа

възлизат на почти 17 милио- Ябука.
В зависимост от агротехни- па тона и че е договорен срок 

ческите изисквания па самата 
почва, имайки предвид ии. 
структурата и качеството, в В ход е монтаж на съоръ- суровини ще се плащат иак- 
по-леките почвени типове женията за преработка па зе- рая па третия квартал, 
пшеницата е вече засета, осо- ления гранит, както и обуче- 
бено след валежите през тре- ние на работници, 
тото десетдневие на октом
ври. В. площите със среден и 
тежък механичен състав бе 
по-трудно да се извърши ос
новната оран, заради недос
тиг на влага. Но все пак има

та станция проблемът не е са
мо в недостиг на почвените 
влагозапасп, но валежите бя- ница.

Въз основа на договора,
за експлоатиране от 22 годи- принадлежностите за

сплоатиране на минералните

ха и неравномерно разпреде-
ек-

Ч: Блпгоевич

Вечер посветена на Моня
В салона на Центъра за култура в Димитровград та

зи вечер от 19,30 часа ще бъде изнесена колажна 
програма по случай 10 години от смъртта на извес
тния дймитровградчанин Момчило Андреевич Мо
ня. Програмата ще носи название "Вечер на Моня", а 
ще участват: Царибродският оркестър, оркестъра 
към Центъра за култура, Слободан Алексич, Благой 
Стоянов Блажко, Рапцо Рангелов, Петър Гигов Пепи, 
Шпира Тричков, Мики Младенов, Драган Иелеиков, 
Милан Андреевич, Оцрджап Христов и Деян Тодо
ров. Б. Д.

много ниви, където пшеница
та е поникнала.
* Какъв съвет бихте дали на зе
меделските производители?

- На земеделците препо
ръчвам да ползват всеки удо
бен момент за есенна сеитба, 
защото и най-малкото коли
чество валежи в предстоящия 
период ще подпомогне по

лени. До началото на юни Всичко това говори, че 2012 г. никването на семената. Над- 
имахме обилни валежи. Така ще остане записана в статис- вяваме се зимата да бъде Ола- 
само през май валежите са тиката като изключително су- -гоприятна за развитието па 
170 литра на квадратен ме- ха. пшеницата. Петър Виденов
тър, което е два и половина 
пъти повече от среднбто ниво 
за този месец. След това нас
тъпи сух период. Валежите 
през юни бяха само 11 л/кв.м, 
а през юли 23 л/кв.м. Това е 
два до три пъти по-малко от 
средногодишното 
тво за периода.

Данните сочат, че през из
миналите 5 месеца количес
твото на валежи е към 70 лит- 

валсжите са

Димитро барад

Ремонтират се 

селски пътищаколичес-

амата по 
инансови 

стопан-

В Димитровградско тези дни приключи прогр 
ремонтиране на селски пътища, благодарение на ф 
средства, отпуснати от Министерството за селско 
ство, както и от общинския бюджет. Ремонтирани са пътища 
в мерата на селата: Градине, Радейна, Бребевница, Смилов- 
ци, Куса врана и Височкн Одоровци, пътят от с. Болев дол до 
с. Каменица, пътят между селата Драговита и Скървеница, 
както и две пътни направления в мерата на с. Гоип дол меж
ду махалите Тавулци и Варош и Тазулци и Раковци.

Пътищата бяха насипани със скални отломки и извалянк-. 
Извършител на работите бе ппротското акционерно дру
жество "Друмови". Б.Д.

ра. През август 
само 9, а нормата е 44 литра. 
През септември са измерени 
14, а през октомври 18 литра, 
докато нормата за всеки ме
сец поотделно е 39 литра. Су
шата продължи и през ноем
ври, а 9-те литра до края 
второто десетдневие на месе
ца са също под нормата.

на
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Наши нравиВ Димитровград отбелязан Световният ден на борба с диабета

500 души страдат от захарна болест ПилеНвШО
не при диабет^бе^тема на публич- Н(Л К-О^И/П
ната лекция, която неотдавна се Ш ' г /
спортната зала в ДиТитромртд“ Щ ТТС11С С ТНВМС1

За превенция и контрол на забо- ^

"и"“ак I /? Димитровград!
специалист по обща медицина в ' ' * *
Здравния дом. Той изтъкна,

състоя в

В съобщението се казва иВ Димитровград напосле
дък пак бяха забелязани ня- следното: "Имайки предвид, 
колко случая на палене на че контейнерите трябва да се 
контейнери! Изхвърляйки ремонтират, те известно вре- 
пепел, в която често има и ме в посочените улици^няма 
жар, несьвестните граждани да са по местата си. Ще бъдат 
нанасят вреда на обществено- върнати след ромонта. До- 
то имущество. Как стоят не- колкото ползващите услуги- 
щата обаче занапред те ще те на предприятието ни и па- 
навредят и на себе си, имайки татък злоупотребяват с 
предвид, че общественото тейнерите, ще бъдем прину- 
предприятие "Комуналац", дени да ги махнем, а гражда- 
което се грижи за хигиената в ните от посочените улици ще 
града, излезе със съобщение, имат задължение сметта да 
в което между другото се каз- складират 
ва: "Повече пъти ползващите пликчета и в определени дни 
услугите на ОП "Комуналац" да ги изнасят пред къщите си,

■. осведомявахме, че не трябва тъй като предприятието 
г ПРВО ТАКМИЧЕН»Е У ПРИПРЕМАНЬУ ! Да изхвърлят пепел и жар в няма вече възможност да на- 
: ВУРДЕ И ЗЕЛА НАЦИОНАЛНЕ КУХИНзЕ : контейнерите. Имайки пред- бавя нови контейнери".
Д лгоисточщсрБШЕ2з.1юо1ЖАРМ1:.годанЕ.хотЕлцри11В1'х | вид това, че някои не зачетоха Нека да добавим, че кон- 

покровигегь: општинд бабушницд ! тази молба, "Комуналац" е тейнер тези дни горя и на 
■ №*%*»} ог.ншАтот '■ принуден да предприеме оп- улица "Царибродски худож-
|!|ЖЙ ; ределени мерки. Нека да на- ници". Една димитровград-

ГлеЕи ' : помпим, че па улица "Ниша- чанка, живуща на тази улица,
' ^ ' ва" (пад жп линията) па 12 по- разказа, че след като видяла

ември и двата контейнера бя- контейнера да гори, взела во- 
ха запалени до такава стопен, да и изгасила огъня. По думп- 
че бяхме принудени да изри- те и, докато контейнерът го- 
каме пожарникарите, докато рял, на улицата имало много 
па 13 ноември па улица "8 хора, но нито един не се при- 
септември" също бяха запа- теснявал от случката, 
лепи и двата контейнера".

