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Българският външен министър Николай Младенов посети Белград На сръбско-българската граница 

открит Контактен център 

на полицията и митницата
Сърбия и България 

започват преговори по 

договор за добросъседство Премиерът на Сърбия и ми- манталитет' и добави: "И затова 
мистър на вътрешните работи откриването на този център тьл- 
Ивица Дачич и министърът
вътрешните работи и зам.-пре- силването на нашите контакти" 

ще услови със споразу- м ]Ш БълГария Цветан Цвета- По думите му важно е в предстой 
мението за добросъ- [ЮВ откриха МИиадата сряда на ящите месеци и години да се 

граничния преход Калотина направят усилия за откриване 
по-нататъшния напре- вместен Контактен център на на нови гранични пунктове меж- 
дък на Сърбия към ЕС, полицията и митницата на две- ду двете страни с цел в "близко 
както направи в случая те дЪрЖави, като поръчаха, че бъдеще изобщо да няма грани- 
с Македония. „Онова, добрите отношения между Сър- ци." Каза и това, че час по-скоро 

страна бия и България са от голямо зна- трябва да се завършат пътните и
коридори към

на кувам като крачка напред в за
дали неговата странаСъс Сърбия сме не 

само съседи, но и прия
тели, които споделят 
обща визия - пълната 
интеграция на всички 
народи от Западните 
Балкани в ЕС. България 
ще подкрепя реформи
те в Сърбия и диалога с 
Прищииа, които са два
та основни елемента за 
напредъка на Сърбия 
по пътя й към ЕС.

Това заяви българ
ският външен минис
тър Николай Младенов 
при посещението си в 
Белград. Той се срещна 

си Иван

отношенияседски

което всяка 
трябва да изпълни по 
пътя си към членство
то в ЕС е процеса, кой- е предназначен за съвместна 
то е валиден и за Сър- борба срещу организираната димило двата "приятелски наро- 
бия и за Македония, престъпност, корупцията и дру- да"- 
каза българския ми
нистър, подчертавай-

чение за стабилността и напре- железопътни 
дъка на целия регион. Центърът България и да се направи всич

ко, което допълнително би съе-

иВъншните министри на България и 
Сърбия Николай Младенов и Иван 
Мъркич

ки, че се касае за два 
процеса със специ
фични разлики.

На въпрос дали под-

Ш
'1* ъ*.* %с колегата

'Ш>ЛМъркич и с премиера 
Ивица Дачич. писването на споразу-

Младенов подчерта необходимостта мението за добросъседски отношения, ко- 
отиошенията между двете страни да се ето бе една от темите на срещата с Младе- 
поставят на съвременна, европейска осно- нов, ще допринесе за зачитането правата
ва. Затова българската и сръбската страна на българското национално малцинство в ___
се съгласиха да подпишат в скоро време Сърбия, Мъркич отговори, че е погрешно ' щЛ 
договор за сътрудничество и добросъсед- „ако някой счита, че ние подписваме спо- 
ство, както и да подготвят съвместни пра- разумение заради националните малцин- 
вителствени заседания по подобие на вече ства". 
съществуващите формати с Гърция, Тур
ция и Румъния.

България и Сърбия могат да покажат то двете държави ще работят. „Съвсем е 
как две страни на Балканите могат да ра- сигурно, че Сърбия ще зачита всичко оно- 
ботят конструктивно, отбеляза Николай ва, което укрепва правата на национални- 
Младенов.

'у*

Той добави, че съществуват още около &петнадесет твърде важни теми върху кои-
Министрите Ивица Цачич и Цветан Цветанов 
заедно прерязаха лентата

Зам.-премиерът Цветан Цве-ги видове крайграничен крими-
нал и ще представлява показа- танов изтъкна, че Контактния 
тел как двете полиции и държа- център е отлично начинание, ко
ви като цяло могат успешно да ето Европейският съюз 
работят. 1

Дачич и Цветанов пред Кон- дание на Европейския съвет, на 
тактния център заедно преря- което е дискутирано за визовата 

сънародници могат да реализират в пъ- рия. заха ленхат3/ подчертавайки, че либерализация със Сърбия, е го-
лен обхват правата си, като допринесат за Николай Младенов разговаря и с пред- това е още една важна крачка на ворил, че доброто сьтрудничес- 
икономическия просперитет на своите ставители на българските организации от пътя на Сърбия към Европа и тво между полициите и митни-
региони, заяви той. различни краища на Сърбия. Беше обсъ- д0бавиха, че крайната цел е ците на България и Сърбия са

„България не поставя условия", каза дено организирането на бизнес-форум, межДу двете държави в бъдеще доказателство за добри отиоше- 
Младенов на прес-коиференция след сре- който да насърчи български инвестиции в да няма граница. ния и успехи на двете страни в
щата си със шефа на сръбската диплома- районите с българско национално мал- Премиерът на Сърбия Ивица борбата срещу организираната 
ция Иван Мъркич. цинство, както и подкрепа за конкретни Дачич в речта си каза, че "сръб- престъпност. "На колегите, кои-

Потози начин той отговори на въпроса обучения на български организации. ският и българският народи са то ще работят в центъра, поже-
сродни по история, култура и лавам успешно да вършат рабо

тата си с цел всички заедно един 
ден да се озовем в ЕС".

Цветанов в речта си също наб
легна върху значението на прия- 
телството между двете страни. 
Той припомни, че преди някол
ко години самолетът на естоп

къвто бе случая през 2009 година, когато през зимата бе спря- ския министър на вътрешните 
ма доставката на синьото гориво, което пристига по единстве- работи поради лоши метеора- 

Както.съ.общи Европейската комисия, премиерът на Сър- ния път през Украйна и Унгария. Става дума за „тръба", през логични условия не е можал Да
бия Иввица Дачич, и премиера на България Бойко Борисов, в която руският газ преминава през Турция и България до кацне в София, а благодарение
Брюксел., подписаха споразумение за строеж на газопровода Сърбия, а един крак се отделя за Македония и Гърция. Нови- на ангаЖирането на министър*1 
между,Сърбия и България по трасето Ниш-Димитровград - ят газопровод в никакъв случай няма да попречи строежа на дачич е посрещнат в Белград-
София с дължина от 180 километ- магистралния газопровод Южен Този човек както каза Цветанов,
ра. Капацитетът ма газопровода е поток, нито ще му стане конкурен- с стана' посланик и на Сьр-
1.8 милиарда кубически метра газ. ция, а ще бъдат комплементарни. « ,а България в Евр0'
Стойността на проекта е 120 мили- За строежа на газопровода, кой- зашото видя кол
она евро, а ще бъде финансиран със то ще минава по трасето Димитров- ' кяк си ПомагаМе
средства на ЕС. град - Ниш - Пирот - Бела Паланка, ко сме близки и как ся т

Р Работите върху строежа на га- а по-нататък към Княжевац и ще се взаимно във всеки Д ' ^ н
зопровода, който е алтернатива на свърже с Южния поток, на Сърбия Служителите на р ^

съществуващата „тръба" по ще са необходими 62 милиона евро, българската полицъ ’ „по-
газта от Украйна през Унга- казва Вулетич. ци и досега са сътруд 10 ш1’

рия пристига в Сърбия, трябва да Строежът па газопровода еднов- между си, но отсега ..^ се
започнат през следващата година и ременно е възможност за засилваме пребивават в центъра, 0д
да приключат през 2015. Със строе- на индустриалните капацитети в намира на граничния Щ
жа на този газопровод Сърбия ще Югоизточна Сърбия, развитието на територията на България. ^ „
се свърже със страните от региона и местните мрежи за дистрибуция Границата между С’1’;иПаиат
ще обезпечи стабилно снабдяване с на газ и строеж на термоцентрали. България годишно прем

източник на енергия. По този Проекта могат да реализират до- около три милиона ДУ111 ^ Д
начин до голяма степен ще се осуе- машни предприятия, а времето, не-
ти евентуалният недостиг на газ, ка- обходимо за строежа, е 18 месеца.

те малцинства на нейна територия", из- 
Българскиятвъншен министър подчер- тъкна Мъркич. Младенов подписа след 

та, че като част от двустранния диалог ще срещата с шефа на сръбската диплома- 
се търси подобряване на положението на ция Протокол за размяна на ратификаци- 
българското малцинство в Сърбия. Убе- онни документи за споразумение за соци- 
ден съм, че в рамките на закона нашите ални осигуровки между Сърбия и Бълга-

високо
оценява. Той добави, че на засе-

Премиерите на Сърбия и България Ивица Дачич и Бойко Борисов 
подписаха споразумение за газопровода София-Димитровград-Ниш

Газопроводна тръба до Ниш

вече
която

в

този
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В Босилеградска
община 71,82% от г птл/
населението са българи на СпаВИСТИЧНИЯ ЦбНТЪр ВЪВ ВТУ

Според официалните данни от преброяването на на- Посланикът на Сърбия в наха със студенти, изучаващи на българската литература" 
Републиканският Я Пре3 2011 гоДина, които публикува България Александър Цър- сръбски език и южнославян- от проф. Светлозар Игов 
дека община са п статистически иститут, в Босилегар- квеняков беше гост на тър- ски литератури, с докторан- сръбски език. Съставител е 
5839 (71,82%) са бъл^а^^о?1™ 8129 жители- от които жественото събрание, посве- ти и преподаватели, работе- на голяма христоматия на 
ци, 20 югославяни по лв ” СЪР®И'162 Роми/ 38 македон- тено на студентския празник щи по съвместни проекти. българската литература на 
един албанец, хърватинаукраи,НОГ°РЦИ И Р^СИНИ И по 8 Декември във ВТУ. Дипло- „В рамките на визитата бя- сръбски език. Професорът е 

За отбелязване и за ^ Р нец И словак- матът пристигна заедно с ха водени и разговори по известен писател - майстор
не е фактът, че над 11*00Т”3" цен1Уално е намалял броят на ПР°Ф- Михайло Пантич от проекта "Центрове и пери- на късия разказ, превеждан е 
13%) граждани не са декларш ^те “ от !3,17% през 2002 г. Белградския университет и ферии на Балканите", чрез на много езици, включител-
рали националната си принад- преди°10Ре3 г'8ъпРеки че Младен Вескович, известен който се осъществяват реди- но и на български, 
лежност! От общия брой на гистрирани^литг^6 имал0 Ре~ литературен критик и поет, ца партньорски дейности, ка- Младен Вескович е извес- 
жителите 4159 са мъже, а 3 970 произход, според^езултати^1 съветник на министъра на то тематични научни конфе- тен сръбски литературен
жени. В Босилеград са регис- от последното пребооятмр кУлтУРата Б западната ми съ- ренции, студентски сборни- критик, издател, есеист и
Райчиловци до^атоЗбйЗ^у0 В 162 АУШИ сасе декларирали ка- Се^а’ ци и др. Предстои разработ- преводач от английски език.
живеят в останалите 34 аУши тоЕоми- 5?° искане на Народната ването на нови съвместни Координатор е за междуна-
общината. Ла В Поразяващи са данните за библиотека на Сърбия Уни- инициативи", разказа ръко- родно сътрудничество в об-

В сравнение с преброяване- селение™^ гСТр^КТ^ра На на‘ веРф1тетско издателство „Св. водителят по славистика при ластта на езика и литература
та от 2002 година, когато в об- на' населението възРаст св' Кирил и Методий" пре- Филологическия факултет та към Министерството на
шината са регистрирани 9931 ско е 45,2 години до като 2002*г" достави близо 50 свои загла- доц. д-р Ценка Иванова. културата и съветник на ми-
жители, броят на населението е била 43,1 години. На терито- ВИЯ 33 нУждите иа културна- Проф. Михайло Пантич е нистъра на културата на Сър- 
през последните 10 години е рията на общината са регис- Та ИНСТИТУЦИЯ- Гостите вър- преподавател по сравнител- бия. Автор на редица изслед-
намалял с души, което ще трирами само 1012 деца до 14- наха жеста/ кат0 връчиха да- ни южнославянски литерату- вания за съвременната сръб-
рече, че всяка година Ьосилег- годишна възраст, дори с 458 Рение със сръбска литерату- ри и е специалист по българ- ска проза,
радекз оогцииа остава без 180 по-малко отколкото преди 10 Ра ™ Славистичния център ска литература. Той иницира 3 Димитрова
ДУЩо се отнася до национал- Го^щинГтГТр^пуб™ във ВТУ. В петък те се срещ- превеждането на „История 
мата структура ма населението трябва сериозно да се замис- 
може да се констатира, че за лят и спешно да предприемат 
1% се е увеличил броят на бъл- мерки, с които да се спре драс- 
гарите, тъй като 2002 г. са ре- тичното остаряване и обезлю- 
гистрирани 70,85%, а 2011 г. дяваме на Босилеградско.
71,82%. От друга страна про-

Културни дейци от Сърбия дариха книги

селението в на

Концерт на Софийския духов 

оркестър в ДимитровградПЛ.Р.

Проект „Заедно до интеркултуралността“

Съвместна културно-забавна
В рамките на проекта „Заед- кръгли маси на тема „Интер- 

но до интеркултуралността", културалност", семинари за 
който съвместно реализират младежи, които след обучени- 
Националните съвети на бъл- ето са провеждали работилни- 
гарското, албанското и ром- ци с ученици от гимназията и 
ското национални малцинства др., а за около 300 младежи от 
с подкрепа ма ЕУ ПРОГРЕС, иа трите общини през април бе 
22 декември в Босилеград бе организирано посещение на 
организирана културно-забав- Скупщината на Сърбия в Бел- 
на програма с участие на мла- град. В момента се готви ин- 
дежи и ученици от основното тернет сайт, на който ще бъдат 
училище и гимназията. В пре- презеитирани всички актив- 
пълнената зала млади танцьо- ности, реализирани по време 
ри по своеобразен начин пред- на проекта, 
ставиха бройни народни оби- Игор Антимов, секретар 
чай от Босилеградско. Участва- НС в Босилеград и координа-

декламатоРи' певци' МУ‘ ™Р “а /ям а йлаголар Любителите на класическата музика в Ци- ченица от операта му "Момчил",зиканти изпълнители на мо- щина, изказа голяма олагодар- ^ г у

малции^воеЛ Сле°д меропри™ изртзи^ад в "бъдеще да ^Музикантите изпълниха композици на Йо- Асен Йрастоятов4бе представен с танците 
тието за ответниците бе орга- продължи сътрудничеството с ханес;Брамс Петко Стаинов, Любомир Пип- от оперетата му "Българи от старо време" по 
низиран коктейл тази организация и с нацио- тк°в- ИмРа Калман, Асен Карастоянов, Дико романа на Любен Каравелов, което е едно от

В рамките па проекта, който налните съвети на другите Илиев и Красимир Кюркчииски, както и ком- най-известните му произведения. 
г к малцинства. позиции от филмите Междузвездни воини С хора за духов оркестър бе представено

и "Индиана Джоумс". творчеството на Дико Илиев. За него казват, че
Академик Петко Стайнов е един от сьздате- е народен български композитор, претворил 

на българската национална композитор- фолклорния дух на Северозападна България в 
ска школа. Изпълнена бе сюитата му "Тракий- своите ненадминати хора за духов оркестър, 
ски танци". Той е автор и иа симфоничната сред които най-популярните са "Дунавско , 
поема "Тракия", две симфонии и много други "Александрийка" и други, 
симфонични, камерни и хорови творби. Красимир Кюркчийски бе представен с

От Йоханес Бране бе изпълнено произведе- произведението си "Шопско хоро". Той е из- 
нието му "Унгарски танци". Брамс е бележит вестен с множество обработки на народни пес- 
немски композитор, пианист и диригент, тво- ни и авторски песни в народен дух, някои от 
рид във всички жанрове с изключение на опе- които са "Дилмано-Дилберо", „Калиман- 
рата. В актива си е записал множество симфо- ку-Денку мъри" и други, с които е издигнал 
ничии, инструментални, вокално-инструмен- българския фолклор до най-високите образци 
талии и хорови творби. на съврменната музика. Автор е и на операта

Любомир Пипков е един от най-годемите "Юла , балета "Козият рог" и други музикал- 
бъдгарски композитори, автор на четири сим- ни прозведения. 1
([)онии, четини опери ("Янините девет братя", Концертът се състоя в големия салон на 

5 ' Момчил", 'Ден последен, ден господен" и Център за култура и предизвика забележите- 
I 'Антигена 43"), на "Оратория за нашето вре- ден интерес. Организатор музикалната проя- 
* ме" и множество други произведения от раз- ва бе Културно-информационният център 
; лични жанрове. На концерта бе изпълнена ръ- "Цариброд". БД ^

на

едновремено се реализира в 
Босилеград, Буяновац и Про- 
купле, били организирани

ПЛ.Р.
лите

ггспъшуш/
с^ьоАа/ 2013 гащи-ш/

Ним/ОКАА/ сАсШ/ ЗрАЮК^АИ-Ш/! 
ЛмокеааАа/ ши/ семеЛно/ щастие/, 

(иъА Ишигки/ 
и/ щгетю/ у^раАе/!

