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Десетият юбилеен Международен фолклорен фестивал „Краище пее и танцува”

Бойко Борисов:

Босилеград се превърна във
фолклорен център на Балканите

до 2 август) изпълнителите
представиха многообразието на фолклора от различни
краища на Балканите. Босилеградската публика и многобройните гости, които посещават нашия град по време на
фестивала, имаха уникалната
възможност да се наслаждават
на изключителните изпълнения на танцьорите, които
демонстрираха съхранените
автентични танци, песни,
носии и обичаи от различни
краища на България, Македония и Сърбия. В рамките
на концертните програми
всяка вечер на откритата
сцена в училищния двор се
представяха по 5-6 ансамбъла,
които предварително дефилираха по централните градски

По конкурса за финансиране на
проекти от Бюджетния фонд за
националните малцинства

улици. Концертите продължаваха по 2 до 3 часа, а всяка
вечер бяха организирани и
състезания по надиграване на
кръшна ръченица, избор на
най-хубава носия и избор на
мис и мистер на вечерта.
Във фестивала се представиха и младите таланти, участниците в музикалното шоу
„Сърбия в ритъма на Европа“
от Босилеград и победителите от Врнячка баня. В найголямото детско музикално
шоу нашите таланти - Добри
Миланов, Саня Владимиров,
Александра Дойчинов, Анджела Захариев, Таня Иванов
и Владислава Петрунов, спечелиха второ място, представлявайки Русия с песента
„Калинка”.

„Ново Братство“ ще
получи 998 400 динара

Последния ден на фестивала, 2 август - Илинден, през
деня бяха организирани и
културни програми в Горна
Лисина и Извор, където по
традиция в деня на празника
се организират селски служби
и събори, а заедно с танцьорите от Босилеград се представиха и фолклорни ансамбли
от България, Сърбия и Македония, които след това участваха във финалната вечер.
Главен спонсор на мероприятието и тази година бе
Община Босилеград, а фестивала финансово подкрепиха и
Министерството на културата
на Република Сърбия, Националният съвет на българите в
Сърбия и фирмата „Медголд
изследвания” - Белград.

(Продължава на стр. 3)

Портал

Десетият юбилеен Международен фолклорен фестивал
„Краище пее и танцува” събра
към 900 изпълнители от около
30 фолклорни ансамбъла от
Сърбия, България и Македония, включително и танцовия
състав и хора „Босилеградско
славейче” към Центъра за култура и танцовия ансамбъл
към СД „Младост” от Босилеград. И този път фестивала
успешно организираха Центърът за култура „Босилеград”
и Община Босилеград, а по
традиция мероприятието
тържествено откриха кметът
Владимир Захариев и директорът на Центъра за култура
Воислав Божилов.
По време на седемте фестивални вечери (от 27 юли
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Актуални теми

Изборите за национални съвети на
националните малцинства ще
се проведат на 4-ти ноември

Министърът на държавната администрация и местното самоуправление
Бранко Ружич заяви пред РТС, че изборите за национални съвети на националните малцинства ще бъдат обявени
за 4 ноември.
Съветите на националните малцинства
се занимават с култура, образование и
медии на езиците на националните малцинства, а не с политика, каза министър
Ружич по време на гостуването си в предаването “Дневник” на Радио Телевизия
Сърбия.
„Принадлежащите към националните
малцинства са поканени да се регистрират в избирателния списък за предстоящите избори за национални съвети.
Тринадесет процента от населението
на Сърбия са членове на националните
малцинства, което е рядкост в страните

Бранко Ружич

от региона и Сърбия се гордее с това“,
каза Ружич. “Ние пазим тази традиция и
в много неща сме над европейските стандарти по отношение на националните
малцинства. Става дума за положителна
дискриминация при ангажирането им
на работа, образование и др.”, добави
министър Ружич.
От броя на регистрираните членове
на националните малцинства в отделния
избирателен списък зависи дали изборите ще бъдат преки или косвени.
“Преки избори ще се провеждат, ако
повече от 40% от едно малцинство са
записани в отделния избирателен списък.
В противен случай националните съвети
се избират косвено чрез електори”, подчерта министърът на държавната администрация и местното самоуправление
Бранко Ружич.
П.Л.Р.