че в к»
Димитровград са диагностицира- & 
ни 500 души с диабет, от които 80 М?
позлват инсулин и напомни, че 
обучението и ранната диагности
ка е от голямо значение за предот
вратяване на усложненията вслед
ствие на болестта.

Лекцията, която предизвика голям интерес сред хората, бе организирана от Общинска- 
та организация на Червения кръст в Димитровград, а по повод 14 ноември - Световния ден 
за борба с диабета. Международната диабетна федерация и Световната здравна организа
ция за първи път отбелязват този ден през 1991 г.

Да добавим, че в Сърбия от захарна болест боледуват около 600 хиляди души на различ
на възраст, а броят на хората по света, страдащи от заболяването, е 371 милион. Смъртните 
случаи в световен мащаб са 4,8 милиона годишно, отчитат експертите. П. В.

кон-

в пластмасови

пи
Бабушница

Премиера 

на „Вурдияда"
Сдружението на гостилничарските 

и туристически работници от Ниш > № 
и Туристическата организация на Ч 
Община Бабушница за пръв път ор
ганизират състезание под заглавие 
„Вурдияда", в рамките на което в 
ресторанта „Църни връх" днес ще се 
състезават „майстори" за приготвя
не на урда от кисело мляко и на тра
диционни ястия от Лужиишко и от 
цяла Южна и Източна Сърбия.

Организаторите на състезанието 
се надяват мероприятието да стане 
традиционно, с цел да се подтиква 
произвеждането на здрава храна и да 
се привличат туристи.

Б.Д.
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Ч. Б. ТуристичкаорганизацфОпштине Бабушница, Саше ИвковиКа бр. 1 
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Урежда се „междумостовието" 

в Димитровград
Преди няколко дни започ

наха работи по уреждането 
ЖДИИ* ПСШЯ па простанството между два- 

Ш$.1 Щ .**та моста, което димитров-
градчани жаргонно наричат 
"острова" или "междумос- 

| товието". Работите се про- 
■. ■: веждат от водостопанското

предприятие "Кюприя".
____  Ангажирана е и работна ръ-

“ от Димитровградско.
-I Както ни обясниха компе-

• - .• тентии от предприятието;
Ш,ма,„гьт с да се ,,згрзди бот°-

Стълбите 
към Народ
ната библио
тека “Детко 
Петров"в 
Димитров
град бяха ре
монтирани 
през лятото. 
Изградена е 
и платформа 
за инвалидни 
1’блички. Не 
с|амо хм е по
лезно* но и 
гледката е 
хубава.

:

Лшгш^т
%

Б.Д.Б.Д.
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Интервк):
доц. д-р Десислава Христова от Софгт_

"Трансилвания" и "Танго" за край цариброд е особен
Последните две представ- ---------------------■---------—-------------------------------------—— * — * ■>.и творчески град

Приключи осмият “Балкан театър фест”

ления в осмото издание на 
"Балкан театър фест" бяха 
"Трансилвания" на драматур- 

режисьор Драган Нико- 
лич и "Танго" от Славомир 
Мрожек. Първото изпълни

га и Ье§1 пшп§" (Ново 
чало) е заглавие на изложба
та графики, която днес се 
закрива в димитровградска
та галерия „Методи Мето 
Петров". Автор на експози
цията, която съдържа 
30-ина графики, е художнич
ката Десислава Христова от 
София. Същата изложба не
отдавна бе представена и в 
галерията „Арт 55" в Ниш.

на-

отличиият Театър на Тимош- 
ка Крайна "Зоран Радмило-
вич" от Зайчар, а второто Дра
матично-кукленият театър от 
българския град Враца.

Текста "Трансилвания" е
написал Драган Николич. В

Десислава Христова завър
шва Национално училище за 

ства „Акад.изку
Илия Петров" и Национална се радвам, че ме селектираха, 
художествена академия в Со- * ^кв0 нац-много Ви вълнува и 
фия (специалност Графика), вдъхновява в живота и изкус- 
където защитава докторска твото? 
дисертация. Участва в редица 
самостоятелни и общи из
ложби и конкурси в България 
и чужбина. Член е на Съюза 
на българските художници и 
участник в международния ‘ ~ 
пленер „Погановски манас- те 
тир 2011". Изложбата в Ди
митровград използвахме, за 
да побеседваме с нея.

изящни

- Вдъхновява ме семейство
то, света около мен и нещата, 
които ми се случват. Съпру
гът ми Росен Тошев, смея да 
го кажа, е един от най-добри- 

български живописци. 
Действително неговия начин 
на работа има ренесансов ри
сунък, който идва отвътре на 
човека. Това нещо не се учи.

Г-жа Христова, защо тази ко- Той преподава 
лекция графики назовахте специалност Керамика в со-
„Ново начало . фийската академия. Занима

ва се също и с фотография, 
развивам в моите графики, са рто сега съвсем наскоро спе- 
от едни стари и порутени бе-

арматури, т.е разпада- фотография, който е между- 
щн се архитектурни елсмен- нар0ден. 
ти. Обаче в този разпад нами- Радвам се, че и синът ни 
рам новото начало. Опитвам Александър тръпга по нашия 
се да намеря новата връзка и път и в момента е ученик в 
новото съзидание, което се

него се преплитат световете на живите и мър
твите. Героите са членове на една влашка се- живопис вмейна разбойническа група, която плячкосва 
и се занимава с контрабандна дейност по Ду
нава, като при това сътрудничество им оказ- - Много от темите, конто
ват ограпите па властта. Семейството се стре
ми бизнеса сп да легализира и въведе в чели втори златен медал запо-мирни течения, но всичко тръгва наопаки, тонни
тъй като снахата наоутва свекървата сп в кла
денец, мъжа сп удушва с възглавница, докато 
двете си заварени деца кара да се убиват по
между си... Целта й е след като "изчисти те
рена" да се омъжи за любовника си.