нмлинани/Я/уагехи/
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ГодишнинаНПО “Пираос” организира форум 6 Пирот

РТВ Цариброд 

стана на 21 години
Как да се привлекат 

инвеститори?
* От основаването си до днес медията е носител на до- 
машни и международни фестивални награди и призна- 

от областта на журналистиката * Осъществено е
* Сформирани са работни 
групи и взети определени 
препоръки за привличане 
на инвестиции и увелича
ване на възможностите за 
настаняване на работа на 
млади в територията на 
Пиротска община.

7- "аРИ ния
| ■ й.'| добро сътрудничество с много електронни и печатни 
* медии в Сърбия и България

Радио-телевизия Цариброд ветствие със законовите пред. 
на 19 декември (Никулден) от- писания и след обучението ма 
беляза 21-ия си рожден ден. младите журналисти пре^

привличането на инвестито- *• ' "'**> *" местна телевизия в региона и митровградчани, а особено/а

млади хора. Участваха 45 ду- у Д ■ /' телевизията своята дейност Заетите казват, че 21 години
ши, които представляваха ^^Н9||1 Щ 1ШЛ!ШШМ 1 . I ЖИВШ у ! започна и радиото. съществуване и работа пее
местното самоуправление, |Д I I В началните години техни- никак малко и лесно, защото
бизнессектора, филиала на ' ' ческата база на телевизията е тази медия^се е срещала с
Националната служба по зае- частното предприемачество в В заключението, което бе Кабелно-разпределителната бройни проблеми. И въпреки 
тост в Пирот, неправител- Пиротска община. Приет,с- публикувано след форума, система, която по това в^еме препятствията РТВ Цариород

организации, частни ТВащите научиха за няколко между другото се казва, "че получава първите потреоите- продължава повече от две де-
ппрлппмрмяим гмнлммтм ] иг> а ^ гу «л ли. В годините след това за- сетилетия да оележи важниобоазовттелни' 3™ и"и™в“ в Свободната очакваните резултати от фо- почна обАорудВане с подходя- събития в общината, окръга и
местни пбишогтм отборни' зона Пирот , както и за други рума са постигнати ед ща техника, а бе направено и региона от двете страница
местни общности, отборни- идеи в Пиротска община да бавя: Сформирани са работ- телевизионНо студио В сьот- Границата,
ци в иг в 1 шрот, млади и оез- дойдат родни и чуждестран- ни групи и са взети определе- 
раборни хора, представители

гИПНо*.-. .4ш:
,1И*-;* г

■ '

Ш

отвени

ни инвеститори, предимно от ми препоръки за привличане 
на медии и гости от други производствения отрасъл на на инвестиции и увеличаване 
градове. ^ стопанството. Една от тези на възможностите за нас-

Участниците бяха привет- фИрМИ е и френският "Миш- таняване на работа на млади 
ствани от началника на Пи- лен", който е запланувал да в територията на Пиротска 
ротски окръг Горан Стамено- СХр0и завод и да обезпечи ра- община. От 12 препоръки 

след което говориха и 5ота за стотици хора. чрез консензус на всички
представителката на непра- Ралица Попова, която под- участници са избрани 5 

организация Крепи организирането на най-приоритетни, които ще 
"Знание" от българския град ПрОЯВата/ сподели, че в Бъл- бъдат теми на следващия фо- 
Ловеч Ралица Попова, Слави- гарИЯ от 2000 година са орга- рум. Те са: едукация на мла- 
ша Еленкович, представител ни3ирани множество фо- дите (свързване на ключови 
на местното самоуправление рум-сесии, чиито крайни субекти в областта на мла- 
в Пирот, Ненад Петрович от ефеКти са били впечатлява- дежкото предприемачество), 
общинската Канцелария за щи. Тя пожела на колегите си работа върху промоцията на 
местно икономическо разви- от неправителствения сектор потенциалите на Пиротска 
тие, Александра Симонович в Пирот много успехи при община, сформиране на ин- 
от "Свободната зона Пирот , организирането на такива и вестиционен фонд и незави- 
Милян Ионич от филиала на подобни мероприятия и 
НСЗ в Пирот и Ана Петрович обеща логистична подкрепа, бизнеси, финансова подкре- 
от неправителствената орга- Припомни и това, че с водача па за новооткрити трудови 
иизация ЗИП (център за нас- на "Пиргос" Милия Тодоров места за малък и среден биз- 
таняване на работа и пред- се познават именно от 2000 нес и корекция на привилеги- 
приемачество). година, когато той е участвал ите върху доходите на запла-

Представени бяха множес- в подобно мероприятие в тите. 
тво успешни и по-малко ус- България, 
пешни опити в развитието на

вич,

вителствената

им сима комисия за иновативни

Част от екипа па РТВ Царибродв. А.
От основаването си до днес 

медията стана носител на до
машни и международни фес
тивални награди и признания 
от областта на журналистика
та. Може да се гордее и с фак
та, че осъществи добро сът
рудничество с много

Краткият филм под название "20 години по-късно", авто- ма от Източна Славония, ангажирана върху строежа на част тронни и печатни медии 
ри на който са монтажистът и журналистът в РТ Цариброд от автомагистралата по "Коридор 10". Работникът в тази Сърбия и България, но 
Мики Илич и Мирослав Нацков, спечели втора награда на фирма Дамир Вайда, който по националност е хърватин, се други медийни институции 
конкурс на "Центъра за военни трамви", който бе само част от отбива в касапницата, в която сега като продавач работи международни организаш; 
проекта "Гледай в бъдещето, сблъс- Славча. Започват приказка във връз- В съответствие с разпоред ^
ни се с миналото". ШИИ ' ; ка с войната в бивша СФРЮ. Прежи- на Закона за меди е ^

Основната идея е посочване на -----~ 1| -’ вяванията и на двамата са болезне- ^“Я:телевиз“я ]^РуваР кат°
психическите последици от военни- ни. Събитията от това време те оста- обтестпено информационно
те действия. В първата фаза филми- вят на миналото и стават добри при- предприятие,
те е оценявало жури, докато през ятелш След толкова години ра°“
втората решаващ бил броят на посе- , Пооедител в конкурса е филмът та са останали различни пр
тителите в УоиТиЬе, в който са мог- Открадната свобода на Желко давания, излъчени на^ х^о
ли да се видят творбите, както и бро- Станетич. Трето място спечели Ми- ски и сръбски език в ефир ,
ят на гласовете (лайковете). В конку- лош Урошевич с филма си Бъде- пространство, а самата 1(.
ренция на четири филма, които вля- щето . колкото и да я хвалят^
зоха във втория кръг на състезание- Нека да отбележим че част от тикуват, е станала хро ^
то, произведението на димитров- кадрите във филма 20 години на времето/ т.е. сьв^^
градските автори регистрира 34 144 п°-«срнт° * заснел бившият опера- на^
посещения и 621 гласа. тоР в рт Цариброд Гоша Владими- 21 години Със сЩарИбр^

Филмът "20 години по-късно" го- тттл | Р°^ - еЖеиАединщвен та^ тел>/г0
вори за димитровградчанина Слав- . I Спечелвайки второ място в кон- * и ^и'™ меЖДуДру^.
ча Стойчев, който през 90-те години 3 ><УРса' Мики Илич и Мирослав Нац- Сърбия „а
бил мобилизиран и воювал в Източ- ,ХЖя Е ков получиха парична награда от 35 “ реки език.
на Славония. 20 години по-късно в Славча Стойчев и /амир Вайда хиляди динара. /7яя1Ф
Димитровград идва хърватска фир-

Успех на димшпробарадски медийни работници

Втора награда за Мики Илич и Мирослав Нацков елек-
в

И с

Б.А
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Нашенци по света: семейство Захарови от Дания

Дишанията са най-голямата им страда
* Захарови с гол/ма страст , 21

Димитровградчаните Та мито обикалят *Убави страни и дестинации
тяна и Златко Захарови от 7 живеехме^' ПъРвоначалн° то треньор с футболния от- 
години живеят в Дания в Негтвел , ! Копенхаг®н и в боР „Цжердап” от град Нес- 
град Оденсе. Таня е завъпти- „ еЛ. а сега в град Оденсе твед, с който от пета влезнах- 
ла Медицински факултет и трудно В Началото бе «е в трета футболна дивизия,
специализация по педиат та м У М6 'С,,ПруГа' Д°*ат° елитният атлетически 
рия в Ниш, а в Дания става Т" кта™ лекаР-<=™циалист, клуб „КАМ Корсор”, на който 
специалист по детска хемато- * г ‘ споРтеи пеДагог. съм треньор, вече три години 
онкология и в момента рабо- С кякв0 се отличава животът е сред най-добрите в Дания, 
ти като лекар-специалист в в "мз“ скандинавска страна? * А какво съдържа музикалния 
педиатричното отделение на -лората в Дания са едни от албум, който подготвяте, и ко- 
Университетската болница в иаи_Щастливите в Европа, а га той ще излезе на пазара?
Оденсе. Тя е и магистър по самата Държава се отличава с - Става дума за народни хо- 
медицина и в момента под- висок жизнен стандарт и с ед- ра от Балканите, с елементи
готвя докторска дисертация. но от нзй-ниските нива на ко- на български, сръбски и
Златко е преподавател по фи- РУПЦИЯ в света. Хората гледат влашки фолклор. Десетте ми
зическо възпитание (следвал На иец1ата оптимистично и авторски парчета заснех в ед-
в Националната спортна ака- живеят много по-спокоен но от студията в София с из-
демия в София), има частна живот- !УК влаДее спокой- вестни български музиканти,
спортна фирма и работи като ствие> Уважение, разбирател- сред които е и тамбуристът и
шеф-треньор в атлетическия СТВ° - пРосто еДин перспек- китарист Ангел Димитров,
клуб „КАМ Корсор”. Той е из- ™вен жив°т. солист на оркестъра за народ- личен, създаден от единство апартамента ни на мистич-
вестен димитровградски ле- * ^ сравнение с балканските на музика при Българското на противоречия, но когато ния остров Крит. Място съз-
коатлет и успешен баскетбо- стРани какво този начин на национално радио и на ан- го пообиколиш, до някоя сте- дадено от боговете, с афри-

БК „Димитровград”. живеене предлага на младите? самбъла на Петър Ралчев. Го- пен разбереш, че любовта, се- кански климат и балкански
Златко е и изключително до- - Дава възможност да задо- ляма помощ ми оказа и извее- мейството и здравето е онова манталитет, където бих искал 
бър акордеонист и дългого- волят изискванията си, раз- ™ият сръбски акордеонист нещо, което хората прави да живея. Но ако пък попита-
дишен член на Димитров- лични видове обучения, доб- Бранислав Бане Васич. Една щастливи, без значение къде те Таня, тя ще каже, че специ-
градския ансамбъл „Нощна Ра работна атмосфера и след от композициите ^назовах и да се намират. Тези малки- алните коктейли, смесени със
магия”. Дъщерята им”марти- завт>ршеното образование им „Царибродско хоро”. Надя- те неща! звуците на пианото на вели
ча следва фармация в Конен- ------------------------ ■----------------------------------------------------- Ето например видяхме с колепния кораб СеюЬгуСу 5И-
хаген а синът Жарко е сту- и0епсе е столицата па остров Фюн и трети по големина каква гордост един таксимет- ЬоиеНе, който безшумно плу- 
лрнт ' в Юоплнчргко-икпнп гРад'е Дания, с население от около 160 хиляди жители. ров шофьор от острова на рая ва между Карибските остро-
м " кия лР „ .тр.; „п™“' Градът е голямо пристанище и център за производство в Сент Томас (Кариби) ни по- ви, е мястото, което Ще пом-
Ъхяповп г голям-! гтпягт гп областта на електрооборудването, стоманата, желязо- каза маЛката си двустайна къ- ни цял живот. захарови с голяма страст пъ- то, текстила и дървесните материали. Оденсе е един от „-,тп цр ... р ...

туват по света и обикалят ху- най-старите градове е Дания, където е роден известният Г1 1 Р Мечтаете ли за още някоя да-
бави страни и дестинации. датски писател Ханс Кристиан Андерсен, смного култ т’ или РаД°стта иа гам' лечна и екзотична дестина-

На път за София, където по-исторически забележителности. Най-посещавани обех- оиискте деца, когато играят ция? 
подготвя музикален албум, ти от туристите са съборът „Свети Кнут”, музея на топка на сухата прашна земя. -Да, това са Мадагаскар, 
Златко Захаров тези дни се Андерсен, Художественият музей, Музея „Карл Йилсен”, а Бяхме въодушевени от пано- Нова Зеландия, Гренландия, 
отби в родния си град Сре- недалеч от града се намира величественият замък Ехескев. рампата обиколка на Барсе- Хималаи, Сафари в Кения...
, г к т През лятото в Оденсе царува празнична атмосфера с лона с хеликоптер, снежнобе- *
^ А много възможности за развлечения на открито, включи- лите писти на глетчерите на
дящ момент да го попитаме телно за любителите на всички стилове в музиката, дра- Зьолден (Австрия) и от среб- 
за живота в Дания и планове- мата и театъра. ристо-белия пясък и азурни-
те им- ----------------------------------------------------------------------------------- те води на Карибските пла-

Злптко, сам по себе си изпък- Предлага работа, но и възмож- вам се албумът да бъде изця- жове- Няма да забравим и
ва въпросът защо заминахте в ност младите хора да живеят до готов до пролетта идната смеха на хората от острова
чужбина и защо избрахте точ- самостояхелно и да създадат година. Каб° Верде, който смятат за родния град?

н лятпллрп семействз. * Ловът също е вашето хоби! тропически рай сред Атлан-- На един международен . „ _ ' - тика, вечният град Рим, гале-
медицински конгрес, състоял ^акви са Ви постиженията е - Да, ловувах докато бях в „уфици” във флорен-
се в Копенхаген, съпругата ми ™члеТ на атлетичес- и7дмшя Замтлоъъ™"/до“ ЦИЯ’ гРандиозността "а све' * Смятате ли. че успяхте е
Таня представи резюмето от каю члеи нй емле1ит товноизвестнияхотел „Бурдж живота?
докторската си дисертация. ™я™уб " П°ЧИВКа ^ аЯ“АРаб” в ^бай- ™мво^ на . Имам с която се
Изявата й привлече внима- Скопи! през 1979 п ст рода а. Ию Йорк - Манхатън, въл- обичаме и уважаваме, две
ние на датските медици, кои- юношески рекордьор па Ма Кои места и страни шебните забележителности в прекрасни здрави и добри
то я поканиха да дойде на кедония в десетобоя. Това най-много Ви впечатлиха на Санкт Петербург и много дГца^успехиСработен' плТн
едукация и усъвършенстване. постижение и сега е па сп съ пътя по света. други туристически места. Това не е ли достатъчно за
Така всичко започна и както в ка на атлетическите рекорди . Мога да кажа, че пътува- На мен ми беше най-вкус- 
приказките приключи хуба- на тази бивша югорепу лика. нията са най-голямата ни на собствено приготвената пял
во. Напуснахме Сърбия и Ди- в Даиия пък имах Успехи ка‘ страст. Светът е толкова раз- шопска салата на балкона на

Таня и Златко Захарови в Карибите

лист на

А, Димитровград и прияте
лите, останали там?

- Където и да ходя, истин
ските приятели са винаги с 
мен.
* Ще се завърнете ли отново в

- Никога не съм го ни на
пускал, само сега не живея в 
него.

щастие и да кажеш, че си ус-

Петър Виденов

От проекта ДИЛС за Здравния дом 
6 Димитровград ________________

През 2011 г. вестник „Братство" не е излизал два месеца, 
а през миналата година дори десет месеца

1,3 млн. динара за 

едукативен център Каква ще е съдбата 

на издателството ни през 2013 г.?
;•
1
*
;:

Здравният дом л Димитров- Министерството 
град ще получи от проекта веопазвапето, Министерството 
‘ Оказване на подобрени услу- ма просветата и Министер- 
ГИ па местно ниво" (ДИЛС) 1,3 ството иа труда и социалната 
Милиона динара за адаптира- политика.
Не и оборудваме на помещение Здравният дом в Димитров- 

едукативен център. Проек- град кандидатства с проекта си 
тьт ДИЛС се реализира от на- за едукативен център през сре
салото на 2009 до края на 2012 дата на тази година. Центърът 
г- от заем на Световната банка ще бъде поместен в залата за 
и Международната банка за заседания. Срокът, през който 
възстановяване и развитие, чи- трябва да бъде направен, е 9 
ят° обща стойност е 32 милио- месеца.
,,а Динара. Реализира се чрез

на здра-
г

На този въпрос в момента никой не би могъл по-конкретно да отговори, породи простото причина, че все още ■ 
не съществуват нормални условия зо работа. Доли и кога ще бъдот създадени също тока е съвсем неизвестно. ! 
Представители но Министерството но културата и медиите козахо, че решение зо малцинствените медии ще 
последва в рамките но медийната реформа в Сърбия през първото половина но 2013 година и обещаха, че 
междувременно, зоедно с други компетентни институции, също ще работят по въпроса.

Няма нужда до се повтарят фактите, които вече со добре известни, но трябва до се припомни, че основате
лят но Издателство „Братство" - Националният съвет на българите в Сърбия, се опитва вече четири години до 
намери решение зо проблемите, но зосего без успех, тока че вестникът спира, след тово излиза, пак спира... а за- * 
етите не со получили заплати от февруари 2012 г.

!

Б.Д.
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Анкета: НОВОГОДИШНИ ПОЖЕЛАНИЯТържество за кръводарителите в Босилеград

Признание за 75-кратния Ф АЙ 

кръводарител ^ 

Бранко Рангелов
)

В навечерието на Новата година, когато всеки си прави рав- 
носметка за изминалата година, естествено е да си пожелае 
следващата година да му бъде по-успешна и изпълнена с ра- 
дост и частие. Тези дни проведохме анкета сред гражданите е 
нашата община{ с какви мечти посрещат 2013 година.

На най-големия хуманист в тар на ЧК, изтькна, че в 
Босилеградско, 52-годишния тте тазгодишни акции, орга- 
Бранко Рангелов от с. Белут, визирани съвместно с Инсти- 
ОО на ЧК в Босилеград присъ- тута за кръвопреливане от 
ди медал, понеже 75 пъти до- Ниш и Службата към Здрав- 
сега е дарил кръв. Тържество- ния център в Сурдулица, са 
то се състоя на 21 декември и събрани 310 единици кръв, с 
вече е традиция за кръводари- което Босилеград е на второ 
телите да се организира в края място в Пчински окръг, ведна- 
на годината. га след Враня. Броят на кръво-

Със значки, медали, благо- даряванията със сигурност е Л
дарствени грамоти и други по-голям, имайки предвид, че НШЦиМ 
признания бяха удостоени и хуманистите са давали кръв и Иагакиа 
многократните кръводарите- на пациенти от Босилеград, 
ли, които според правилника които са били на лечение в 
на ЧК на Сърбия през настоя- Здравния център в Сурдули- * 
щата година са "записали" 75, ца или в други здравни ведом- ЩШ. 
50, 35, 20, 10, 5 кръводарява- ства във вътрешността на Сър- шМИ 
ния, както и онези, които през бия.
2012 г. за пръв път са дарили В Босилеград има голям 
ценната течност. Зоран Иоси- брой истински хуманисти, ко-

шес- ш

ЙМария Атова, студентка в Стара Загора:
Ш11' Но яйчен пяан за мен 2012 година беше успешна, понеже си взех изпити- СЪ/
ДИ ,„е, а надявам се така да продъяжа и през следващата година. В Новата А"Т П
9В| година пожелавам здраве и късмет на семейството ми и на всички хора! ,
цД Специално за младите в Босилеград да има повече културно-забавни съ- 
Щ държания и нови работни места за завършилите студенти.

■Денча Йордановуббсилеградчанин на работа в Швеция:
|? ; Лично па мен мази година ми беше добре в Швеция - имах си раб ом а и сояидна пе-
{ чаяба, а надявам се и догодина да бъде мака. На всички хора в свема ом все сърце по- 

крепко здраве, успех в рабомама, щастие, пари и яюбов, за да има на какво 
да се радвам. На маячуганиме пожеяавам Аядо Кояеда да ги зарадва с хубави подаръ-

■ жеяавам

ци!

и 
1 •!« ш: ®! Иванка Аначкова, работничка:

Най-напред да има мир в свегпа и всички да бъдам 
I здрави и весеяи! В Босияеград да се омкриям фабри- 
\ ки и мяадиме да си намерям рабома. На заемиме и 

Щ на пенсионерите да сеувеяичам доходиме, а на де- 
Л цама пожеяавам успех вучияищемо и безгрижно 
Ш демсмво.

Коста Стойков, 
пенсионер:

Новама година 
да бъде по-добра 1 
и по-успешна ом & 
предишната.
Аържавата да 
изяезе ом криза- Й 
ма и да има I 
по-добър живом 
за всички. В Бо
сияеград да се омкриям закри- 
миме заводи и мяадиме да се 
ангажирам на рабома, а в се- 
яама да се подобри инфрас
труктурата и да се развива 
сеяскогпо смопаисмво. Като ре
довен чимамея на ‘Ърат- 
смво ”, жеяаниемо ми е да се 
решам финансовите пробяеми 
в издам ея см в ом о и догодина ре
довно да си пояучаваме вестни-

т;Щ *??' Щ
-

зе№ »

К
Й!- ■

V ■.

I4/ Роза Христова, работничка:
--Щй Освен здраве и късмет на всички; най-много жеяая 

през Новама година в Босияеград да има рабома за 
мяадиме, за да не изоставят бащините си къщи. Аа 
се създавам по-добриусяовия за развитие на живот
новъдството и въобще па сея ама в Босияеградско. А 
па пояимиците в държавата поръчвам по-маяко да 
се карам помежду си, за да бъде по-добре за народа.

4. 5

:3I сА шт
\

Бранко Рангеяов с пр е д см а в им ея ким е па ЧК Оливера Гелева, работничка:
Мир, здраве, късмет, берекет, много яю- 
бов} повече пари и по-добър 
дарт за всички! Хората да бъдат весели и 
засмени и всекиму да се сбъднат мечтите!

фов и Ратко Трайков получи- ито винаги са готови при нуж- 
ха признания по повод 35-ото да да откликнат и да дарят 
им участие в кръводарител- ценната течност, с единствена 
ските акции, а наградени бяха цел да спасят човешки живот 
и 8 души, които за двадесети или да помогнат при лечение- 
път са си подали ръката, 9 ду- то на хора. Затова кръводари- 
ши са регистрирали десет телите заслужават отговорни- 
кръводарявания и 18 - пет, а те да проявявяват много пове- 
19 кръводарители са награде- че грижи за тях, чрез осигуря- 
ни, понеже през тази година ване на различни видове изго- 
за пръв път са се включили в ди, настаняване на работа на 
хуманната акция. незаетите кръводарители и

На тържеството присъства- пр. 
ха и останалите най-редовни 
кърводарители от общината:
Люба Костадинов, който 68 
пъти си е подавал ръката, Вес
на Николова (65 пъти), Сте
фан Стефанов (59), Боян Вели
нов (53), Сретен Илич (48),
Йордан Григоров (45), Методи 
Чипев (44), Васил Андонов 
(42), Стоян Стоянов (41) и др.
За отбелязване е фактът, че 
сред кръводарителите в об
щината има и брачни двойки, 
родители и деца, братя и пр.

Единственият кръводари
тел сред лекарите е д-р Здрав
ко Миладинов. На тържество
то присъства и кметът Влади
мир Захариев, който получи 
признание за 20-о кръводаря
ване.

жизнен Стан ка.

/
Иван Александров, работнцк:

На всички хора псрез Новата година пожелавам крепко 
здраве, щастие, успех и яюбов! Нека мир да царува нався
къде в света, а в пашата община да се подобри жизненият 
стандарт на гражданите и да се създадам по-добри усяо
вия за сеяскосмопапскиме производимеяи. ПЛР-ПУ1.Р.

ДимитробзрадБлагодарност
Лекция за алкохолизмаВ днешно време, когато много ценности са загубени, все пак 

има хора, които държат до своята професия и работят с любов.
Преди 2 години бях се удрил с дърво и тъй като раната не ми 

зарастваше, обръщах се за помощ към специалисти в здравни
те ведомства във Враня, Сурдулица и Ниш. Обаче всичките ми 
опити се оказаха безуспешни, понеже раната не зарастваше. За 
щастие накрая се излекувах в нашия Здравен дом, където тази 
година в стационара прекарах 3 месеца.

Заради усърдната им грижа по време на лечението ми искам 
да изкажа голяма благодарност към д-р Денча Стоянчов и всич
ки медицински сестри в стационара, както и към избраната ми 
лекарка д-р Славица Пенева, медицинската сестра Светлана 
Тончева и персонала в Службата за спешна медицинска помощ 
- д-р Любен Дойчинов и медицинските сестри Весна, Мимоза, 
Ясмина и др.

На тях и на всички читатели на в. "Братстпо",честитя Новата 
2013 година с пожелания за крепко здраве, късмет и успех в 
по-нататъшната им работа.

заВ рамките на общинската програма за промоци 
здравето тези дни в Димитровград бе изнесена лекцИ.„цЯ 
алкохолизма, която изнесе лекарят и член на Общин 
съвет, задължен за здравната и социалната сфери Д'Р 
кола Йорданов. рм*3"

Многобройните посетители в помещението на '0р. 
тивно-образователния център в рамките на местната 
тна зала имаха възможност да чуят бройни инфор 0/1 е 
сред които и тази, че прекадената употреба на ал ^у 
болест; допустимото ползване на алкохола за хора |С. 
раст от 18 до 65 години е 0,5 промила; че в Сьрбмя с■ 
трирани между 350 и 400 хиляди алкохолици и т. ^ 

Организатори на лекцията бяха организация 
сионерите и клонът на Червения кръст.

НИ-

Изказвайки благодарност 
към всички кръводарители за 
изключителния им хумани
зъм, Руска Божилова, секре-

5-/
Димитър Зарее (72-годишен) от с. Белут.
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(3С 6 Босилеарад прие бюджета за 2013 година

Догодина 573 млн. динара
за 2013 година, който “възлиза па ^С^^СздинТра СКупщипа в Босилеград прие бюджета

Приключи преброяването 
на земеделските стопанства

Хиляда агростопанства
и две хиляди крави 

в Димитровградско
дите в" бгоджета" за°2013 ™ Грт ба«^
планирано да се осигурят о? ^ М Пр°еК™ °Т облас™ 
републиката - 402 597 306 
нара, и то: 347 542 906

па на СПС, който между дру- 
гото изтъкна, че са предвиде

ли- рансграничното сътруд- ни огромни суми за работа
1чество, 7 мил. за изгражда- Общинската скупщина и

"текущи транссЬепи » Т Не на нова улица от новия Общинския съвет Центъра за * Първите обобщени официални резултати според за-

начени трансфери от дуги ни- юли" и Й"КЦИЯ н? Улиците 7 страна са запланувани малко На 15 декември приклю- преброяването ще се знаят 
ва на властта". Запланувани ми 1 чя еоРги Димитров", 7 пари за основното и средното чи преброяването на земе- до 31 януари идната година,
са и 98,4 милиона да постъпят леград -^с^ит на ™^тя Боен- образование, за Здравния делските стопанства. Пър- Тогава ще бъдат обявени
от общинския данък върху ремонт на 3ТВ0^' 4,5 мил‘ за ^°М/ 33 с°Циалии грижи и др. вите неофициални данни сведения за повърхността на
доходи и печалба, 6,4 мил. от Извор 5 5 мил квзта в с Крумов заяви, че въпреки че в сочат, че в димитровградска земеделските площи (из-
данък върху имуществото, 24 на колектоп чч' НЯКОИ организации и ведом- община са регистрирани ползвани, необработваеми
мил. от други видове данъци, лизация и по От пР»тттят/™' СТВЗ 03 заети голям брой към хиляда агростопанства. и имоти под наем, горскиК1 «ил. слои™ т” ” Славица площи), за брт, н. оЛж-

дуиародни организации, 6 "Братство" са предвидени са- сочи че в СЛ "Младост" са за Павкова' републикански дания добитък (крави, овце,
мил. от донации от чужбина мо 200 хиляди динара. ети 13 лица в дирекцията иистРУктоРза преброяване, кози, свине, пчелни семеи-
и 1ЗР- . и този път бюджетът пре- 151, в "Услуга" 64 и др --------------------------------------- ства) и бройката на тракто-

„ Гр^пт йю,1!от?оГО/1ЯМО дизвика най-много полеми- Отборниците приеха и Директорът на Национал- ри, собственост на ферме-
„пар 1е от шоджета е запла- ки. критикувайки предложе- Стратегията за развитие на иия статистически инсти-
нувамо за работата на органи- ните изменения „а бюджета общината в периода от 2013 тЩ ^атп Ь^мирович 
те и ведомствата, чиито осно- за 2012 г Глигоо Гпигпппп то Р ода сподели, че в Сърбия са
вател е ОС, както и на органи- шеф „а о'тборническ^та гру- стратегически ц1ли°сГпос™ преброени над 600 000 сто- 
зачиите и ведомствата коитп т пя лГ' КУ Р ц са посо панства. Според него пла-
косвено ползват бюлже™ ^а на ДС, между другото каза чени: укрепване на инфрас- път е такива статисти-

о Пр5 Д еТНИ -4али тези изменения в бюд- труктурата за подобряване на чески изследвания е да се на отглежданите култури, 
\ с^ ^ нската жета са вече реализирани, а икономическото развитие; провеждат на 10 години, за- броя и породите на отглеж-

скупщина и иощинския съ- доколкото не са, колко е реал- създаване на условия за раз- щото предишното подобно даните животни, броя за из-
ветса планирани 66 милиона, но сега да се реализират, тъй витие на селата, за ползване преброяване се е състояло ползваната земеделска тех-
оавлГе3%4°9 2ИНГлТ°Уз; като д° И-* на годината са на природните потенциали, още през 1960 г. ника и работгГръка и м,™-
равление, 149',2 мил. за останали петнадесетина работоспособното население го други сведения които
оощииската Дирекция за дни.". Говорейки за предло- да бъде ангажирано на рабо- „Става дума за фермери, официално ше бъдат обяве-
строителни площи и пъти- жения бюджет за следващата та и създаване на по-добри които обработват над 5 де- ни до края гп 2П13 г Ппеб-
ща, 35 мил. за Центъра за кул- година, той подчерта, че е не- условия за живот. кара площи, притежават рояваиетовДимитровград-
тура. 16,3 мил. е сумата, пред- реален и изтъкна: "Можем да На сесията бяха приети и най-малко 2 бройки едър ско^ извършиха 12 поебпои
назначена за Народната биб- напишем бюджетът да въз- програмите за работа на или 4 бройки дребен доби- тели и двама инсточктопи
“г^ИСТ° °ТеВ ' ' лиза и на 1 милиард динара и предприятията „Услуга", Ди- гьк или пък 20 пчелни ко- Тази мащабна оттисти
мил. за Спортното дружество всички да бъдем доволни, рекция за строителни пле л . ;: шеоа За агростопангтво се ЗЗИ ма1Ча°на статисти
Младост', 29,7 за детската обаче реалността на бюджета и пътища и Ветеринарна,а смятат и онези земрлелпи Ч6СКа акция има за цеЛ да

градина, 35,8 мил. ще бъдат се потвърждава с това, колко амбулатория, Местен план за С ССССС ССС' ОСИ1УР“ актуалната иконо-
отделени за комуналното е реализиран и смятам, че ня- подобряване равноправнос- й мни“м| с нро- мическа, социална и еколо- 
предприятие "Услуга" и 4,4 кой трябва да понесе отговор- тта на половете, Решения за даж°а на земеделски култу- гическа картина на аграр-
мил. за Ветеринарната амбу- ност доколкото запланувано- потвърждаване на членството рИ’ 1 актът,_които характе- ния сектор, необходима за
латория. Основното училище то не се реализира". Глигоров на Община Босилеград в пое- РизиРа преброяването, е, че вземането на решения при
ще получи 19 мил., 5 мил. също каза, че бюджетът не се тоянната конференция на |'зного димитровградски провеждането на общата
средното, 5,2 мил. са предназ- подготвя транспарентно, по- градовете и общините, изме- ФеРмеРи притежават земя,
начени за ученическото об- неже не се организират пуб- нение и допълнение на Прог- ио не се занимават със сел-
щежитие, 5,8 мил. за Черве- лични дискусии. рамата за работа на СД "Мла- ско стопанство", каза Павко-
ния кръст... Предвидени са и По въпроса за ангажиране- дост" за 2012 г., изменение на ва;
7,4 мил. за Фонда за развитие то на стажанти-волонтери, решението за местни кому
на селското стопанство, 4 които се финансират от бюд- пални такси, ползване

на

рите.
По време на кампанията 

са събрани данни за разме
ра на стопанствата, форма
та на стопанисването, вида

селскостопанска политика в 
Сърбия. Агроекспертите 
изтъкват, че изследването
ще подпомогне да се опре
делят главните проблеми в 
земеделието, а от събраните

мил. за субсидии на частни жета, посочи, че опозицията средства за подобряване на хиляди крави, но първите данни ще зависи и финан-
фирми за откриване на нови никога не е била против да се околната среда, провъзглася- обобщени официални ре- сирането от фондовете на
работни места, както и над ангажират безработни лица, ване на ерозивни територии зултати според закона за Евросъюза 1
ПО милиона динара за раз- обаче е против някои от тях и установяване на мерки за ^
войни проекти - 21,9 мил. за да получават заплати, а да не защита от ерозия, Операта- 
изграждане на моста над идват на работа. вей план за защита от навод-
Драговищица, 15 мил. за Предложения бюджет пения и др. 
спортната зала с надуваема критикува и Никола Крумов, 
конструкция, 15 мил. за из- шеф на отборническата гру-

Тя подчерта, че в община- 
на та се отглеждат и около две

П. Виденов

Представиха се деца 

от музикална школаП./1.Р.