Вдъхновение.за сътворяване на чудесната 
пиеса Николич е черпил от всекидневния 
живот от статии във вестници, залегнали в

Художествената гимназияс отношенията вв нея се намират прилики 
съвременните семейства и обществото като ражда от старото и смятам, че „Акад. Илия Петров" (специ- 
цяло. можем да видим как от нещо алнот Живопис), която сме

Спектакълът "Танго" на врачанския театър старо се ражда нещо ново. завършили аз и баща му. 
е спечелил куп отличия на 15-ия Междунаро- * В основата на повечето Ви * ^як оценявате художествет- 
ден фестивал на малките театри в румънския произведения е фотографията... та традиция и въобще изобра- 
град Питещ, която информация подсказва, - В последните години за зителното изкуство на Цариб- 
че димитровградската публика имаше голя- мен е важно да уловя този род, с който имате семейни и 
мо удоволствие да го види в рамките на БТФ. миг, който фотографията мо- кумовски връзки?

В ролите се проявиха Борислав Борисов, же да хване. Когато художни- - Наистина го оценявам ви- 
Сава Георгиев, Ивелина Полякова, Огнян Сп- кът рисува пейзаж, той се по- СОко. Много ме радва това, че 
меонов, Жана Рашева, Константин Соколов и топява в него и усещането е не спират да се правят излож- 
Калина Кипрова. Режисурата е дело на Нико- друго, докато фотографията би и да се развива тази кул- 
лай Поляков. улавя точно тази секунда и не турна дейност, която е необ-

Фестивалът бе закрит от най-възрастния може да бъде хваната в едно ходима в днешно време, 
участник в последната показана пиеса "Тап- дълго рисуване на даден Идвам често в Цариброд. За 
го". Честта се падна на доайена на врачанския обект. За мен е важна точно пас Цариброд е като вкъщи 
театър, 80-годпшния Сава Георгиев. "Танго" в тази секунда и се опитвам да особен и творчески град, кои 
Димитровград гледа и посланикът на Бълга- я хвана и после да я изразя с то ражда толкова много ху 
рия в Сърбия Ангел Димитров, който в края моите графики. дожници и таланти. Позна
на пиесата от кмета д-р Владица Димитров * Тази година е много активна вам много талантливи сту 
получи подарък за спомен от фестивала. и успешна за Вас. денти, бъдещи художници-

След края на фестивала можем да посо- _ ^рез пролехха станах до- Един от най-младите е Тсо- 
-им, че бе организиран цент а от 11ачалото на учебна- дор Илиев, второкурспик 

Я безупречно и че всички- та год]ша водя ^ софийската академия от спе-
•Щ те 9 представления аб- ррафика в Националната ху- циалността Живопис.
■ сслютпо оправдаха д^ствсна акадеМия. Учас- само го себе си е удивително-

твах и в конкурса МОСТ па * Какво е вашето мнение за
„Погановски манас-

черните хроники, след това от местните вяр
вания и обичаи, свързани с култа на мъртви
те, както и от живописния език на старите хо
ра и местни жители. При режисурата на соб
ствения си текст Николич наблягал върху ме
тафората, че светът на живите е свят на вам
пирите, в който хората се "смучат" помежду 
сп, докато светът на духовете и вампирите е 
представен като митично безопасен

В ролите се проявиха артистите Драган 
Йованович, Милутин ВешковичсВуядин Ми- 
лошевич, Милош Танаскович, Йелена Раич, 
Селена Ристич Внтомирович, Предраг Гър- 
бич п Милош Джуричнч.

Спектакълът "Танго" също се занимава със 
семейни, т.е. житейски ситуации, предизвик
ващи абсурдни реалности. В едно семейство 
всичко тръгва наопаки. В тази ситзуция лаке- 
йът става главна "мутра" - любовник на до
макинята, домакинът му става слуга, синът 
им бйва убит от ла- 
кея... Поантата на 
пиесата му е, че 
всички хора са под- 
ложни на манипу
лации, водещи до 
катастрофални ре
зултати. Едновре
менно се едаборира 
мястото па интелек
туалеца в съвремен
ното общество н се 
стига да заключе-

и мил.

в

Ш . 1 очакванията.

Щ Христо Ботев , органи тива на една от най-новите га-
Я зира проявата с помощ- лерИИ в София, която има се- Но събитие, което
Я та на Министерството риозна амбИция да предста- много хора от разлив
Я накултурата на Сърбия, ви 5ъЛгарСКИ авт0рИ. в кон- ки на света и е от голямо з
Я Оогцина Димитровград КурСа участваха над 450 ху- чение за самите худ°ж"п '
1 и Националния съвет.,а Д^НИ'И/ които живеят в общш.ата и за рзпгопаЛ^

българите. Медиен вългария, и българи, които церът повдига кудтур3*
спонсор бе РТ Цари а- живеяТ чужбина. Йресгиж- "щого по-високо ЦавниШО-
род.

- Това е изключително ®а*'

ни т°4'
&

преди -
почти 50 години, по *•-

шние, че положение
то му може да се 
превърне в 
суматоха, 
написана

ното жур-й избра творби на 25 
художници. Така аз съм вчис- 

Бобан Димитров лото Па Х83И 25, което само по 
себе си е добро постижение и

пълна 
Пиесата е Фото: Росенщ
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Дарение от 
българския зрад БанкяМузейна сбирка в Основното 

училище в Димитровград учебни помагала 

за Основното 

училище 

„Христо Ботев"

* Понастоящем сбирката наброява около 80 експоната, но идеята е тя постоянно да се 
обогатява.

В Основното училище "Христо Ботев" 
в Димитровград бе открита малка му
зейна сбирка, съдържаща предмети, 
ито в нашите краища са се ползвали във 
всекидневния живот в миналото. В две 
шкафчета са залегнали около 80 пред
мета, сред които: бокал, клопотар, ма
нерка, ютия, народни носии...

"Виновничка" за създаването на мал
ката сбирка е преподавателката по 
сръбски език и литература Светлана 
Стоянова. Както тя ни обясни, набира
нето на предметите е станало по разли
чен начин - някои вече са били в прите
жание на училището, определен брой е 
събрала самата тя, а някои пък са донес- 

ениците й.

ко-

Основното училище „Христо Ботев" в Ди
митровград тези дни се сдоби със звукови 
учебни помагала, дарение на град Банкя (Ре
публика България). Подаръка връчиха 
зам.-кметът на Банкя Пламен Симеонов и 
Катя Колева, депутат в Народното събрание.