Възпитаниците на музи
калната школа "Д-р Драгу- 
тин Гостушки" от Пирот из
несоха концерт пред димит
ровградската публика.

Концертът се състоя в на
чалото на седмицата, а

“И ние имаме талант”

Стоян Кръстев (Сафет) 

спечели първо място 

в Свърлиг
представиха се предимно 
деца от паралелката на учи
лището в Димитровград,

В прегледа на пенсионе- Княжевац, Лесковац, Ди- както и няколко техни при-
рите - музиканти под пазва- митровград и Зайчар. В със- ятели от Пирот. Свириха на
пие "И пие имаме талат", тава на журито бяха Божана пиано, акордеон и цигулка,
което тези дни се проведе в Давиткова от Димитров- — Това е традиционен де-
Свърлиг, димитровградски- град, Славко Голубович от кемврийски концерт на де-
ятпевец Стоян Кръстев спе- Княжевац и Миряна Дадич цата, посещаващи музикал-
чели първо място. от Свърлиг. ното училище. Възпитани-

Проявата организира Под акомпанимента на Стоян Кръстев Сафет и Миладин Георгиев ците от Димитровград
Сдружението ма пенсионе- акордеониста Миладин Ге- представляват една трета от
Рите в това градче в Източна оргиев, Стоян Кръстев, ко- та на босненския музикант Втория преглед "И ние °бщия брой ученици в това
Сърбия, а в нея участваха гото в Димитровградско Сафет Исович "Когато би имаме талант" ще се прове- Учебио заведение,
музиканти пенсионери от познавт предимно по пря- знаела", с която грабна пър- де през май в Лесковац. 
гРала-домакин, от Болевац, кора Сафет, изпълни песен- вата награда.

Б.Д.
Б-Д-
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С писателката Лк>бииа Арсич - срещата, която носи безкрайно удоволствие

’оАята на писателя е бременното па направи вечно
ят им със сигурност няма да се увелц 
чава, но трябва да се работи върху това 
малкият процент да не се намалява 
*На литературната вечер в Димитров
град открихте идеята за следващата 
Ви творба, за изконната нишка ба
ба-майка-дъщеря. Струва ми се, че днес 
тази нишка на места е изхабена, дори 
и накъсана.

С Любица Арсич вече ви запознах- тук присъстват и някои непознати хо- 
ме, когато беше гост на литературната ра, които са избрали моя книга, която 
вечер в Народната библиотека „Детко някъде ги е докоснала. И сега, предста- 
Петров" в Димитровград. Обаче тога- вете си, награда, някой от това изоби- 
ва не сложихме точка, а запетайка! За лие ви разпознае и просто ви погали, 
такива качествени личности винаги На литературната вечер говорих за 
има още какво да се каже, разбира се, поразителната позиция на твореца, 
и да се научи от тях. Защото Любица който дава всичко, отваря сърцето си 
Арсич разказва как човекът се очове- и говори за някои неща, които за 
чава. Животът има и светла, и тъмна обикновения човек изглеждат прека- 
страна. Литературата не показва, че лено свободни. Признава, че е имал 
той е лесен, а показва, че щастието е в нещастни моменти, моменти на про- 
преодоляването на трудностите, кои- щаване с нещо, разделяне, неприятни 
то живота носи. Заповядайте на бесе- ситуации, в които се е чувствал неу- 
дата с една от най-четените авторки на добно. Следователно много давате. Е 
сръбската литературна сцена. И не се да, в замяна получавате читателско 
чете само на сръбската, нейни творби внимание, това е вярно. Наградите не 
са преведени на английски, италиан- означават нищо, доколкото няма чи

татели. Ако те са дадени само заради 
*Какво е движещата сила на творческа- някакъв академизъм, а книгата трудно

влиза сред читателите, мисля, че тога
ва целта не е постигната. Писателят се

преживяването че човек се пзж- чУвства осуетен. А ако книгата е награ- ната' нейната склонност, емоции, ней- преживяването, ге ювек се раж г има свои читатели тогава писа- ния вътрешен свят, които в литерату- да с определена склонност и че тази Аена и има свои гитатели, тогава писа МОже би не е толкова използван
склонност обуславя и неговата енер- телят расне и се чувства добре и това е Ра™ “°ж1 н® е ™ нае Илкова кол- което аз съм откраднала от майка ми и
гия. Сещам се за себе си като малко де- потвърждение на неговия път. Чрез котозамъжете историята е посветена баба ми, и да го разкажа на хората.караше баша си лонякорвпе- наградата той на себе си доказва, че кото за мъжете, историята е посветена 
ме през нощта да му чете книги Мои върви по верния път. Когато пишете на мъжете. Чрез писането и изгражда- Запознахте се с младата българска ав- 
те родители нямахамного време за че’ нещо не защото е модерно, а защото нето на тези геРои аз научавам и коя торка Елена Алексиева. Може ли това 
тене те много работеха Не бях вижда на ва< ви харесва в дадения момент, ™ *°я е сега тази съвременна же- да бъде повод за лично по-добро запозна-
Гхора да седяГт с книга и да чета™ пък и за тов/подучите награда, това е «а тук сред нас, какви желания има, с «ше с българската литература? 
мен се роди такова силно желание да истинското нещо. какво се среща, къде отива... Чрез пи-
разбера какво е написано в книгите. ---------------------------------------------------
Това ме мотивира много рано да науча Според Любица днес горката жена е получила много с еманципацията, 
да чета, понеже татко някога заспива- обаче се е натоварила с огромна тежест. Прекрасно е, че може да гласува, 
ше от умора или прескачаше някои да се занимава с професии, които доскоро са били мъжки, обаче е загубила 
части, а аз усещах, че нещо липсва. И свободното си време. Чудесно е, че жената има освестен живот. Уважава 
започнах сама да си четз за една дет желанията си и може да ги удовлетвори, не се смята за предмет вкъщи и 
ска възраст и сериозни книги, и се нас- това е голям папР^ък- Патриархатът е сериозно разклатен, не е вече он- 

л гл Л зи от времето па нашите баби и дядовци. Все още тези отношения не салаждавах докато ги четях. Мисля, че се офорнмили/ стават пред очите ни и щ'е видим1ак ще се преобразят.

Все още обмислям това нещо. А ко
ето сега казахте, е точно това, върху ко
ето размислям. Тази нишка е укрита и 
изпокъсана. Често и не знаем как са
мислили нашите баби, какви са били 
тайните им. Не знаем го и за нашите 
майки, понеже в това предание много 
неща са пропуснати. Майките не са 
имали усет, че на дъщерите си трябва 
да предадат някои свои опити и зна
ния, понеже историята на жената е об
вита с мълчание. Това, което можем да 
научим, всъщност сме го откраднали 
между редовете. По някакъв начин аз 
се опитвам да реконструирам онова,

ски, френски, словашки...

та Ви енергия?
Ох, това е трудно да ви обясня. Аз 

имам

те, което

Сигурно. Много съм щастлива, че 
дойдох тук и че мога сега по един друг 
начин да мисля за българската лите
ратура. Младата писателка ме иници
ира да прочета и някои нейни преве
дени книги и да се разпитам за още 
някои български писатели. Всъщност 
всички ние - и българската, и сръбска
та литератури, имаме този недоста
тък, че принадлежим към т. нареч. 
малки езици, които са заробени и кои
то са заляти от доминиращия англо
саксонски пазар, така че не успяваме 
да разберем какво пишат така нарече-

движещата енергия е нещо, което ни 
идва отвън. Това вероятно е Божестве- 
на, космическа, енергия, която ни 
обуславя да се занимаваме с музика, 
да четем книги и незнам какво още, ка
саещо творенето. Аз просто разпоз
нах, че това е нещо, което ме отделя от 
другите деца. И го следих, не стараей- много важно да се каже-да, съществу- ли, къде са жените, какво се случва в 
ки се да приличам на друг. Може би ва женско и мъжко писмо. Това са ус- тази промяна, 
съм изглеждала странно за някои мои тановили теоретички от феминисткия *Пишете и коментарни колонки във 
връстници. Разбира се и аз обичах да е КРЪГ/ иначе въобще теоретици на ли- вестник „Политика", по тях виждам, 
играя, обаче надделяваше желанието тературата, не като разделение на же- че сте смела мадама, с рязък език и ос- 
да се оттегля в този мой свят. Някога ни и на м ьже, които пишат, а на една тър ум. Каква е вашата цел? 
дори ми беше много по-приятно да стратегия на писането, която се назо- Колонките са начин да анотирам 
съм сама. И ден днешен обичам да се- вава женска и мъжка. Женското раз- нещ0, което е всекидневно и което мо- 
дя край прозореца и да наблюдавам казване подразбира една силна емо- же би не бих коментирала в книгите 
когато нощта е ясна или лунна, или ционалност с много асоциации, фраг- си. Те са всъщност разговор с читателя 
някой интересен пейзаж, да гледам менти и теми, касаещи интимния чо- на вестника. Не е задължително това 
хората как разговарят, как се държат, вешки живот. Така могат да пишат и да бъде читател на книги, а който чете 
как изглеждат. И като че ли някъде от- мъжете, някъде в теорията на литера- веСтници и се среща с гледище и ста- 
там взимам енергията, която после турата с женско писмо са писали I ил- НОВище, което е различно от неговото 
прилагам в писането. Така намирам и ке< нашия Давид Албахари, писатели и е становище на някой, който се зани- 
някои от героите си. Това ме изпълва с които не отиват към големите епични мава с писане, и който принадлежи 
някакъв вид вътрешно вълнение, така конструкции, а се занимават с инти- към образовано обществено мнение, 
искам да осъзная света, не всичко мо- мистичния разказ. От друга страна чрез това МОже би коментирам нещо, 
же да се научи от книгите. Писателят мъжкото писмо подразбира един го- което мислят и другите, обаче не са на- 
има задачата нещо, което е временно лям логос' голямо историческо съби- пълно сигурни дали това трябва да се 
и на пръв поглед безценно, да го нап- тие- Така че това разделение не под- каже на глас.
рави вечно, консервирайки го в книга- разбира, че нещо е по-добро или ппосветен паботник Аали

ществувадо. ^ а с цялостга. Аз така въз. уважава и да се стреми към истински-
Лауреат сте на престижни награди прием" литературата като женска и те Чтности' четенето например? 
като „Златно перо , „Андричева награ- м!ьжка Винаги има хора, които стремят
да", „Борислав Пекич" и други. Какво за ‘ _ , към истинските ценности, разбира се.
Вас представляват наградите и означа- Главни герои в творбите Ви предимно те са маЛко, казват, че само 4% от насе- 
ват ли те постигната цел? СП жени- Вашето виждане на жената лението на земното кълбо четат и че

Наградите са важни. Винаги са ме оне^ така е открай време. Значи малък е
радвали и никога не съм ги очаквала. У Ооичам да пиша за нещо, което на- броят на мъдрите, малък е броят на 
мен присъстваше тази свяст, че има истина ми е близко. Тава със сигур- осъзнатите хора. На можем да очаква- 
много надарени хора, че има изклю- ност са жените, много по-добре ги ме< ако всички обичат хамбургери, че 
чителни книги и че всъщност е огром- познавам от мъжете, съвсем естестве- ще обичат и класиците например, 
но щастие някой да избере точно мен. но, и мисля, чете като оорази са много Малко са онези, които ще седнат на

редки в литературата. Затова се нато- масата/ за да се наслаждават, а всъщ- 
варих със задачата да дойда на някой ност това са същите онези, които ще 
„континент , който не е толкова овла- ВЗемат книга на някой важен и.велик

Съществува ли според Вас женска ли- сането се опитвам това нещо да разре- 
тература и какво всъщност се подраз- ша и да видя какво ще се случи с тази 
бира под това понятие? картина на половете, която очевидно

Да, вечната дискусия женско-мъж- се е променила, където мъжете вече ните малки кУлтури. 
ко писмо. Мисля, че тук има нещо нямат тази роля, която някога са има- Даниела Христова

В галерията “Методи 
Мета Петров”_____

Изложба на
димитровградските
самодейци

В димитровградската галерия » 
петък бе открита 17-ата изложба на 
местното Сдружение на самодейни- 
те художници. Творбите си предста
виха 17 от членовете му: Новииа 
Алексов, Станка Радивоева, Весна 
Владимирова, Петър Гигов, Драган 
Стратиев, Славча Арсенов, Боян 
Глигоров, Иван Коцев, Деян Димит 
ров, Весна Николова, Антоанет 
Слагало, Ивана Манчич, Бид0Л^я 
Петров, Синиша Ранджелов, у1 
Стоянова, Таня Джорджевич и Де

Представени бяха предимно кар 
тини, работени в маслена техи - 
Що се отнася до жанровете - пр 
ладаваха пейзажи. От поред»3 
ложба на самодейците ПР0Д (|е 
напредъкът им, както по огнои 
на творческото им умение, так ^ 
сполучливия им и интересе' 
бор на мотиви, които обрабо , 

На откриването говори 4 Р и 
торът на Центъра за култур3 
Андонов.

ой-

Примерно дъдго време мислех, че мо
ите книги четат само мои роднини и 

Чак когато започнах да хо-
В-А

приятели.
дя на литературни вечери, видях, че дян, да издирвам природата на же- писател и пак ще се наслаждават. Бро-



:
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Интервю:_Саня Петков, бъдеща режисьорка от Димитровград

Искам да направя филм, 

който да вдъхновява хората
ч'ок\ф^ничкаТ?^ов 67 лг1паНЯ Петров е четвъР~ на“, е правенето на филми. Исках да разбера 
циалност „Кино и телевизия^АвторТн^ня' ™,Ма™Я се кРие за* кинокамерата...

снимане>,^сцеш1рт1й<и^лонтаж^г^сезанимава ш: та’Н3 ^ Д°ВОЛНа °Т обУчението си до момен- 
фотография. Член е на Фото клуба Цариброд мч нТ* МН°Г° Н1ЩЗ 33 КИН°Т° И пРавенето 
който тази година осъществи първа колективна НИЩ° "6 Трябв3 Д3 пРиемаш за ДаДеност
фотографска изложба в Димитровград. В нас-

продукция,'която6сеснимаТв София ПЕъгрудни- “ НЗреЧеНЗ КИНа
чи с млади български хип-хоп и поп гр^пи.
Още като второкурсничка бе постановчик "
документалния филм „Ерма”, сниман в Бълга
рия и Сърбия. Филмът официално бе 
и по канала на ТВ Цариброд.
* Соня, зя що избра режисурата като бъдеща профе
сия?

Биографична визитка:
01. Име и фамилия: Саия Петров.
02. А ата и място па раждане: 23 август 1990 г. Пиро 

160 см, 65 кг.03. Ръст и тегло:
04. Цвят на косата и очите: Кафяви.
05. Зодия: А.ъв.
06. Образование: Гимназия „Св. се. Кирил и Методий (Аи- 
митровград), следва Кино и телевизия в ИБУ в София.
07. Месторабота: София.
08. Любима храна и напитка: Кафе и спагети.
09. Любимо занимание: Аи творя, без значение дали става 
въпрос за филм, фотография или рисуване. Това ми прави 
най- голямо  удоволствие.
10. Любимо годишно време: Всичките.
11. Любимо място за почивка: Сред природата.
12. Любими филми: „ Властелинът на пръстените " на Пи- 
тър Ажаксън, ,, Голямата риба" на Тим Бартън и „ Неверо
ятната съдба на Лмели Пулен” на Жан-Пиер Жанет.
13. Любима музика: Рок- ^иееп, УГкНеяпаке, Воп Зо\>1, 
Рапи \а1]ак.
14. Кара: Нямам автомобил в момента.
15. Обича: Аа чете, да се усмихва и пътува, спонтанните 
преживявания, всички изкуства, приятелите, семейството, 
котките...

в та-

положението в киноизкуството
на - Като цяло има опити за правене на нови 

български филми, но определено има какво 
още да се желае. Положението е доста трудно, 
особено за младите творци. Никак 
Аз често се

излъчен
не е лесно.

ше1увам, че изкуството изисква 
о - жертви и има определена доза истина в това -

- Защото нямах друг избор и не исках да безсънни нощи, работене с минимални сред- 
имам. Ако бях изорала да се занимаваме какво- ства, гонене на, понякога, невъзможни сроко- 
то и да оило друго, щях да предам себе си. Ки- ве... Но въпреки всичко си струва 
н°то е нещото> което винаги ме е привличало, * Какв0 означава ^апс1ш 8Пт..? 
това е моята страст. Колкото и странно да зву
чи, още от 11 -годишна, когато за пръв път сед
нах в киносалона, знаех, че единственото нещо, 
с което искам да се занимавам „когато порас-

- Това е една група, която си сформирахме с 
колегите от университета. Под това име рабо
тим и творим.
* Кои теми най-много те привличат?

- Обичам предизвикателствата. Поради това 
не мога да кажа определена тема. Обичам да се 
забърквам в непознати сфери и да експеримен- * 
тирам.
* Какъв е опитът ти като стажант в една холивуд
ска филмова продукция и за какъв филм става дума?

- Определено е полезно, научават се нови не
ща. Става дума за холивудска продукция, която 
се снима в София, а режисьор е Валери Милев.
* Какво най-много те вдъхновява в живота и изкус
твото?

16. Не обича: Несправедливостта, лъжата, ограниченията, 
винаги недоволните хора.

Филмография на Саня Петров като режисьор до 
момента: дарна затова. Без тях нямаше да съм тук, където 

съм, и да правя това, което правя.
Коя е най-голямата ти мечта?
- Да продължа да се развивам и реализирам в 

сферата на киното. Да направя филм, който да 
вдъхновява хората, и може би един ден те да го
ворят за моите филми, така както говорят за де
лата на Фелини, Спилбърг или Питър Джак- 
сън.
* А най-голямото постижение?

1. „Ерма"- документален филм, 2010 г. (О/Дск/1 яе!ес- 
йоп о/101/11п/ета/1опа1 моип/ат Д1т /еяНуа! Випико).
2. „Опее (Трон а Тйпс (Имало едно време)”- игрален 
късометражен филм, 2011 г. (0//1аа! яе1есИоп о/МНг 1п 
Тке Ра/асе 1н/егпа/юна18ког/ РИиг 1'е.\йса1).

3. ̂Пеа/спт% ЗИепсе" - игрален късометражен филм,

4. Маг/сеп & ВIX/са/. Оахе (Промяната си ти) - музи
кален видео клип, 2011 г. (излъчван е по: Тке Успее ТУ, 
ВОХ ТУ, СИу ТУ.
5. ТЕ - „Може бн съм аз” - музикален видео клин, 2011 
г. (излъчван е по ВОХ ТУ).
6. Маг/ееп А Вех/еси. Оаге - „Ми/е” - музикален видео 
клип, 2012 г. (излъчван е но ВОХ ТУ и С//у ТУ).
7.1Уо Соттеп/ - „Думите" - музикален видео клип, 
2012 г, (излъчван по ВОХ ТУ).
8. „Тоя! атопу 1ке Тоя!" - игрален късометражен фи 
2011 г. (О/ЯсйВ яе/есВоп о/ 91 к 1п Тке Ра1асе 1п/егпаТюпа1 
8ког/ РИт Еся/мН а/и! Еаг/у В!гс1 Тп/егпаВопа! 5/ш1еп/ 
$ког/ РИш РсяТт/1.

- Вярвам, че винаги може по-добре, така че не 
мога да кажа, че имам такова в момента. Все пак 
имам постижения - изложби, филми, клипове, 
фестивали, верни приятели и колеги, но 
най-голямото постижение тепърва предстои да 
се случи. Надявам се!

- Вдъхновението може да се черпи от много 
източници, някои от тях за мене са: детайлът, 
красотата, тъгата, светлината, движението, тан
цът, музиката...
* Кои хора най-много ти дават подкрепа?

- Семейството ми. Безкрайно съм им благо-

лл(

Петър Виденов

По побоя изложбите на малката арафика 6 София и Ниш

В лоното на живота и съкровището на душите
Студеният декември донесе и топ- разгледат експонираните графики, Един от основателите на Нишкия оригинални, изящни идеи, устреме- 

липка и озарение на многобройните по и да се срещнат и поразговарят с графичен кръг, куратор на много из- ни към цели благородни - по-чове- 
ценители на съвременната графика в голям брой автори, които бяха дош- ложби, свързващи не само Ниш и Со- чен да е Човека, по-възвишен да е све- 
София и Ниш, които имаха възмож- ли от София. фия, но и Сърбия, България, Македо- та, и този път ни изненада не само с
пост да посетят изложбите, открити И още една нишка галерия отвори пия ... Човекът с усмивка на лицето, новите си творби, но и с необикнове- 
в престижни галерии в двата града, вратите си за пай-мовите творби на торба през рамо, каскет на главата, от ното откриване. И тъкмо по това ще

известния график Бранко Николов, която се отронват като бисери все помним неговата самостоятелна из
ложба, която бе открита на 12.12.2012 
г. в 12 ч. и 12 м. Спонтанно без думи, а 
сърдечно с усмивки и обща снимка за 
спомен с автора в уютната нишка га
лерия „Русият ездач".

Настоящите изложби на сръбски и 
български графици представляват 
красноречиво доказателство, че из
куството е най-здравата и най-трай- 
ната свързваща халка между култу
рите, а широкият диапазон от теми, 
които разкриват авторите по соб
ствен, оригинален усет и почерк 

■ най-хубавото потвърждение, че всич
ки се стремят от лоното на раз- 
ломното време да облагородяват пог
ледите пи за житейските истини и да 
ни вдъхват искрици с надежди.

които години наред развиват из
ключително сътрудничество в пред
ставянето на този вид изобразително 
изкуство.

На 1 декември в софийската гале
рия „Арт алея" бе открита изложба 
па малка графика на творци от Сър
бия. Представителната експозиция 
обхваща творби па 50 графици.

На 8 декември в Салона на Гале
рията за съвременното изкуство в 
Нишката крепост бе открито Първо
то международно биенале на малка 
графика 2012, па което се представи
ха 149 графици от Гърция, България, 
САЩ, Република Сръбска, Републи
ка Македония, Черна гора, Канада и 
Сърбия. В Галерия „ Арт 55" се случи 
°Ще едно голямо културно съ битие - 
изложба па българска малка графика 
с участие на 30 графици. Посетите
лите имаха възможност не само да
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Излезе ош печат
нова книаа на Цбетко Д. ИвановПроект за устойчиво развитие на крайграничните 

общини в Източна и Югоизточна Сърбия_____
! Прача 

- изчезнало 

село

у У П0ГРАНИЧ1УВ Димитровград 

представена книгата 

„ (райгранично село"
Л|мюлуГ>111>кр1)( >шЬ 

Т»ур.1 СЛПШ110Ш|Н
Л|,*1'311 ТцДОрОИмЬ

* Новоизлязлата монография е поредно изследва
не на царибродските села и още едно значимо де
ло, с което със сигурност ще запазам една част от 
историята на Царибродско.

* С проучванията са обхванати 16 села от крайгранични- Преди книгата „Крайгра- 
те общини в България, Румъния и Македония, сред кои- нично село" бе отпечатан 
то е и димитровградското село Желюша. сборник за религиозните

В Димитровград бе органи- черта значението ма нацио- "яцлш“ година в^амште" 
зирана промоция на сборни- палките малцинства, включ- |(Д п„оекта п,е бъдат пиб- 
ка с творби „Крайгранично вайки и българското, защото ликщшни още няколко кки
село". Става дума за науч- те са част от общините близо ги 3„ земеделски произаоди- 
но-изследователска моногра- до граница. На въпроса ни тели, стари хора и панаири 
фия, чиито автори са членове какви мерки трябва да пред- от селата в крайграничния 
на изследователския екип, ра- приемат държавата и местни- регион в Източна и Югоиз- 
ботещ по проекта „Устойчи- те самоуправления, за да се точна Сърбия. 
вост на идентичността на сър- възстановят селата в Сърбия, 
бите и националните мал- той отговори: „
цинства в крайграничните об- „От данните се вижда, че село са поме^тени истори- 
щини в Източна и Югоизточ- съдбата на селата е една и съ- чески и географски сведения, 
на Сърбия". На промоцията ща на Балканите, но положе- 
говориха социолозите Ясми- нието не е безнадеждно. Се
на Петрович и Драган Тодо- лото трябва да бъде постоян- 
рович, доценти във Фи- но във фокуса на вниманието 
лософския факултет в Ниш, а на държавните институции, 
гост на събитието бе димит- които чрез инвестиции и суб- 
ровградският краевед Цветко сидии трябва да подпомогнат 
Иванов. икономическото му развитие.

С проучванията са обхвана- Обаче не трябва да се чака са- 
ти 16 села от крайграничните мо държавна помощ. От голя- 
общини в България, Румъния мо значение е и необходимос- 
и Македония, сред които е и тта хората да раздвижат ини- 
димитровградското село Же- циативи на местно ниво, за- 
люша. Целта на изследването щото с променения начин на 
е да се подчертае значението възприемане на нещата в но- 
на основните демографски, ва обществено-политическа 
социално-икономически и обстановка, включвайки 
други проблеми в селата, как- транеграничното сътрудни- 
то и на потенциалите и уси- чество със страните от регио- 
лията на местните жители да на, може да се подобри живо
ти възобновят и подтикнат та на селото".

„Прача" е заглавие на и родовете на селото, 
най-новата монография на Рецензентът проф. д-р 
известния димитровградски Кръстьо Манчев, който вече 
краевед-изследовател Цвет- с години следи творческата 
ко Д. Иванов, която тези дни дейност на Иванов, за книга- 
излезе от печат. Това е свое- та между другото каза:

„Трябва да отбележа, чеобразен исторически очерк, 
касаещ миналото и настоя- Цветко Иванов уверено нап- 
щето на едно от най-малки- редва, като изследовател на 
те царибродски села, с ак- Бурелските села - всяка него- 
цент на генеалогията на ро- ва нова книга е на по-високо 
довете и на разпръснали се равнище от предишните по 
на разни страни жители на отношение на съдържание- 
селището. то и формата. Вече няма

Селото е разположено на клишета - заемки от една 
7 километра южно от Ди- или друга идеология и про- 
митровград и се намира паганда". 
между Верзар, Било, Лука- 
вица и Трапа. В историята ята са Народната библиоте- 
ще остане записано като ка „Детко Петров" и Нацио- 
първо село в общината, кое- налният съвет на българско
то е обезлюдено, защото от то малцинство, а публикува- 
2006 г. вече нито един прача- на е в рамките на поредица- 
нин не живее там. С много та „Роден край", 
факти, сведения и подроб
ности са описани местопо- фия за село Прача на Ива-

данни за населението и наци
оналната идентичност, както 
и обичаи, етнотрадиция и 
културни ценности. Книгата е 
само част от мащабния про
ект, който се реализира в 
Нишкия университет, по-точ
но в Машинния факултет и с 
финансова подкрепа на Ми
нистерството на просветата и 
науката на Република Сър
бия. Проучването събра 
30-ина научни работници и 
изследователи от философ
ския, Юридическия Иконо
мическия факултети от Ниш 
и от висши учебни заведения 
от Нови Сад, Бор и други гра
дове. Издатели на книгата са 
Държавен вестник и Институ
тът за проучване на селата.

Петър Виденов

Издатели на монографи-

Новоизлязлата моногра-

ложението, историческото нов е поредно изследване на 
демографските царибродските села и ощеминало,

промени, бита, поминъка и едно значимо дело, с което 
съдбата на прачани, както и със сигурност ще запазим 
просветното дело, духовно- една част от историята на 
то наследство, прачки исто- Царибродско. 
рийки, а особено махалите Петър ВиденовВ сборника „Крайграничноразвитието им.

„Книгата е само една от 
проектните ни задачи и опит 
на социолозите и други спе
циалисти да посочат горещи
те проблеми, с които хората

Една от предишните книги на Цветко Иванов като повод

Верзар - махала или село?се срещат в селата и как да ги 
преодолеят. Мисля, че моде
лът, с който самата държава Отдавна ме обременява 
единствено трябва да подпо- констатацията на Цветко 
могне развитието на селото, Иванов „Верзар е бил махала 
не е добър път, защото и са- на някогашното село Боро- 
мите хора, според възмож- во", поместена 
постите си, трябва да раздви- книга „Борово истини и ле
жат местни инициативи в та- генди". Извод, направен въз 
зи насока. Вярваме, че такива основа на какво? Къде са фак- 
сборници и изследователски тите? Именно те говорят съв- 
проекти ще повлияят поло- сем 
жително върху решаването на Открай време Варзар има 
проблемите, пред които са всички атрибути на село. Не
изправени хората в селата", 
сподели д-р Ясмина Петро
вич. От социологическа глед
на точка тя е обработила в 
книгата едно от най-старите 
села в Димитровградско - Же
люша, което с течение на вре
мето стана крайградско сели-

риторията му, броя на насе- науките, лекари, архитекти, 
лението и останалите особе- адвокати и др. Само от коре- 
ности, с които се определя ка- на на Стратко Петров, бивш 
то най-голямо село в района, търговец от Верзар, произ- 

Несправедливо е да се пре- хождат 15 лекари.
Не е честно да отнемаш на

то от различни страни, за да 
го пазят от злите сили и при
родни бедствия. Има такова 
поверие. Това е характерно за 
нашите села. Ако пък се взе
ме за факт, че Свети Георги 
(„Джурджовдън") е селски 
празник, а не махленски, за
що тогава в някогашно село 
Борово е имало два оброка на 
този светец, единия във Вер
зар и втория в Барйе т.е. Би
ло?

неговата
небрегват фактите. Верзар 
според Цветко Иванов е нез- хората самочувствието, при- 
начителна махала. В книгата наддежността им и да ги оп- 
му се пренебрегва неговата ределяш по неточни и субек- 
история, специфика, тради- тивни сведения към нещо, ко- 
ция и бит. Пренебрегват се и ето им е странно и иеприем- 
хората, учените, с които Вер- диво. 
зар е известен не само в стра
ната, но и извън нея. Иванов че селата Верзар, Барйе 
ги приписва на Борово, а под ло по едно време са били сд- 
това подразбира Барйе. Така но село - Борово, вероятно 
в една от статиите си във в-к въз основа на администра- 
„Братство" той написа, че тивно решение на някой от 
чистокръвния верзарчанин, режимите, властували в тези 
известният историк Кръстьо краища, които са се често 
Манчев, е роден в Борово, с сменявали, 
което село той няма нищо об- Трябва да подчертая, 4 
що. Същото направи и с рек- нямам намерение да крити 
тора на Великотърновския кувам Цветко Иванов, заШ 
университет професор Иван то неговия труд високо 
Харалампиев, по потекло от
Верзар. изрови най-много

Не е хубаво на хората да от- непознати данни и 
немаш най-ценното, онова, с за нашите краища, 
което се гордеят. Защото едва пак едно е да събираш 
ли има толкова много учени, риали, а друго е да гИ 
обществени, културни и дру- реждаш и правиш извод 
ги дейци с потекло от среда, 
каквато е Верзар. Между тях 
са министри, професори, на
учни работници, доктори на

противоположно.

От казаното съвсем е ясно, 
и Би

товата селищна система е 
очертана от петнадесетина 
махали, селски улички, чети
ри чешми, оброчна система, 
селски мегдан, училище, ня
колко воденици и селско гро
бище. Всички дадености, ко
ито е имало всяко село. При 
такава обстановака се налагат 
въпросите:

- Може ли махала да има 
свои махали?! Аналогично на

Верзар има две селски гро
бища, сегашното и старото 
гробище над чешмата насред 
село, което е заличено, но все 
още се намират фрагменти 
от надгробни паметници, ко
ито датират още от турско 
време.

Откакто хората помнят, те 
са се наричали верзарци. 
Според тях названието бо- 
ровци се е отнасяло до жите
лите на село Барйе.

Въз основа на посочените 
факти ясно е, че Верзар се оп
ределя като село. Също така е 
ясно, че Барйе, Верзар и Било 
някога са били в състава на 
село Борово, но като селища, 
а не махали. Абсурдно е едно 
село, каквото е Барйе, да оп
ределяме като махала, имай
ки предвид големината на те-

ще.
„Желюша има огромен по

тенциал и перспектива за раз
витие. Самата местна об
щност се намира близо до 
града и разполага с подходя
ща инфраструктура. В селото 
живеят много млади хора и

оие- 
който 

доскоро 
сведени* 

Но »се 
маге-
поД"

това, има ли махала дори с 
четири чешми? Отговорите 
са ясни.

Оброчната система е също 
така типична за едно селище.

Той е човекът,нявам.

според моето изследване те 
имат сила да раздвижат раз
лични акции, които ще опре- Съществуват три оброчни 
делят по-нататъшното разви- кръста: на Свети Лука, Свети 

селището", добави Георги и Свети Петър и Па
вел. Те са поставени около се

тне на
Яем има Петрович.

Доцент д-р Драган Тодоро- лото във вид на неправилен 
вич, също член на изследова- кръг т.е. поставени край три- 
телския екип в проекта, под- те пътя, които влизат в село-
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Празници^ шрадиции и обичаи Духовни разговори

ЧШО ЦПМ ХРИСТОВ»! ^мДеТа=2^а ®е ^
На Коледа семействата се сближават 

чата се увеличава и всички ’ на човешките стойноститоплината в сър- 
лоши спомени изчезват.