„Хората от Банкя още веднъж показаха 
колко са ни добри приятели. Благодарни 
сме, че с тези помагала, които получихме, 
обучението на български език ще се подоб
ри", заяви директорката на училищието Ка
терина Симеонова.

„Училището, кьдето се намираме, е една 
институция, която дава знания и възпитава 
децата в духа на традициите. Това са бъде
щите граждани, които ще строят живота 
този град", сподели депутатката Катя Коле
ва, която за първи път посещава Димитров-

^ Гостите от България направиха обиколка 
на града, присъстваха на последната вечер 
на фестивала „Балкан театър фест" и обеща
ха и занапред да организират такива и по
добни акции.

[уч
Става дума предимно за ученици в 

седми клас, на които тя по време на ча
совете по сръбски език и литература 
преподава уроци, които се касаят за на
родните традиции, обичаи, литератур
ни творби и пр.

Преподавателката каза, че основната 
идея е сбирката постоянно да се обога
тява С НОВИ предмети. Вече са подготве- Светлана Стоянова край предметите от миналото 
ни и шкафчета за новите експонати.

ли

па

П. В.
В. Д.

В музикалното предаване „Шлибик” на РТС Ш

Шпира Тричков влезе в полуфинала к-".

I* „Много се радвам, че успях по-най-хубав начин да представя фолклорната традиция на родния ми край."
При нестихващ зрителски интерес, пъц, както и фолклорната група „Ре- Вторият сезоп иа телевизионното 

особено сред димитровградчани, мизиана от Бела Паланка и ансам- Лш3икално предаване „Шливик" на 
премина поредното музикално пре- бълът към пиротския Дом на култу- ррс има състезателен характер, а 
даване „Шливик" на Радио-телеви- рата. целта му е да представи традици-
зия Сърбия. Известният Димитров- Участниците представиха коло- очните културни ценности на Сър- 
градски музикант Шпира Тричков, ритната разноцветна народна носия бия. В новия сезон тази есен учас- 
по потекло от село Бребевница, като и изпълниха предимно шопски на- тваха изпълнители от околността 
солист на дудук се класира за полу- родни песни и танци - „Пошла Тро- **<* градовете Пирот, Неготин, Яго- 
финала на емисията, в категорията - янка на воду", „Върти, върти коло", боо\якин/л^иЪачмшиаСмдкяс-’ Е 
изпълнители па народни инструмен- „Заплакала е Стара планина", Мар- т%Ш1те 0 аЮлЛатшпе градове ^ 
ти. Той изпълни народната песен ковска песен , „Забричи се млади 11ай-добрите вокалисти, инстру- 
„Море ой пелине, бел пелине" и хо- младожсня, „Ръченица , „Еленино лгенталисти и фолклорни формации 
рото „Смиловски за пояс". хоро", „За пояс"... Изпълненията на се представят в студиото, съпро-

В предаването, което бе излъчено в състезателите бяха оценявани от вождани от народния оркестър 
неделя на 18 ноември по първата тричленно жури в състав-д-р Димит- РТС и стрщения оркестър наТи Лолклопния ансамбъл
програма на националната телеви- рие Големович, професор по етному- Нови Сад. Емисията по образовате- учаХа! е в редица култупно-обшес- 
зия/участваха още кавалждията зикология в Музикалната академия в лени същевременно забавен начин ^вен^по^ви и коннео^ГГиимит 
Алексаадър Васов по потекло от Пър- “ф,7Г«Ги“Гк“,™Д„™;,
топопинци, женската певческа група ректор и хореограф иа_ ансамбъла иа Сърби^, Редактор на тромпетист и корепетитор па култур-
«Врело от Бела Паланка, женската „Кол ц предаването е Светлана Азаняц. но-художественото дружество е гос-
певческа група към Културния дом в вич- :__________________________ _______ тувал на различни фестивали в Сър-
Пирот, вокалистите Иован Пеичич от „Много се радвам, ш успях бия и бившите югорепублпкн, Бълга-
Пирот и Иелена Минкович от с. Кру- по-наи-хубав начин да представя- фолклорната традиция на родния ми рпя Гърция Германия Чехия Зас-

край.На дудук свиря още от 1958 год. се'спонмеиат /, шяви‘т" с
Заобичах този инструмент благода- В'Д1ШЯ български акордеонист Ибро 
ренпе на баща ми Тодор, които сви- д какт0 ^ с певцРТ2 драган МР.
реше на кларииет и тъпан. С течение хайдович Канаринац, Ясна Крчияше- 
на времето започнх да свиря н тром- вич Бобаи ш^ч 0ще ■ шз г 
пет, с които..е се разделям повече от по ава общЮ1Ска септемврийска 
50 години. Също свиря и на устна хар- наг^ а М1Шалата годпна като. дъл-
мопнка, но дудукът носи в себе сн му- гогрдишен работш1К на цеитьра за 
зиката на предцпте ни , сподели култура е. награден с общинско приз- 
ш™ра Тричков. цанйе за принос в развитието на кул-

Кариерата си като тромпетист за- тупцо-творческата дейност и 50 годи- 
|У почнал в гимназиалния духов оркес- „^Художествена работа.
И тър_ иа Георги Шукарев-през 1961 г. въпроса нр какво очаква от
-I Той се изявява не само като музикант, по-нататъшното състезание, топ спо- 

■ но и като певец. Същата година с на- . /
9 родната песен „Кацнал бръмбар на 
щ трънка" спечелил първа награда като 
1 вокалист иа едно местно музикално

? /'
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V V
дели:

„Най-важното е да участваш". 
Покрай Шпира Тричков в полуфи-

състезание. Тричков пеел и свирил "оха^щеТв^щаХлмГминкоТот 
различни музикални стилове еди- 0т Кру пъц, фолклорният ансамбъл и

пе~ г^па отПиРот-

е дълщгодишен хореограф и корепе-

*т
.... . ... „::-X у

Петър Виденов
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Състезание за купата на Сърбия по каратеСреща с младия каратист Марко Тодоров

Спечелени два златни"Карате не е само спорт, 

карате е моят живот" медала
Членовете на Карате клуба чи със сребърен, докато Ни- 

Цариброд спечелиха четири кола Наков грабна бронзово- 
медала от състезанието за Ку- то отличие, 
пата на Сърбия, което орга- За каратистите на Цариб- 

зира Шотокан карате съю- род това бе последният тур. 
Сърбия. Състезанието нир в 2012 г. В есенния поду. 