Християнският

ЕЖЖййГ МкЗ 2Г.МГ
РождесРт“оХоиСДовпРаЗНИЦИ- ^ в който е сложена пара" Бог да стане човек, задавам 
Ю д с о Христово слага на- и го повдига високо благос- си въпроса: кои са причини-

НОВО летоороене. ловяйки: „Ела, Боже’да вече- те да стане този акт? Дали - • ’ ЯАСпоред Евангелието Хрис- ряме”. След това го разчупва Синът Божи се въплъщава Л
тос се раждав град Витлеем наричайки парчетата - за до- по необходимост или изклю- ШШ 
(провинция Юдея), с което са ма, за Богородица и поотдел- чително заради любовта към 
се изпълнили предсказания- но за всеки от семейството. човека?Отговора,койтоцър- 
таиа пророците за явяване на Комуто се падне парчето спа- квата постоянно ни повтаря, Щ 
Месия на земята. Божият син рата, през цялата година ще е> че Синът Божи пристига

само заради съвършената си, 
жертвена любов. От Отчеви- 
те обятия, в които има

коя- 4нес, когато пред очите ни трябва да плати от парите, 
които е спестявало за този 
ден, или да се постарае да се 
освободи с каквото и да било 
друго - да изпее песничка 
примерно. Следващите две 

■V- недели се връзват майките и 
з-М бащите, които също така

трябва да имат нещо, 
нЦ ще им помогне да бъдат от-
Ш вързани. Този обичай ни
пв учи, че трябва да мислим ед- 
Щ ни на други, да бъдем милос-

~ ~ , , та . , тиви, да бъдем привързаниОшц Слободан Илич е родей едни други „ ^а ж^аем
г. е рокупле. рето е добр0 едНИ на други. В наето- 

дете е селско-занаятчийското г -
семейството па Златко и Ве- ящет0 ВРеМе тР*бва да СИ припомним как Богородица

е носила в корема си и се 
жертвала за Сина Божи. /\а 
се сетим и за смирения Йо
сиф, който й вярвал и я съ
пътствал в трудните момен-

$

*.М
Г<чалото на

'I което
Ш ш

у... .

пъл
нотата на живота, пристига в 
света, който не може нищо 
да му даде! Ето го съвърше
ният пример на некористо- 
любие! Посланието на Вит- 
леемската нощ е, че Бог е ста
нал човек, за да изведе човека 
към Небето и да го обожес- 
тви.
най-светлия
празник Коледа (Божич), де
ня в който е станало най-го- 
лямото чудо в историята на 
света, нека отделим повечко 
време за духовни разговори. 
Този път с димитровград
ския свещеник отец Слобо
дан Илич.

ера и идва па земята, за да по- Събор на Премета Богоро- *Със семейството си Шдохте
спасение чтхГвя рата в'него *В ЙЙДГсТГГд Димитровград преди
момента наРрождРеството "ш в цикъла па Богородични
бртп плиип мрп^тпчтппрт празници. Посветен е на Де- първа енория, зкак се°ето пламва необикновена ^ м „ в църквата с? приспособихте към новата

отбелязва с богослужение, среда и как хората тук Ви
при което се възхвалява Бо- пРиеха- 

лят. Витлеемските пастири са жията майка. Към Колед- 
първите хора, които се покла
нят на Божия син.

лика Илич. Основно училище 
завършил в Житораджа, а 
средно машинно в Ниш. В Бо
гословския факултет в Бел
град се дипломирал през 2011 
г. Работил като учител по 
вероучение от 2005 до 2012 
г. в Житораджа и околни?»е 
села. Женен е с И елена, с коя- 
?по имат двама синове Кон-

Никола. По бла- се помогне да вървят
тинските стойности?

ти.
В навечерието *Този ускорен живот, като че 

ли не посвещава достатъчно 
внимание на децата. Как да им 

към ис-

християнски

стантин и
гословия на Нишкия епископ 
Господин Иован през май 
2012 г. е изпратен на служба чим по правия път, ако се 
в /\ими?провград. молим за тях и ги водим на

църква. Една покойна баба

- Децата можем да насо-

поставя началото па новата _ своевременно разказвала, че
съществуването на Бог и в била принудена немирния 
древния опит. Стремежът Си син всяка неделя да води 
църквата и християнитеда се на църква, за да му се чете 
маргинализират през втора- моли^а да се ус1^окои. д 
та половина на миналия век какв0 правим ^ние днес?! 
е довел до днешната криза. Предоставяме децата 
За да се спасим, необходимо уСпокояват компютрите и 

- За мен това е едно ново е да се покаем заради невяр- анимационните филми, кон
ните празници се числи и начало и старая се колкото ването и да променим живо- то понякога са такива че ги 
Стефановдеп (9 януари). мога по-добре да науча мес- та си. Чак тогава можем да подбуждат ' '

Празникът, предшестващ Празникът е посветен на ТНия език, да се зап0зная с очакваме някакво гюдобре- у
раждането на Христос - Бъд- първомъченика на христи- обичаите, практиката на на- ние. Веднъж попитали бла-
ни вечер (6 януари), българи- яиската църква архидякон г
те наричат още „Малка, суха Стефан. Със Стефановдеп 
и детешка коледа” или „Мали 3вВ^™ К°Лед,Ште 
Божич”. През този ден домо- ^ ”
вете се обхождат от момчета

няколко

светлина и ангел възвестява, 
че ма света е дошъл Спасите ли да

към насилие.
* Благодаря Ви за разговора и Ви

рода в града и в околните се- женопочившия патриарх почитатели*00“* ^ НЯШ“’ 
ла. Колкото виждам няма Павле: „Владико, кога ще ни „ 1 ,
особени разлики между хо- бъде по-добре?”, а той отго- " ,ека ог БИ благослови 
рата тук и тези в моя край ворил: „Тогава, когато ние всичките> и вас> които спис-
или където и да било друга- станем по-добри, тогава ще вате този вестник> и вашите
де. Всички ние имаме общи ни бъде по-добре.” читатели. Аз го получавам и

и - виждам, че във всеки брой
Нпи-напред пет дадем помествате по нещо, свърза-

трите празника в трите 0 °37одно Дело и продъл- 
недели, които предшестват жаваите Да го вършите. А за 
Коледа - Детинци, Мате- самия празник Божич нека 
рици и Отци. За съжаление се поклоним на Богомладе- 
Българската православна
1П>рква не ги отбелязва, а ли мъдреците от Изток, кои- 
Сръбската - да. Но нека ос- то са намерили Исус, следей- 
тавим това на страни, те ки появилата се звезда на не- 
са прекрасни семейни праз- бето. И нека му се помолим 
ници и може би сега е точ- предстоящото време да бъде 
ното време да се завърнем време за възстановяване на 
К1)Л1 стожера - семейство- здравите християнски чо- 
то, и да посветим повече вешки стойности: свободата 
внимание едни на други, за правдата, разбирателството' 
да изгоним злото от семеи- пожертвованието, труда и

С0™' ■*-шия въпрос да ни обясни *»"***■ Всекки от нас е ПРИЗ°- 
значението на тези три ан тези ос°бености да пази в 
празника: сърцето и душата си: но съ-

- Наистина гме ге стаяла Щ0 ТаКа И °бщНОСТГа Да И3- 
Обществото днес се намира в семейните празници тъква тези качества като при

крия, следствие на какво е тя как ва.щност тмб меР и като идеаа! и нека вън-
“ как Ьа се спасим °™Дов1,р- даТпазшваме ШкоГна шната п°лгот°вка за Коледа 
тежа на настоящето? ва да празнуваме, някога на изтласка снпи т

- Причината за кризата ДетинЧи по-възрастните са та в С1)рцето чесгРто ви
през последните времена е вРъзвади ръцете или краката рОЖдество Христово!

Петър Виденов гРехът> а това е съмнението в Детето, мдТ&^УотаГрзано, Даниела Христова

му върви и ще бъде здрав и 
щастлив.

Така семейството се събира пРеДЧи ' нашите светци, и 
за това така добре се и разби-

иаречени коледари.
Според обичаите коледа- 

рите, въоръжени с торбички 
и с дреиови прт.чки, тропат 
по вратите, влизат в къщите и 
пеят: „Бог се роди, Коледо”. 
Домакинята ги посреща със 
сито, пъдио с пшеница и ги

в очакваме на раждането па 
Божия син - Исус Христос. Рамс. А що се касае до това 
Празникът Бъдни вечер е пое- как ^ях приет в новата среда

- винаги, когато ми бе необ
ходима помощ, никой не от
каза да ми помогне.

ветен на дома, огнището, но и
на починалите предци - род-

не ходи”. След това тя ги да- разно продължение на Бъдни размисляне за Господа, мо
рава с кравайчета, орехи, вечеР- Тогава свършват Ко- литва, грижа за близките и 
ябълки, сушени сливи или ледиите пости и обядът е бла- на този, и на оня свят, тогава 
Други благини, в днешно вре- жеп и богат' Сп0РеД народно- смятам, че народа тук е духо- 
ме и с бонбони и шоколадови то повеРие коледният ден по- вен. Обаче би трябвало цър- 
изделия. казва какво ще бъде времето квата да се посещава по-чес-

Рамо сутринта па този ден пРез гоДииата- Топла Коледа то_ особено по време на об- 
домакинът отсича дъбово е нездрава година, заради ко- ЩОто богослужение, а това са 
или крушово дърво, наречено ето народът се надява на дъл- неделната литургия и праз- 
бъдник, и го внася в дома си с бок сняг и студени дни На ничните служби. Тогава на
дулите „За много години”. Коледа семействата се сбли- ШИЯт Бог чува молитвите ни 
Вечерта бъдникът се запалва жават- топлината в сърцата се най-добре.

увеличава и всички лоши 
спомени изчезват.

Нека сиянието на тези

неца, както са му се поклони-*Духовии ли са хората тук и

* огнището и се поддържа да 
гори през цялата пощ. Мал
ката коледа преминава в при
готовленията за Бъдни вечер. светли празници озари ва- 
На трапезата се изнасят раз- шиге оърца и ви донесе здра- 
ДИчни постни ястия. Колкото ве’ удовлетворение и сили за 
повече са ястията, толкова бъдните дни!
По-богата ще е годината. Под
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Спортният живот в Босилезрад през 2012 8.

В клубовете на „Младост" са 450 деца и младежи
* И тази година изключителен успех осъщ 
раните от Атлетическия клуб "Младост" на Балканското 
първенство за ветерани в турския град Измир. 47-годиш- 
ният всестранен спортист Блажа Воинович за втори път 
се закичи със златен медал в дисциплината скок на висо
чина и завоюва 4-то място в дълъг скок. Бронзови меда- 
листи станаха Йордан Глигоров (45) в хвърлянето на чук 
и Иван Василев (37) в тройния скок, докато четвърти 
места спечелиха Стефан Стефанов в дълъг скок, Игор 
Йовановски в скока на височина и Стефан Радованов 
(47) в надбягването на 200 м.

ествиха вете-

През 2012 година спортни- от основното училище и гим- 
ят живот в Босилеград беше назията вече няколко години 
много по-разнообразен в активно упражняват различ- Децата-участници в проекта “Открито забавно футболно училище" и ръководителите 
сравнение с предишните го- ни спортове, а догодина пла- 
дини, благодарение на СД иираме да открием и секция 
„Младост", в рамките на кое- по карате, казва Стойков, 
то освен клубовете по фут-

момент за босилеградските „Голям проблем ни пред- 
футболни надежди беше 
приятелският мач срещу пи- зала, тъй като през зимата 
онерския състав на „(Дървена няма условия за упражнява- 
Звезда" в Белград. Малките не ма повече спортове. Надя- 
босилеградски футболисти вам се догодина и този проб
но 12-годишна възраст) ус- лем да се реши", поясни той. 
пешно играят и 
ни-макси лигата" на Пчин- дост" през 2013 г. планира 
ски и Ябланишки окръг, къ- още по-мащабна дейност - 
дето кръг преди края на пър- изграждане на басейна в рам- 
вата част вече са осигурили ките на СЦ „Пескара", чийто 
участието си в осминафина- строеж общината започна та

зи година, монтиране на 
ФК "Младост" през октом- спортна зала с надуваема 

ра контролна среща с конструкция, изграждане на 
"Марек" в Дупница по повод детски площадки, ремонтна 
Деня на общината и подпис- терените в СЦ "Пескара", ог- 
ването на споразумението за криване на интернет-радио и 
побратимяване между Боси- др. 
леград и Дупница. Ветерани
те на ФК „Младост" играха стваме с различни проекти 
приятелски срещи с ветера- по конкурси на Министер- 
ните на „Левски" и „Левски ството на малдежта и спорта 
Драгалевци" в Босилеград, а и пред други институции в 
срещу „Левски Драгалевци" страната и в чужбина. Съ- 
премериха силите си и в Со- щевременно ще продължи и

интензивното сътрудничес- 
Стойков подчертава, че та- тво с Канцеларията за млади, 

зи година СД с подкрепа на с която СД тази година заед- 
общината е построило терен но организира курсове по 
за плажен волейбол на кея модерни танци, информати- 
край Добродолския поток, ка и журналистика, оказва 
детска площадка пред сгра- съдействие и на канди
дата на пощата в града, както дат-студентите при записва- 
и пързалки за малчугани на нето им в България, каза 
„Пескара",
„Изворщица" и в с. „Бистър".

Що се отнася до футбол
ния и волейболния отбор, ко- 

През 2012 г. СД „Младост" ито се състезават в Пчинска 
бол, волейоол, шахмат и лека заедно с Канцеларията за футблона лига, съответно в 
атлетика, активно действаха млади реализира и няколко Междуокръжната волейбол- 
и сформираните през тази проекта, в които бяха вклю-
година секции по аеробика, чени голям брой деца и мла- Х0 осъществиха сравнително 
тенис, тенис на маса, баскет- дежи. В рамките на проекта добри резултати. В края 
бол, плажен волейбол, малък „Открито забавно футболно първенството в Пчинска фут- 
футбол и бойни спортове. В училище" в продължение на болна лига за сезона 2011/12 
клубовете и секциите актив- една седмица около 250 деца
но членуват около 460 деца и упражняваха забавни игри и след есенния полусезон от 
младежи. играха футбол. Проекта са новото първенство, отборът е

-С гордост мога да кажа, че подкрепили УЕФА и Спор- „а 5 позиция. Въпреки че 
реализирахме тният съюз на Сърбия, а фи- през сезона 2011/12 волейбо- 

Програмата за работа за тази нансовите средства за реали- диетите на "Младост" бяха 
Стефан зацията му са осигурили вицешампиони в Междуок- 

Стойков, председател на СД правителствата на Дания и ръжната волейболна лига, 
„Младост , който отпреди Норвегия и Община Босилег- след края на първата част от 
няколко месеца е и помощ- рад. С финансова подкрепа новото първенство заемат 6 
ник-кмет на общината. Целта на Министерството на мла- място от 7 отбора, 
ни беше децата и младите дежта и спорта и на община- Освен участието в ПФЛ във 
по-активно да се занимават та за четвърти път бе релизи- фк „Младост" 
със спорт и им предложихме ран проектът „Аз имам та- жиха и на работата с младите 
различни спортове, а те про- лаит" - организирани са ра- категории, така че в клуба ак- 
явиха изключителен интерес ботилници за рисуване и тивно действат няколко дет

ски състава. Под ръковод- 
секциите са млади препода- проекта „В здраво тяло - СТВОТо на треньорите Влади- 
ватели по физкултура или здрав дух", в рамките на кой- ца Манасиев, Георги Георги- 
лица с треньорски лиценз за то 25 малки футболисти са еВ/ Любомир Димов и др., 
определен спорт, които ре- били на подготовки във Вла- детските отбори редовно 
довно провеждаха треииров- сотинце. 
ки и упражнения на терените 
на Спортния център „Песка- дост"

ставлява липсата на спортна

на дивизия, през 2012 година

По думите му СД "Мда-„Ми-па

„зелените" заеха 7 място, а

лите.
успешно

и иг
година, изтъква

„И догодина ще кандидат-

много зало-

към тях. Ръководители на спортни състезания, както и
фия.

провеждаха тренировки, а 
изиграха и редица контрол- 

организира редица ии мачове срещу връстници- 
ра", игрището в Изворщица, турнири по малък футбол, те си от клубовете в Пчински 
или в малката зала на Центъ- баскетбол, волейбол и тенис, окръг и участваха в турнири 
ра за култура. В рамките на а за пръв път бяха проведени във вътрешността на Сърбия 
СД отскоро е и „Олимпий- и турнири по малък футбол в и в България. Най-интересен 
ският клуб", в който ученици Долна и Горна Любата.

И през това лято СД „Мла

квартала Стойков.в
ПЛР.

Футболистите на Балански ще „зимубат“ на пето място

Готвят се за по-висш ранг
След срамното изхвърляне Балкански спечели всичките то през пролетта да се стигне 

от Сръбска лига, Балкански осем победи, докато на госту- до по-добри резултати, 
влезе в Нишка зона с отслаб- ванията отбеляза две попаде- „Не осъществихме заплану- | 
нат състав, но с амбиция ек- ния и пет поражения с голова ваното, но все пак не съм недо- у 
спресио да се завърне в по-си- разлика 8 :16. В отбора такива волен. С малък брой нови фут- | 
лен ранг на състезание. Трен- резултати смятат за неуспеш- болисти и с по-сериозен под- 8 
ьорът Радивойе Манич с отбо- ни и споделят очакването нап- ход към тренинга очаквам вто
ра, съставен от играчи от Ди- ролет нещата да се развиват рата част от първенството да Подготовките бяха катастро- 
митровград и Пирот, отлично другояче. През есента за отбо- бъде по-успешна. Целта и на- фалНи, така че липсваше съ- 
стартира и след четири кръга ра играха 20 футболисти, кое- татък остава същата - класи- щественото за силно първен- 
заемаше първо място на таб- то е малък брой за едно силно ране в Сръбска лига. Доколко- ство На старта посрещнахме 
лицата с максимален брой състезание. Най-много мачове то това не успеем да осъщес- отбора на БСК изиграхме ма- 
точки. изиграха Лилич и Марков, твим, заемайки първо място, ча какхо трябваше и си мис-

Извънредния старт послед- след това Алексов, Петров, Ва- дано го осъществим чрез ба- лихме, че това е обективната 
ваха по-слаби изяви и пора- сов и Б. Пванов. ражите. Очаквам борбата да възможност на отбора ни На
жения предимно от отбори от Най-много голове (10) отбе- се води изключително на и_г- мача във Власотинце обаче 
долната част на таблицата. В ляза Бранислав Иванов, дока- рищата, а не извън тях, имай- показахме истинските си си- 
тренировките участваха все то по три вкараха И. Георгиев ки предвид, че през последни- ли. Макар че и в този мач ре- 
по-малко играчи, тъй като и С. С. Соколов. те няколко години задкулис- гистрирахме победа видя се
мнозина са студенти в други Димитровградските футбо- ните дейности почувствахме че отборът ни е с много
градове, което препятства на листи през есенната част по- на кожата си. Подготовките г
отбора да работи нормално. лучиха общо 39 жълти карто- започват след 20 януарг 

Балкански завърши есенна- на, докато червен картон по- ви пред вестника ни Ал 
та част на пето място с 30 точ- лучи само Манойлович. 
ки като регистрира десет по- Председателят на отбора изтъкна:
беди и пет поражения с осъ- Пламен Алексов очаква упра- „Стартирахме с амбицията Въпреки
шествена голова разлика 8:16. вата през зимната пауза да бъ- да се завърнем в Сръбска лига, всички по-сериозни отбори,
На игрището в Димитровград де активна, вследствие на кое- но нямахме разработен план.

което показва, че индивидуа/' 
ното качество е налице, но > 
предстои цялостна реоргаю 
зация с цел отборът Да 
представи със всичките си въ> 
можности. Недопустимо е 
личието на малодушие > 
зидейност, които характ г 
тики проявявахме р,аЛ101!_.аТа- 
изиграни мачове. Кон 
цията се отнася преди 
гостуванията, от които 0
можните 21 спечедихм е
6 точки. Лесно поду4/1 тауд- 
голове, но ги вкарвахм 
но. Имаме време да по да 
редиците си и да опи ,щ е 
се върнем там, къде

' сла
бости. Играчите все по-малко 
тренираха. Ръководството пъ- 

„ хаше проблемите под кили-
Титулярът Саша Марков м3/ хака че Сръбска лига за

почна да виси във въздуха.
победихме

и", зая-
ексов.

това мястото.
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ТЪЖЕН ПОМЕН ВЪЗПОМЕНАНИЕВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 29 декември се навършват 40 ДНИ от 

смъртта на нашия скъп и непрежалим съпруг, 
баща, свекър и дядо На 5 януари 2013 година се навършват 10 

ГОДИНИ откакто в Царството небесно се пре- 
обичана майка и баба

На 27 декември се навър
шват ОСЕМ ГОДИНИ от 
смртта на нашия мил и 

обичан
СТОЙНЕ МИТРЕВ Цоле 
от махала Бързаци, 
с. Долна Любата

сели нашата

ЗОРИЦА ТОДОРОВА 
от с. ПъртопопинциПанихидата ще служим от 11 часа на гробищата в Долна 

Любата.
Завинаги оставаш в нашите сърца. Почивай в мир!

Скрч>бящ и: съпругата Марика, синовете Милан. Раде и 
Апостол, снахите Венка, Жанина и Ивана, внуците Оливера, 
Деян, Александра, Владимир, Пелена и Милица, правнуците 

Ана, Андрияна, Николина, Яня и Петър, роднините и
приятелите

С обич и признателност пазим спомените за благород 
възпитаваше и за безмерните ро-ната ти душа, с която ни 

дителски грижи, с които ни закриляше. 
Почивай в мир!

Д-р ИВАН М. 
ЛАЗАРОВ
педиатър от 

Димитровград

Твоите синове Момир и Иван със семействата си

Възпоменание
На 7 януари 2013 година се навършват 15 

ГОДИНИ от смъртта на нашата мила и непре- 
жалима съпруга, майка, свекърва, тъща и баба

На 11 декември 2012 г. се навършиха 10 ГОДИНИ от 
преждевременната смърт на нашата мила сестра

ПАВЛИНА ЦВЕТКОВИЧ Времето минава, но хуба
вите спомени за теб вина

ги ще живеят в нашите 
сърца.

Благодарни сме ти за доб
рините, обичта и щедрос
тта, с които ни даряваше. 
Горди сме, че те имахме! 

Почивай в мир!

ДАРИНКА ЦВЕТКОВА 
от с. Райчиловципо баща Велинова,

живяла в Радинац край Смедерево
Няма никога да те забравим, защото споме

ните за теб пазим дълбоко в сърцата си. Почи
вай в мир и светлина!

Никога няма да те забравим. Спомена за теб носим дъл- 
сьрцатта си.

Почивай в мир!

Съпругът Крум, синът Аца, дъщерята Малинка, снахата 
Цветанка, зетът Павле, внукът Драган и внучката Пиляна

боко в

Вечно скърбящи: братът Славчо, сестрата Миряна и
техните семейства

Твоите най-мили: 
съпругата Кая, синът 

Сергей, дъщерята Албена, 
зетът Милан, внуците 

Борис и Георги

На 9 януари 2013 се навършват 31 ГОДИНИ 
от смъртта на нашия мил татко*

г* !**| ВЕНЕ АНГЕЛОВ 
(1925-1982)

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 24 декември се навършиха 24 ГОДИНИ от смъртта на 
нашия мил и непрежалим бащаНа 21 януари 2013 година ще се навършат 15 

ГОДИНИ от смъртта на нашата мила майка
3 ЛЮБЕН РАНГЕЛОВ 

(1931 -1988)
гимназиален учител и 
общественик от Босилеград, 
по потекло от Горна Лисина.

Времето минава, но спомените остават да ни припомнят 
за твоята безмерна родителска обич и за добрините ти, с 
които ни даряваше. Беше ни голяма подкрепа във всеки 
миг. Затова, малко са думите, които могат да отразят наша
та благодарност за всичко, което стори за нас. Гордеем се, 
че имахме такъв баща!

С много обич и тъга се прекланяме пред светлата ти па
мет! Почивай в мир!

|ГД

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
КОСТАДИНКА АНГЕЛОВА
(1928-1998)
от с. Долна Лисина На 1 януари се навършват 

ЕДИНАДЕСЕТ ГОДИНИ 
от смъртта на нашия мил 

съпруг, баща и дядо

Изминалите години не могат да заличат ва
шата доброта и нашата болка за вас. Много ни 
липсвате.

Поклон пред светлата ви памет. Почивайте
в мир!

Вечно скърбящи: синът Славчо, 
дъщерята Миряна 

и техните семейства Твоите деца Любинка и Петър със семействата си

ВЪЗПОМИНАНИЕ
ДРАГАН 

НИКОЛОВ 
(1936-2002 г.)

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

На 9 декември се навършиха 15 ГОДИНИ от 
смъртта па нашия мил и непрежалим баща, 
тъст и дядост РАДИВОЙЕ ИВАНОВ

Времето минава, но оста
ват спомените за всички 

хубави мигове, прекарани 
с теб.

С обич и благодарност се 
прекланяме пред светлата 

ти памет!

23 декември се навършиха 10 ГОДИНИ от 
нашата мила майка, тъща и баба

а на 
смъртта на

ОЛГА С. 
ХРИСТОВА 
(1931 -2009)

СИМЕОН 
Б. ХРИСТОВ 
(1926 -1995)1 СТОЙНА ИВАНОВА 

от Долно Тлъмино
С много обич и признателност пазим хуба

вите спомени за вашите добрини.
Почивайте в мир!

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ВИ ПАМЕТ! 
ВИНАГИ ЩЕ ЖИВЕЕТЕ В СЪРЦАТА НИ!

Съпругата Райна, дъщерята 
Весна, синът Любомир, 

зетът Мирослав, снахата 
Милия, внуците Роберт, 
Бранимир и Александър

Дъщерята Милияна, синът Драган, зетът Стоичко и 
внуците Ивана, Александър и Игор

Децата: Вапче, Кралица иАилянка със семействата си
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По повод 25 зодинц 
съществуване 
на АК БалканНай-доброто писмо до Дядо Кколеда

С желание да зарадва децата Поштата 
Сърбия традиционно организира конкурс „Пи- Т/Готтрор 
шете на Дядо Коледа“. Трудолюбивите момче- г1оЛСос 
та и момичета, членове на Поетичната рабо-

Народната библиотека „Детко ПЛуКа

на

тилници към
Петров”, ученици от Основното училище,
„Христо Ботев“ в Димитровград, сред хиляди де
ца от цяла Сърбия написаха най-красивото По П0В0Д 25 Г0ДИН 
писмо-книга на Дядо Коледа и спечелиха първа- мирамето на Димитровград'*,?' 
та награда в този конкурс! Писмото-книга се атлетически клуб Балкан цео'та 
състои от 58 рисунки и писма от момчета имо- Аа™1 "ЗАез*°1™?,чат *?Р°шурч 
мичета от първи до четвърти клас. В четвър- на КОято е димитровградския? 
тък, на 20 декември, в Пощата на Сърбия бе ор- спортен жур- 
ганизирана церемония по представянето на 
наградите, на която присъстваха и 30-темалки 
автори на най-доброто писмо.

за отбора

налистичлен 
ма Управите- ; 25 
лния сьвет на 
отбора Ди
митър Став- 
ров.

Мъжка регионална лига изток -11 кръг В книгата 
той говори за 
началото наТрета победа в храма

В димитровградския парк на баскетбола 

да се сложи бюст па Левски йжтагЗдравле 09 (Лесковац) 87 : 74 (17 : 20; 16:

ПБС има ново предложение атлетическия
спорт в Ди- :1>:'&*вМЯНаВД
митровград, 
за председа-

Пяптматя тп Сл-х Лгапмто п гч /гтпгл „ _ _т Димитровград, 16 декември 2012 г. Залата в СЦ "Парк", миналия период, и др. В книж-11артия1а на 07зЛ1ари1е в Сърбия (ПБС), която е член зрители - около 300 ^ ^ ката са поместени и голям брой
управляващата коалиция в Димитровградско, одстъ- РБаскетболистите на Димитровград регистрираха трета- фотографии, както и факсими- 

си Спортният център "Парк" да се нарече на Та си победа през това първенство, след като победиха со- Лета на журналистически сга- 
името на Васил Левски и на коалиционните си партньо- лидния състав на Здравле 09. Гостите по-добре стартираха тии' п-" ликУБани в различни 
ри предложи на подходящо място в Парка да се сложи и спечелиха първата четвърт с три точки преднина. През дейггостите^гГотбора0™3017 4° 
бюст на Левски. За новата инициатива научихме от съ- втората и третата четвърт се водеше равностойна борба. д За значението на "кралицата 
общение за общественосгга, с което ПБС излезе тези Победителят бе определен в последната четвърт, когато до- на спортовете" за подрастващи- 
дИИ макините от минута на минута увеличаваха преднината си.

ма
пи от иска

те поколения авторът между 
другото напомня, че четирима

Капитанът и треньор на Димитровград Васил Андреев състезатели от Ба
си между другото казва, че българите в Сърбия са на- след мача сподели: "Победихме много силен противник, чили признания в рамките на 
род, който уважава традициите, празниците, история- който има най-мощна външна линия в лигата. Знаехме, че мероприятието "Избиране 
га и законите на Република Сърбия, че са лоялни граж- ключът на победата е в защитата. Целта ни беше външната най-добър спортист в община- 
дани с висок интелектуален потенциал, че са същата вя- им линия да сведем до възможно по-малко точки и в това та" и то: Душица Деянова (шест
ра като сръбският народ и добавя, че никой не трябва Ус“ава на Димитровград бяха: йованович 4, Алексов, ^адимиртТаТйелена Е 
да омаловажи националните герои на България и бъл- МитиЧ/ и Пет^ов 4> Р^елов п< Лилич 13 Андреев 18, мирова.
гарите, независимо къде живеят те . Нотев констатира, Спаич, Мишкович, Драгутинович 2, Радованович 20 и Ива- Отделно място е посветено на 
"че българското малцинство живее в демократична нов 9. хората, които най-много са доп-
държава - Сърбия, и заслужава бюст на националния След този кръг Димитровград е в групата на отборите, Ринесли за отбора - настоящият 
си герой". които разделят 11-13 място с три победи и осем пораже- председател Симеон Маков Но-‘ г г « г « г на, настоящият треньор и секре-

Тои настоява Общинската скупщина да подкрепи то- ни*- тар Александър Марков и нако
ва, както го оцени, компромисно предложение на ПБС. иа Куршумлия КРЪГ^димитровградчани гостуват ̂ отбора Га&ната сь^зателка Душица

/1идерт,т на партията Драголюб Нотев в съобщението а кан са полу

ча

Б.Д.
Б.Д

т ш.________ _Млади таланти:

Сандра Стоименова, талантлива художничка
има подкрепа16-годишиата Сандра Сто- печелила награди от конкур- хрумва да нарисувам нещо и куството, посочи тя. Въпреки че

имепова, ученичка във втори си по изобразително изкус- веднага взимам палитрата и Отпреди няколко месеца от семейството, Сандра труД' 
клас на босмлеградската тим- тво. Преди две години спече- боите и започвам да творя, едно от помещенията си вкъ- но може да си подсигури скь-
иазия, безспорно притежава ли награда от конкурса на казва Сандра. Винаги, когато щи Сандра е преобразила в пите платна, бои и други ма_
изключителен талант за ри- ПБИЛД "Мир - бъдеще" и имам платна и бои, готова своеобразно ателие, в което териали за рисуване и затова
сувапе. Вече е редовен учас- наградената й рисунка зае съм да рисувам, понеже из- по стените постоянно са из- изказва благодарност към

Центъра за култура и оощи
ната, които й обезпечават и 
обходимите пособия за

тник в изложбите в Босилег- място в календара на тази ор- питвам голяма любов към из- ложени рисунките й. 
рад, а тази есен свои рисунки ганизация за 2011 година. В 
представи и на изложбата в този конкурс участваха уче- 
Руския културно-информа- ници
ционен център в София, коя- училища в Пчински и Ябда- 
то бе организирана в рамките нишки окръзи, 
на Фестивала на училищата От миналата година Сан- 
по изкуствата от София и под дра е член на новооткрития 
патронаж на вицепрезидента кръжок по изобразително из- 
на България, г-жа Маргарита куство при Центъра за култу- 
Попова. ра в Босилеград, където още

Любовта й към рисуването повече разкрила разкошния 
се е появила още когато била си талант, 
съвсем малка. Още когато би-

от всички основни воряване.
Сандра е отличничка, 

вен към изобразителното
куство изпитва особен и _ 
рее към география, истор ^ 
български език. Въпрек 
все още не е взела оконч ^ 
но решение, желанието 
след завършването на г /1, 
зията да следва изобраз 

изкуство в София. „а 
На всички читате 

"Братство" талантлива к0 
дожничка пожела V е3 
здраве, щастие и усп« ™ 
Новата 2012 година-

а ос-

ия и

Разказа ни, че най-много 
3-годишна възраст ней- обича да рисува пейсажи, би-

110

ла на
пия талант забелязали възпи- ло да са с мотиви от нашия 
тателките в детската градина, край, 
понеже рисунките й били от нея предели, а рисува и 
много по-различни от тези на портрети, измислени градове

и събития.