се проведе на 18 ноември в сезон те спечелиха общо 46 
Ариле. В него участваха 710 медала и то 15 златни, 9 сре- 
съсгезатели от 47 отбора. Ди- бърни и 22 бронзови. През се- 
митровградските каратисти зона 2011/2012 те спечелиха 
бяха успешни в борбите, общо 68 медала, поради кое- 

Ц Златни медали спечелиха то по случай Деня на община- 
Марко Тодоров и Александър та получиха признание. 
Глиговор, Урош Деков се оки-

Млади перспективни спортисти никога не 
са липсвали на Димитровград. Своя път към 
плеядата на известните полека пробива и 
шестнайсетгодишният каратист Марко То- | 
доров, за когото все по често слушаме по ме
диите. Първоначалният му спортен избор 
бил футболът, защото почти всичките му 
приятели се записали да тренират футбол, 
обаче съдбата искала другояче:

- С дъщерята на треньора по карате Алек
сандър Раиджелович бяхме съученици. Вед
нъж тя ни покани да отидем да наблюдаваме 
тренингите в КК Цариброд. Бях привлечен 
като с магнит и бързо след това се записах в 
клуба. В началото тренирах по три пъти, а 
след това по два пъти седмично. Ранджело- 
вич беше моят пръв треньор от 2004 до 2005 г. Щ 
Но след като се пресели в Швейцария, имах 
пауза от две години. 2007 г. дойдоха треньо- |Н 
рите Горан Кръстич и Милош Тодосиевич, Км 
но Тодосиевич не остана за дълго в клуба, та- ■“*
ка че го замести Сашо Пешич, всичките са от Марко Тодоров е роден 1996 г. в Пирот. Сро- 
Пирот, и вече нямам прекъсвания. дителите си живее в /\имитрожграо, където е

Заедно с тренингите вървят и участията в завършил основно училии/е, а в момента е вто- Въпреки че в крайното кла- радските волейболисти да 
турнири и състезания. Марко се състезава в рокласник в Гимназията “Св. св. Кирил и Ме- сиране в Междуокръжната подобрят формата си и да от- 
дисциплините ката и кумите. Че става дума тодий". С карате се занимава от 2004 г. волейболна дивизия Леско- бележат много по-добри ре-
за обещаващ спортист, говорят досегашните вац за сезона 2011/2012 зае зултати. Той припомни, че и
му постижения: кафяв колан и участия в три второ мяст'о, мъжкият волей- в началото на миналогодиш-
първенства на Сърбия. болен отбор на Младост в но- ното първенство са загубили

- 2008 г. участвах на републиканското пър- цията' селекционерът Милорад Чопич и вия се3он, който стартира в няколко мача, а все пак нак-
венство в Пирот, когато заех 1-во място, 2011. тРень°Ри на някои по-големи клубове. За началото на ноември, загуби рая успели да се изкачат на 
в Чачак - 3 място и 2012. в Пожаревац - пак своето Участие в тези подготовки Марко каз- всички мачове. второ място. Георгиев посо-

ва: След като срещата от пър- чи, че понеже в Босилеград
- Тези специалисти следят нашата работа вия кръг между Младост и все още не е приключило из- 

- водят тренингите, съветват ни, коригират Морава Хан бе отменена, във граждането на спортната за- 
грешките и след като приключи всичко, те втория босилеградчани загу- ла, и тази година са принуде- 
правят списък за репрезентацията. Моята биха с 0:3 от Флака във Пре- ни домакинските си 

екипировка, колан, защитна гума за зъби и цзд от самото начало бе да се добера до реп- шево, в третия по-добри от да играят във Владичин хан,
тях бяха волейболистите на което им създава доггьлни-

*
ни

.. зът на

—1 Iш в

Щад у ■■

&
#11

ДС.1 .

т Междуокръжна волейболна дивизия Лесковац
\ \...

Слаб старт
Щ на босилеградските 

волейболисти

трети.
* Скъп ли е този спорт?

- Не бих казал, че е много скъп. Разходите, 
които аз имам, са членският внос в клуба, мачове

ръкавици, останалото, т.е. участията ми 
турнирите и пътя, плаща клубът ми.

резентацията и я осъществих тази година.
Доволен съм, но сега вече апетитите нарас- Дубочица, които спечелиха телни трудности.

* Имаш ли спортен идол? тват и следващата крачка по стълбите е да 01,0 същия резултат, а в чет- За отбора на Младост през
- Не бих го нарекъл идол, защото нямам участвам в по-сериозни съревнования на ев- въртия кръг "зелените от- този сезон_играят

такъв. Мога да кажа, че ми харесва примерът ропейско или световно ниво. Всички участия стъпиха с 1.3 срещу Сурдули- воле о • Р

искам да приличам на никой, а да градя лич- състезавам. временното класиране Враня, Стоянчов, Васил Васев, Алек-
на кариера. Да бъда само Марко Тодоров. Че става дума за перспективен спортист, кгйто се ш ^ 18 ,^оем_ сандър Трайкович, Предраг
* Ти си във втори гимназиален клас, какъв си говорят постигнатите резултати за тези 6 го- Младост водеше с 1:0 в Стаменов, Йован Котев и Ми-
ученик и как успяваш да се справиш със задъл- Дини активно спортуване: 33 медала, от кои-
женията и в училището, и в спорта? то 14 златни, 6 сребърни и 13 бронзови.

- Отличен съм ученик, не всичките ми Най-любима му е първата - бронзовата, спе-

геймове, обаче във финиша лош Йорданов.
Тъй като в тазгодишнотона срещата вранянци имаха

повече късмет и спечелиха с първенство на Междуокръж- 
челена на ИППОН съревнование 2005 г. в 3:1 гейма . 25:17,16:25, 24:26 и на волейболна дивизия Лес-

сьстезават само 6 от-
оценки са петици, но успехът ми досега е от
личен. Всичко се постига само с добра орга- Лесковац. „Просто е неописуема тръпката, 24:26. ковац се
низация. Аз като се прибера от училище вед- която почувстваш като се качиш па подиума През уикенда Младост ще бора (Младост, Морава ан,

за медали" - казва той. гостува на Морава Хан във Флака, Дубочица, СурдулиЧ3
Най-пресни са му спомените от неотдав-. Владичин хан в отменената и Враня), според регламента

състезание Кимит купата в Бела па- среща от първия кръг. на състезанието всички отоо-
Треньорът и капитан на ВК ри ще играят по три мача по-

Младост Мирослав Георгиев между си.
- Прекрасно е чувството когато си тръгнеш заяви, че се надява в продъл

жението на сезона босилег-

нага се заемам с домашните упражнения и с 
уроците, като ги приключа, заминавам на 
тренинг н за мен денят е изпълнен.
* В спорта както и в живота не винаги става 
така както бихме желали, понякога нещата се 
обръщат срещу нас, как преодоляваш такива 
моменти?

нашното
ланка, когато завоюва 2 златни медала, както
и купа за най-успешси състезател. ПАР-
с такива награди. Самата помисъл, че си осъ
ществил нещо, благодарение на собствения- Във всеки спорт има възходи и падения.

Аз досега почти не съм се връщал без медали си ТРУД- те въздига до небето и ти дава нови
от съревнованията, мога да кажа, че главно сили да вървиш напред. ята школа
съм донасял по два, тъй като участвам в две МаРк° въобще не иска да говори за прек- Наи-малките футболисти от детско-юношесха

==—§ =1§~1
била моментална слабост, не искам да се за- ™но говори за сериозните му амбиции. катастрофално като домакини от вРъ^™ц^твот0 юн°' 
нимавам с нея, наскоро ме очакват нови съ- в новата ера па глобализация, когато всич- вашка Дубочица с 0 : 6. В същия кръг от първен 
певновапия само трябва да се постарая мал- ™ искат да приличат едни на други, слава шите младша възраст на Балкански загубиха от сь

п.крче и всичко ще се оправи". Все пак то- Бо1У'че има и хоРа/ които искат да бъдат раз- състав на лесковашка Дубочица с 0 : 2.
ва са моменти, от които трябва да се учим, за лтни, да имат свое аз. Марко наистина е -
ва ' г още млад, но му с ясно, че трябва много да се *** • ..еЦата
да напредваме. „янлятьл и в по-сери- ТРУДЧ- 33 Да може Да се надява на резултати. В рамките на лигата на Източна Сърбия - гРУпа Г. за1у-
озшшодготовки Миналата година заминава Пожелаваме му една блестяща кариера и да младша възраст на баскетболния отбор А^ИТД^а4оСГ
озпи подююи нлВласин- ии РаДва °т олимпийски и други световни биха от връстниците си от отбора на белопалански д,

пщтсъстват челните хора в каратето като Ацо АХ, го сегменти от играта и заслужено стш паха до д С
Чирович, главен селекционер на репрезента-

Накратко

ме
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НФЗ - 14 кръз_________ _________ . 

"Минималец" 

на прощаването 

от домашната публика

ПФД -13 кръг: Младост (Босилеград) - Младост (Сувойница) 1:0

Нови три точки за босилеградчани
Босилеград, 17 ноември 

2012 година. Стадион 
"Пескара". Зрители - око
ло 100. Главен съдия - Не- 
маня Величкович от Враня.
Голмайстор - Сашо Ди
митров в 40 мин. Жълти 
картони: Мирослав Васев и 
Димитър Василев от Мла
дост (Босилеград) и Зоран 
Тасич и Младен Тасич от 6. Алакинце 
Младост
Червени картони: Алек- 8. Терноци 
сандър Динов от Младост 9. Челик 
(Босилеград) и Марко 10. Ас 
Илич от Младост (Сувой
ница). 12. Младост шище.

Младост (Босилеград): (Сувойница! 13 4 1 8 19:33 13 Балкански-. Лилич 7, Го- та), които_не успяха да реа-
Гашевич, Кръстич, М. Сте- 12. Биляча 13~~4 I 7 23-39 13 гов 6-5 (Н. Иванов 6.5), С. Ф. лизират. Гостите два пъти
ваиович, Л. Динов, Васев, 1з! Павловац------------- 13-3--------- 0—10—16^41------ 9 Соколов 7, Манойлович 7, (чрез Д. Джорджевич в 16
Д. Василев, М. Василев (от Вранска баня------ гГ~3---------- 0 10 17-44------ 9------ М- ГеоРгиев 7'/ Марков 7.5, и Митич в 36 минута) успя-
48 мин. Стойков), С. Стева- 15 Левосойе--------------13~2--------- 0—И—16^47------ 6------ С. С. Соколов 7 (Велков -), ха да застрашат вратата на

• нович, Димитров, Цветков т? 1----п—ТТкл------ 1-------- Петров 7.5, Гюров 7, Алек- домакините. Решаващият
И А. Динов. .16. грешневка--------- 13_1---------- 1-----7 17.54------ 4------- сов 7 и в Георгиев 6.5. гол бе дело на Давор Пет-

Младост (Сувойница): -------------- :--------------------------------- —--------------------------------- Малоишще: Стояиович 7, ров, който в 65 минута от-
Нешич, Филипович, Н. липса на концентрация гРУби нарушения и недис- д Станоевич 6, М. Станое- лично изпълни свободен
Илич, О. Цветкович, М. или спортен късмет напа- циплина' червени картони вич ^ Митич 6.5, Д. Джор- удар от 20 метра и улучи
Цветкович (от 81 мин. Ми- дателите не успяха да вка- полУчмха АлександърДи- джевич ^ йович 6.5, Белир сглобката на напречната и
лан Тасич) Стойкович, рат повече от един гол. нов°т Домакините и Мар- ^ Димитриевич 6, Йован- страничната греди.
Младен Тасич, А. Йович Решващият момент в сре- к0 Плич от отоора на гос- чич 6/ н Джорджевич 6.5 и В следващия кръг утре 
(от 68 мин. Радоичич)' 3. щата се случи в 40 минута, тит®' ^ Тошич 6. от 13 часа Балкански госту-
Тасич, М. Илич и Лазаре- когато след една добре ор- В останалите мачове от На прощаването за тоя ва па отбора Злочудово.
вич (от 50 мин. Ж. Йович). ганизирана атака Сашо 13 кръг са постигнати след- се3оп от своите верни фе-

0 4 ^ л г - ните резултати: Пчиня -
Въпреки че отбелязаха Димитров, които в този Длакинце 2:1, Челик-Беса 

само един гол, босилеград- двубои игра като центра- 01 в ^ска даня . Павло. 
чали напълно заслужено лен нападател, излезе сам д т; л-ъ
спечелиха пови три точки пред вратаря на домаки- у^но 'и Су ешневка У0 басклетболна резионална лиза
срещу гостите от СувоЙпи- ните и от десетина метра с ^д^ва - Мор^ГоИи Не-
ца и се изкачиха па 4 място точен удар изведе отбора беснАи ангели 5Левосое 7:0. .