или някои замислени

ПЛр-другите деца. По време на 
школуването в 
училище редовно рисувала

Инспирацията черпя от 
и всичко около мен. Просто ми

основното
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Новогодишни мечти
В навечерието на Новата 

година градът е чист и нагиз- 
ден. Разноцветни улични 
лампиони напомнят на град 
от приказките. Улиците са 
пълни с весели и хубаво нас
троени хора. Има се впечате- 
ление, че светът живее в изо
билие и разкош.

Клошарът Бездомов след 
дълго тършуване по контей
нерите, най-сетне намери ед
но по-голямо парче хляб! 
Наистина хлябът беше пле
сенясал, но все пак е хляб. Да
ли затова, че хората са стана
ли алчни та изяждат всичко, 
което купуват за храна, или 
са много бедни та и самите 
гладуват, или пък може би 
броят на скитниците се е уве
личил многократно, така че 
напоследък в контейнерите 
едвам можеше да попаднеш 
на нещо за ядене, а за облек
ло и дума да няма. По-рано в 
тях можеше да се намери не 
само хляб, но и по някоя кон
серва, сирене, овощия и дру
ги хранителни продукти, 
костюми, дюшеци... Все пак 
беше благодарен, че Бог не го 
е забравил и тази вечер.

След като пристигна до 
апартамента си под стария

мост, Бездомов с наслада си 
хапна от коравия хляб, пий
на водичка, а след това се за
ви в

ден дух.
Вярно и самия народ му 

даваше повод за това - посре
щаха го и испращаха с ръ- 
копляскания, скандирайки 
неговото име.

стария дрипав балтон и 
на възвишението долегна

самата река. Искаше, докато 
не заспи, да се любува на раз
ноцветните игри от градско
то осветление, които се отра
зяваха в спокойната повръх- 
ност на водата. Също така

Преди да свърши обикол
ката, когато колата доближи 
стария мост, Владетеля каза 
на шофьора да спре. Не беше 
се излъгал, под моста до са
мия бряг съзря необикнове
но кълбо. Бе очевидно, че то
ва е човек. Повдигнаха го 
сложиха в колата. Човекът не 
се опираше, беше свикнал от

пожела в полунощ, когато го 
събудят изстрелите от оръ
жие и фойерверки, да се нас
лаждава на шумния бенгал
ски огън, с който хората поз
дравяват Новата година. До
като потъваше в тия мисли, 
музиката, която идваше от 
площадите, го отвличаше в 
царството на сънищата...

Неговото величество Бла

тата вечера, виното, дрехите 
След малко време Бездо- и голямата любезност, с коя- 

мов се намери в първокласен то го посрещна неговото ве- 
в един от личество. Владетеля си по- 

А мисли, че скитникът е само

то.
и го

апартамент
най-луксозните хотели, 
там след хубава топла баня тен и му е скучно.

След половин час в апар-

време на време полицията да 
го прибира и отвежда в цен
търа за бездомници. Но нап
рави му впечатление, че па
зачите на владетелския и 
държавния авторитет бяха 
някак си внимателни, дори 
нежни. В колата беше топло

получи нови модерни дрехи,
богата вечеря и екстра вино. тмента влезе млада и красива 
Почувства се чудесно!

Клошарът Бездомов за кревата и бе силно изненадан 
пръв път в живота си опита от ненадейната визита, но си 
как той може да бъде удобен, остана да лежи. Жената му 

и уютно. Бездомов все пак не Към полунощ Владетеля каза, че е дошла да му прави 
разбра какво му се случва. пожела да направи визита на компания до сутринта. Кра- 
Акъла му не долови, че това Бездомов и да му честити савицата съблече дрехите си, 
го прави лично неговото ве- дова година. А там в апар- дойде до кревата и го попита 
личество Владетеля. тмента той лежеше на крева- може ли да легне до него.

Из пътя Владетеля му го- та с ИЗраз на изнервен човек. Силно възбуден и изненаден 
вореше с приятелски тон. р(а въпр0са какво му липсва, от нейното предложение, 
Съжаляваше, че Бездомов

жена. Бездомов лежеше на

детеля тази вечер, както го 
правеше в навечерието на 
всяка Нова година, без кор- 
теж, тръгна в обиколка на 
града, за да се увери лично 
как неговите поданици весе
ло и оптимистично посре
щат своето бъдеще. Заедно с 
шофьора Владетеля обика
ляше улиците, площадите, 
парковете и други места и 
навсякъде го импресионира- 
ше неунищожимият наро-

Бездомов отговори, че е мно- Бездомов се сепна и - пляс, 
така мизерно живее и му го дОВОлен и благодарен за падна право във водата, 
обеща, че ще направи всич- луксозния апартмент, бога- 
ко, за да оправи положение-

Жовотодишни 0 Милко Александров

Новогодишна
наздравица

Малко преди нова година, скорост: 
Шефа влиза в един от кабине
тите и гледа - на масата пиене, що?

една дама казва на друга:
- Струва ми се, че преди два

надесет години сме посрещали 
мезета, всички пушат... - Ами... заседях се с прияте- нова година в една й съща ком-

- Забранил съм да се пие и ли, отпразнувахме Нова годи- пания. 
пуши на работа!!! на, а жената сигурно вкъщи се

Един от по-трезвите се об- е изпопритеснила!
- Каква Нова година? Десети

- Превишена скорост! За-

- Наистина ли? Нещо не си 
ги спомням.

- И аз не помня добре лица. 
Но виж за тоалети - добре пом-

С добро настроение и увеселение 
идват стари, идват млади сурвакари 
весело благославят коледари: 
сурва, сурва - нека е берекетна, 
весела и щастлива Новата година!
Тъпан чука: тука, тука,
млади моми и ергени лудо хоро завъртете
и весело потрепнете
- та и на старите ергени да им се прижени: 
нека свирят, нека пеят,
на момите да омилеят:
“Кемене ми дрънка мамо,
кеменеми дрънка - мене ми се жени..."
- И мене ми се жени (някой мрънка)
па хайде всички на орото със старите ергени!
Нека да подрипват и моми да подщипват, 
нека да си пийнат винце и ракия 
за хубавата веселбия 
и по-хубава благословия.
Лйде с късмет и здраве 
млади - стари коледари!
- В Новата година всичко добро да има:
Айде наздраве, да сме живи, да сме здрави, 
лошото да се забрави,
на трапезата всичко да има:
мезе - туршия - сиренце,
винце и ракия, месце и сланинка,
в обори: агнета, телчинка и прасчинка.
В Новата година да има берекет без киамет, 
а през тая зима нека да си "клима" кой какво си има 
а кой нема да не дреме...
Пчелари от пълни кошници мед да си лизнат, 
млади невести, овци и кози да близнат.
Навсякъде гощавки и веселби да има, 
хайде още да се пийне винце и ракия 
та да има оправия, 
а' на здраве - да има берекет 
и късмет, късмет, късмет!

ръща и отговаря:
- Абе шшшефе, ччче кккой януари е! 

работи? - Ами затова и бързам! ня.*********
Преди Нова година. Опти

миста:
- Новата година ще е по-доб-

- Как изкара Нова година?
- Като подарък...
- ???
- Цялата нощ лежах под ел- ра от старата!

Ако искате ващите деца да 
посрещат нова година вкъщи - 
отидете на гости.***

Песимиста:
- Новата година ще бъде 

по-лоша от старата!
Реалиста:
- Пак ще се напия!

хата...1 януари. Бележка:
Честита Нова Година! 
р.з. зелевият сок е в хладил

ника.
р.з. 2 Хладилникът е в кухия-

***
За Нова година в детската

градина:
- Дядо Мраз, благодаря за ^ 

подаръка!
Няма за какво, детенце!

- И аз така мисля, но мама
-Добре де, а кухнята къде е... държеше да ти благодаря!***

та... Малко реалистика:Видял бележката Боян и се 
чуди: е заб- 

а мно-
В Централния затвор 

ранено пожеланието „3 
го години“ покрай Нова годи-***
на,Посрещане на Нова година.Спират един за превишена

Ново го д ишни развлечения

Драматичен обрат в една къща (тъща)!
Наистина, тъщата изисква разноски, но теЗнаете ли какво може да направи погреш

но отпечатана само една буква? се възнаграждават от ползите, които виждаш
Едип собственик написал статия в защита от пея. Достатъчно е да се спомене, че ако на 

ма частната собственост, особено за удобства- долния етаж на тъщата се отвори дюкянът и 
та и ползата от собствената къща. Но словос- се дава под наем, особено сега, когато подоб- 
аагатедят в печатницата без да иска, вместо ни тъщи се търсят най-вече, стойността й се 
буквата К в думата къща, сложил навсякъде повдига изобщо и носи редовни приходи, 
буква Т. Ето какво станало: Дюкянът от долния етаж на тъщата трябва

В днешната икономическа криза, който ня- да отговаря на изискванията на клиентелата 
ма собствена тъща е осъден на скитничество, и да бъде с модерни удобства за задоволяване 
което го разстройва материално и морално, и на най-капризните хора, ако човек желае 
Тъщата е спасителен оазис, в който влизаш, тъщата му да е рентабилна. Наздраве! 
когато си поискаш, и който те ободрява дено- 
мощио със знанието, че тази тъща е твоя и мо- 
*еМ| да се разпореждаш в нея, както искаш.

Подготвил П. Виденов
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В навечерието на Новата 2013 година

[
Посрещането на Нова година датира от- банята, за да измие от себе си грижите за 

преди 4000 години, когато още в древен В&вй- миналата година. „
дон са организирани празненства. За хората Шотландският фестивал „Хогманай е ед- ВърТИ-суЧИ, ГОре-ДОЛв, НОТОМ-НОВам, ама НвКИКО ЙОШ не може 
Нова година е нов късмет и всички народи я новременно красив и опасен. Там излизат по Ц и тая Г0ДИна Тамън се ПОНадамп кпи,
празнуват в някаква форма. Всяка страна има улиците и въртят над главите си огнени топ- "*ни провърви, а мину тая години, гим понадомо Кризата
свои традиции, които донасят здраве и щас- ки, за да изпъдят лошите духове от селата си. да мине, ама она ко да ие ламя с У главе и не може да се излезне нак-
тие. Светът е една цветна палитра от различ- Всички градове и села в Япония в нового- рдй Стане ВОЙна, пострада народ, Чвкаш Т0В0 да се Свърши, амо и у

и -ри» .р« ■ М« .р.» »«,.
Самите обичаи в България целят осигуря- градовете в Камбоджа се правят малки, пя- 0ТИД6 СИ ДОМОШНОТа, Д0ИД6 международна, П сле се СВе върти ко

ване на благополучие през идващата година, съчни хълмчета. Правейки ги, хората искат да колело. Пройду ЙвДНИ избори, ЛЪЖу НИ И мажу ДОК ГЬИ гласуйемо, щ
Също е важно новогодишната трапеза да бъ- влязат в Новата година очистени от греховете. посде ко т ею ДОЙДу друГЬИ из6орИ( меняваю се ПОЛИТИЦИТИ, ама з«
де богата, а в първите часове на Новата годи
на във всеки дом влизат групи от млади мом
чета или ергени, наречени сурвакари, които шествие, предвождано от слонове, които са 
носейки украсени дрянови пръчки, пожела- символ на сила и богатство. Шествието се

придружава с песни, танци и разнообразни

ИЗ

ПИ

В Гвинея в новогодишната нощ излизат на

ват щастие на всеки от семейството.
Испанците от дълго време насам спазват игри. 

ритуала в новогодишната вечер да изяждат 
последователно 12 гроздови зрънца, симво- ната нощ обличат цветно бельо, специално 
лизиращи 12-те месеца от годината. Според предназначено за тази нощ. Ако някой е об- 
вярванията това ще им осигури здраве и ус- лякъл червено бельо, той очаква много лю- 
пехи през Новата година.

Италианците в новогодишната нощ из- дина. 
хвърлят мебели през прозореца.

В Дания е традиция през нощта шегаджи- та се организира на „Шанз-Елизе", където 
ите да свалят чужди прозорчета, а много от стотици хиляди празнуват настъпването на 
жителите на тази скандинавска страна скачат Новата година, 
от своите дивани, за да прогонят злите духо-

Жителите на град Сао Пауло в новогодиш-

бов, а ако цвета е жълт - очаква се доходна го-

Най-голямото новогодишно парти на све-

В Ню Йорк пък гражданите се събират на 
Таймс скуер, където в последните секунди на

Немци и австрийци са приели за сй^йм- 31 декември огромно кълбо се спуска по един о6икновенити ц и си остая йедно „ [ьщо . пак нема работа^акне- 
вол на благополучие коминочистача, но и пилон. Когатотадне топката, Новата година и 4 м щ р '
прасето. В навечерието .на Нова година Мо- е дошла и всщгки се целуват и си разменят МО паре, скули кредити, скупотия на СВаку крачку, С0М0 ПОВедвИИО
нетният двор на Виена пуска в обръщение мо- благопожел^ния, ЙевТИНО, ИЛИ НОШИНСКЬИ казано - нула поведение!
нети с изображение на дет^покачилб'% вър- Колкото и странни да ни се струват някои ^ време мислео дека може да помогне ако политичарити работе 
ху прасенце. от тези обичаи, всичкц_та'са заредени с опти- г 7.

Според финските обичаи цялото семей- \мизъм и с желание за ново начало. отговорно, после сметоо дека тресе да се зоеру наи-умнете глове у дьр-
ство в навечерието на Новата година се къпе в жовуту и до реше какво до правимо. Цоодеше ми но акъл и това дека

целият народ требе да се ангажира та дани пойде напред. Арно ама по 
ТЖ сщ уру /ял тт ТМК ЛВДШС Л това време синът на комшиюту студираше вилозофию и рече ми дека

Щ Жл това йе уТ0ПИЯ|? Що йе утопия не знам, амо разбра дека не бива.
^ Един от символите на Новата ме на Рождество Христово. Но, оказа се, че У МОЙте ГОДИНе вече НИКОЙ не може ДО ме боЛОМОСуЙе И ДО МИ рос
* 1 ** година е Дядо Мраз (Дядо Коле- той има и един напълно реален прадядо. провля бабине деветине. Знам дека НИЩО не П0М0Г0, 0К0 се Ив ЗОПНв

да), който винаги с чувала си носи Първообразът на съвременния Дядо Мраз е 6ина н(ш кц стари човеци
подаръци на децата. Понякога го придружа- точно Свети Николай (Никола). г I „
ва и Снежанка. Костюмът му постепенно се отработвал и СТОНу К0 деца, Т0 може би ие ДОШЛО време И

Негови прадеди са гномите, странстващи- възприемал от всички хора по света. Отнача- Мончо ДО веруйе ДвКО Дедо Мраз че донесе
те певци, музиканти, жонгльори и скитащите ло го изобразявали в плащ, холандците го ри- нещо и це помогне |(0 вьрви работа К0К0 С0М0
търговци на детски играчки. За руснаците сували като строен мъж, който пуши с луда и Кппрпп!
той е Дед Мороз и е наследник на старосла- се занимава с чистенето на комините, през ко- остая Да погледа Деда Коледа,
вянските поверия. Навсякъде го наричат раз- ито спуска подаръците на децата. После го Ноздравйе И ДО Йе честито!
лично: в Испания - Папа Ноел, в Румъния - обличат в червен кожух. През 1860 г. амери- 
Мош Джариле, в Холандия - Синте Клаас, в канският художник Томас Найт му слага бра- 
Америка и Великобритания - Санта Клаус, в да, малко по-късно англичанинът Таниед съз- 
Сърбия - Дядо (Деда) Мраз, в България Дядо дава образа на добродушния дядо, пръв при- 
Кодеда, както се наричат и самите дни по вре- ятед на децата.

ве.

Симеон Костов
Макар че децата знаят, че

техният Дядо Коледа или Дя- ^ Поради протестно освиркване, изпълняването на 
до Мраз е грижовната им май- химна спря, а знамето застана на половин мачта, 
ка иди заетият татко, с нетър- ✓ Нашите ограничения са безгранични.

Каква е разликата между политиците и престъпници 
те? Престъпниците нямат имунитет.I пение очакват новогодишната 

нощ. Всеки се радва, когато 
види белобрадия старец с чер
вени дрехи. Това е част от ^ В борбата между властта и криминада няма 
празничната магия, която зав- тел- Това е само игра. 
ладява децата и възрастните в у Разкошно живее, а се възхищава от скромното! 
тези зимни дни, а детството

победи-

. Все
свършва тогава, когато започ- ^ Животьт е миого бъР3' а правдата много бавна 
ваш да искаш подаръци от пак правдата редовно изпреварва живота. 
Снежанка, а не от Дядо Мраз. у Премиерът никак да скърпи правителството.
Така е по-сполучливо. ционерът - националния отбор, а народът - Д

края.
В кризата е по-лесно да се купи човек отколко 
Но защо са ми още гладни уста! ^

^ Ако нашите политици бяха управлявали Н°е®^т 
ка, тя щеше да бъде предшественик на Титан

Ь.ТОХД«ВЕСЕЛИ
НОВОГОДИШНИ
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