прТц"Г1Г с,,ст». 6, к„- в 5”',<■%* Домакините „ се предадоха
те бяха по-доорият отбор ректна, и двата отоора за- дост /остува иа опашкаря в ПОСЛеОНШПа Четвърт! 
на терена и създадоха ня- вършиха мача с по 10 фут- т ев7а в буяноваш1Г0. Г
колко изгодни голови по- болисти, тъй като във фи- То село Лопардинце Димитровград - Рътан (Болевац) 76 : 87 (20 :17; 18 : 21; 15 :
ложения; обаче поради пиша иа срещата, заради ” ' Пу1 Р 17;23:32^

Таблицата след 13 изизрани кръза:
мач поб. рав. заг. гол-разл. точки

1. Пчиня 12 12 0 0 56:6 36
Балкански - Малошище 1: 0 (0 : 0)2, Морава 13 11 1 1 58:12 34

3. Небески ангели 13 11 Димитровград, 17 ноем- кански успяха с минима- 
ври 2012 г. СЦ "Парк", зри- лен резултат да надвият 
тели - около 200, рефер - скромния, но корав отбор 
Йелена Цветкович от Лес- на Малошище. Димитров- 
ковац (7.5). Голмайстор - градчани играха без някол-

които бяха 
или с повече

1 1 46:6 34
4. Младост

(Босилеград) 13 7 2 4 30:19 23
5. Беса 12 7 1 4 16:13 22

13 6 3 4 25:19 21
(Сувойница). 13 77. Коидива 0 6 28:26 21 Давор Петров в 65 минута, ко титуляри,

Жълти картони: Алексов, контузени 
М. Петров, Гюров от Бал- картони. Въпреки това те 
кански, а Митич, Д. Джор- създадоха голям брой 
джевич и Йович от Мало- шансове (В. Георгиев в 3,26

и 28, Н. Иванов в 49 мину-

13 5 4___4 25:21 19
13 5 2 6 22:28 17

1 7 22:30 1613 5 '
1 7 26:40 1611. Биляча 13 5

Б.Д.
иове футболистите иа Бал-

изток - 7 кръз

Димитровград, 17 ноември зултатът бе равен -38:38. По- 
2012 г. Спортната зала в СЦ бедителят бе рсшен в послед- 
"Парк", зрители - около 200. ната четвърт, в която гостите 

Баскетболистите на Ди- постоянно увеличаваха пред- 
митровград претърпяха по- нината. С тройка в последна- 
ражение на домашното игри- та секунда на мача те стигнаха 
ще от директния си конку- до превъзходство от 11 точки, 
репт в борбата за оцеляване. Мачът сякаш реши "по-дъл-

Бронзовият медалист от Олимпиа- ПъРвата четвъРт спечел“ха «та скамейка" на гостите и 
дата в Лондон Тервел Пулсв беше оп- Домакините. В продължение преднината им в "повечето 
ределеи за боксьор №1 на България иа мача се водеше рав,юсгои- сантиметри. •
за 2012 година. Той получава награда- на боРба' като "^-голямото а следващия кръг Дпмит- 
та за втора поредна година. Ръковод- превъзходство от 5 точки ровград гостува на отбора
„.е™ ,„рпо ..ко .р„- до" ■Зт,,р-
иизира специална церемония, а част и з V У
от наградите раздаде президентът 
Красимир Ииински.

За най-добър треньор по бокс през 
годината беше определен национал
ният селекционер Михаил Таков.

При жените отличието спечели 
Стойка Петрова. За най-млад бок
сьор - Благой Найденов, а за най-пер- 
спективен в спорта - Ангел Йорданов.
Българската федерация по бокс връ
чи и две специални награди за цялос
тно развитие иа спорта. Техни носи
тели станаха легендите на този спорт 
Анастас Любенов и Ивайло Маринов.

Тервел Пулев е боксьор 

на България за 2012 година

ДС.

На 9 . декември 2012 г. ще се навърши ПОЛОВИН 
ГОЦИНА от смъртта на нашия мил съпруг, баща, свект,р, 
тъст, дядо и прадядо

<1 ИЛИЯ ПЕЙЕВ - Ица стъклорезеца 
Ме,; от Димитровград

•)>:г\
Снимка: БГНЕС

Завинаги ще те помпим по доброто и вечно ще пазим от 
забрава хубавите спомени за теб.

Панихидата ще отслужим на 25 ноември па димитров
градските гробища от 10 часа.

Съпругата Вида, синът Сипиша, снахата Емилия, дътер 
Юлка, зетят Иоеан, внукът Милан и внучката Мая със

семейството си

Награди за 2012 година:
Боксьор №1 на годината - Теисел Пилее Пай-перснектиееп боксьор на годината - 
Треньор.Уе1 на годината-Михаил Таков Ангел Йорданов
Най-добър боксьор сред жените - Стойка Най-успешен отбор на годината - юношес-
Пе»]рова кият състав с треньор Борислав Бояджиев
Най-добър млад боксьор иа годината - Награда за цялостно развитие на бокса -

! ууцоП Найденов Анастан Любенов, Ивайло Маринов

ята
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Нобица Младенов Вицове

С най-хубави 

пожелания
РАДИО ЕРЕВАН, 
ЛЮБОВТА, ПАРИТЕ...

***
Питат Радио Ереван: - Как 

може да се преживее криза-

- С помощта на правилно 
подбрани антидепресанти. 

По точно?

та? тьговия ли йе?Бабата по-скоро да оздравее 
дядото по-бавно да старее 
да възк 
с нови
и ергените с пъстри елеци.
Петелът пак да закукурика, 
котката и мишката да се претичат. 
Лютата в буренцето да не изветрее, 
кокала на кучето да се забелее. 
Вимето на кравта да наедрее, 
слънцето ливадата да загрее.
Да е жива и здрава козата 
да се търкалят добре колата.
Да замирише и жълтне качамака, 
млякото да се закваси, 
децата да са здрави и весели.
Комина да не се заклати, 
сиромашията да не се запати.
Сняг да падне, да се забелее, 
шопът да не се срамува, а да се гордее! 
Суроваки, суроваки... на веки!

Не идем често у град, у село си имам све кво ми требе. Увечер се пов. 
ьртемо по ижуту, гледам малко телевизор и приспи ми се. Навърлям не- 
колко дебела дърва у кавторат и си легам. Тека свакой дън, ама ми 

Попитали Радио Ереван: * ко п0[таде досадно и реши да отидем на пазар у градът. Одавно не
„Вярно ли е, че България е из
несла за Япония 500 комшо- СЪМ ИШЪЛ.
търа?". Радиото отговорило: Д градът си същият - молко поизмииен, нема кал и свити подокарани -
„Има нещо вярно, само че не ко за на пазар ка слезо у главНуту улицу, не познавам никога - пълно ас
са 1Ги5ГпХГаТомГ совиянци ли су, одека ли су - български орате. Улезо у месаруту - ред,, 
ти, и не са били за Япония, а редат совиянци: купую кобасице, саламе, чаину, пушено месо... Половин 
за Германия, и не са били из- спат ш „ йош не могу да дойДем на ред. Отидо у продавницуту - а- 
несени, а са били върнати. щото. купую зейтиН! яфу> вегету... Пълне торбете и носе у колата. У апо-

- Пари, имоти, злато, диа
манти.

:ръснат старите егреци 
дъбови диреци, а момите

***
Питат Радио Ереван: „Как текуту СЪЩОТО, купую лекарства, 

се нарича човек, който расте рВши да отидем на пазарат, а там пак совиянци: продаваю фарбе за ко- 
педя ПО педя?" игле за ллетенье, конъц за шийенье, жилети за бриченье... А около

едераст. - оил оп оворъ 1. жену на освалтат се събрал народ и се бута. Поче се бутам и я. За
бутанье съм майстор! Ка погледа, совиянка продава фармарице. Е, меко 

- Ти ли го казваш или бира- закв0 су ми фармарице ама она Е)и продава за 500 динора. Ефтино! И ку
пи си фарморЕте. Това су американке селсЕте дрейе, ама при нас Еуи много 
обичаю у градът!

Най-накраят срето йеднога роднину що живейе у градът.
- Одека толко совиянци?
- Търговия, братко, бизнис?
Верно, търговия, ама све се обърнуло. Ло-рано ни идеомо тамо: понесе- 

мо вегету, жвакаЕте, косете на Лепу Брену, фармарЕте... Продадемо това 
па купимо саламе, кашкаваль, сиренье, играчЕте за децата, а са се све про-

***
- Обичам те!

та?
- Аз го казвам на бирата!

***
За какво ми е да взимам 

ипотечен заем 100 000 лева и 
да го изплащам 25 години, ка
то мога да открадна 1 милион 
и да лежа 5 години?!

От КАТ ми изпратиха 
снимка, на която превишавам 
скоростта.

Аз пък им пратих видео, на 
което плащам глобата на ка- 
таджия в брой.

***
В Габрово майка се провик

ва през прозореца:
- Ваньо, ела да обядваш!
- Вече обядвах у Петьо!
- Ах! Какво златно дете

менило.
До рампуту, блиска до опщинуту, оная жена с формарицете па продам. 

Пита юре ли Е}у, бране ли?
- Закво да ме закачам ка и они купую ад мене. Ютре че купим по ваште 

продавнице кво ми требе, па до четвртак че продавам на совиянци и у пе
так сам пак тука. Требе ли ти нещо?

- Не требе ми нища. Требе ми старото време.
Бизнисът си е бизнис, неЕтига било онака, са йе овака - колелото се вър-

имам! ти.

РАБОТОХОЛИК ИЛИ МЪРЗЕЛОХОЛИК? (По какво ще ги познаете?)^

—шш-гНЦШ;:;Шй’; МЪРЗЕЛОХОЛИКЪТРАБОТОХОЛИКЪТтаетшвтщ 3 по 1 час седмично, 4 часа месечно и две деноно- мо ако е крайно наложително, например, когато му свърши бирата.
•г Въпреки че обожава леглото си, обикновено спи на дивана пред тел 

защото го мързи да се мести. Някои по-досетливи и предприемчиви 
лохолици пренасят телевизора в спалнята и така решават дилемата си.
• Обикновено е ерген или разведен, защото го мързи да гони фусти. ^дС. 

•Л Прави секс още по-рядко, защото го мързи. Пък и не е много търсен ^ 
ник, тъй като не признава друга поза, освен „жената отгоре“ и като к 
всичко има стряскащия навик да заспива по време на акта. Обича Д

него, за Да 01

евизора-
мързГ'

минути дневно, което прави

^6805476 Често остава да спи в офиса на диванчето, за да не губи излишно вре- 
Понякога заспива върху клавиатурата и после цял ден ходи с отпечатъци 

от клавиши по челото.
• Обикновено е ерген или разведен, тъй като за него е въпрос на чест да из-
ме.

бере кариерата пред жената.
-7 Рядко прави секс, защото е зает. Когато все пак намери време, е твърде умо

рен и с неубедителна ерекция. Затова предпочита да дремне на диванчето в порно и да мечтае. _
™ъига вместо да хаби ценни сили за непечеливши и несериозни дейности • Същото положение, защото на жената и писва да се бъхта върху 
° Е ' А крие накрая, че той междувременно е заспал. се разкар"

. аАкоимТжена има и рога, тъй като тя не издържа на постоянното му отсъс- [:,. / Подобно на работохолика, също рядко ходи на лекар, защото не_му V^0 
аАко има ' л1ПйПНН1/,к > ва до поликлиниката. Най-често страда от наднормено тегло, осоо мЪр-

7 Боледува‘често, защото се храни лошо, спи малко и няма време да ходи на е наследствено обременен. Понякога пипва леки настинки «от на Д3
Л екап Когато се разболее, продължава напук да ходи на работа. Това му зяло да затвори прозореца и е лежал на течение. Но като цялосер°*
придава героично-мъченически ореол, който го изпълва с наслада и прида- ро здраве - факт, който ооича да използва като аргумент в полза

з^Тце^ияНто^ 33 к°ет°то * Обикновено доживява дълбока старост, въпреки че ™кой
повал! на легло за минимум седмица. дяволите, все пак намира пари за храна. При тежки да ДИша-
" обикновено умира от инфаркт в офиса си, преди да навърши 40. зъм се случва да умре от задушаване, защото го е домързяло д а
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