Избори за национални съвети на националните малцинства

Вписване в Отделния регистър на гласоподавателите
Министерството на държавната администрация и местното самоуправление
призова принадлежащите към националните малцинства в Сърбия, които
отговарят на общите условия за придобиване на правото да гласуват в Сърбия,
да се впишат в Отделния регистър на
гласоподавателите и по този начин да
осъществяват правото си да избират и
да бъдат избирани на изборите за национални съвети на националните малцинства, които ще се проведат през есента,
предаде Радио Телевизия Сърбия.
Изборите ще бъдат обявени в средата
на август, а Законът за националните мал-

цинства и неотдавна приетите промени в
него прецизно дефинират цялата процедура, която е оценена като прозрачна и
демократична от всички заинтересовани
страни в този процес, съобщава министерството.
Гласоподавателите се вписват в Отделния избирателен списък в писмена
форма в общинската или градската администрация по местоживеене. Искът се
подава според мястото на пребиваване
или местоживеене на вътрешно разселените лица. Изтъква се, че националните
съвети са органи, които най-ефективно
осъществяват гарантираните от Консти-

туцията права на малцинствата в сферата
на образованието, културата, информирането и служебната употреба на език
и писмо.
Формулярът заявка може да се изтегли
от сайта на министерството: www.mduls.
gov.rs.
Министерството на държавната администрация и местното самоуправление
напомня и това, че от броя на вписаните
в Отделите списъци на избирателите
зависи дали даден национален съвет ще
бъде избиран чрез преки избори или
посредством електори.
П.Л.Р.

По конкурса за
финансиране на
проекти от Бюджетния
фонд за националните
малцинства

„Ново Братство“ ще получи 998 400 динара
От общо 163 подадени проекта,
този на Изделтелство „Ново Братство“,
носещ название „Създаване на условия
за устойчивост и работа на вестник Ново
Братство”, е получил най-добра оценка
от Конкурсната комисия към Министерството на държавната администрация и
местното самоуправление за изпълняване на процедурата за разпределяне
на средствата от Бюджетния фонд за
националните малцинства през 2018 г.
за финансиране на проекти и програми в
областта на информирането на малцинствените езици. Нашия проект е оценен
с 300 точки и е предложен да бъде подкрепен с 998 400 динара.
Конкурсната комисия публикува списък с оценки и класификация на подадените проекти по конкурса и предложи да
бъдат одобрени средства за изпълнение
на 77 проекта, сред които са и 4 на българското малцинство.

Освен „Ново Братство“ Комисията е
предложила да бъдат отпуснати и 500
хиляди динара за проекта „Визия за младите, младите за визията” на Гражданското сдружение ОБЗОР от Димитровград. Този проект е оценен с 209 точки.
Предложено е още да бъдат отпуснати
200 хиляди динара за подкрепа на проекта „Детско списание Изворче” на Сдружението „Гражданска инициатива за
бъдеще”, който е оценен с 142 точки,
както и 100 хиляди динара за проекта
„Разнообразие - предизвикателства и
възможности за медите, които реализират съдържания на езика и писмото на
българското национално малцинство”
на Гражданското сдружение „Знаме”
от Димитровград, който е получил 120
точки. Предложено е този проект да бъде
подкрепен със 100 000 динара.
В конкурса са кандидатствали още
три сдружения на българите в Сърбия
- „Емблема” от Димитровград и ГЛАС от

Босилеград и „Българо-сръбски център”
от Враня, обаче комисията ги е оценила
с по-малко от 110 точки и няма да бъдат
отпуснати средства за реализация на
проектите им.
В конкурса на Министерството на
държавната администрация и местното
самоуправление са подадени общо 163
проекта, от които 10 не са отговаряли
на формалните изисквания, определени
от конкурса. Общите средства, които
ще бъдат отпуснати по разпределяне на
средствата от Бюджетния фонд за националните малцинства през 2018 година за
финансиране на проекти и програми в
областта на информирането на езиците
на националните малцинства, възлизат на 21 800 000 динара. Решението за
отпускане на средства от Фонда взема
министъра в срок от 30 дни от датата на
изготвяне на списъка за оценка и класификация на подадените проекти по
конкурса.
П.Л.Р.
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Бойко Борисов:

Сигурността
на Балканите
е от изключителна важност

Българският премиер Бойко
Борисов заяви, че сигурността
на Балканите е от изключителна
важност.
- Това, което с политическите
ръководства от Балканите, както
и на Черноморския регион решихме, e начинът на мислене да се
бием помежду си да се промени
в общ начин на мислене. Да знаем
колко подготвен е всеки от нас и
заедно да изграждаме отбранителната система на Балканите и на
региона, поясни той на церемонията по закриването на военното
учение „Платинъм Лайън 2018“
провело се на полигона „Ново
село“ край Сливен.
Борисов каза, че половин
милиард евро ще бъдат използвани за купуване на нови бойни
машини за българската армия.
Във военното учение, провело се в
началото на август, участваха над
700 представители на сухопътните войски, воено-въздушните
сили и други поделения от осем
държави, включително и Сърбия.
Военните тренираха действия за
защита на район от терористи.
Сръбските въоръжени сили от
31-ви пехотен батальон на Третата
армейска бригада бяха ръководени от лейтенант Лазар Павлович. Той изрази удовлетворението
си от качеството на обучението
и подчерта, че войниците са показали много добро обучение и
висока мотивация за изпълнение
на всички задачи.
Военните учения от сериала
„Платинъм“ от 2004 г. се провеждат в България, Румъния и
Сърбия. В Сърбия се провеждат
в сътрудничество с Националната
гвардия Охайо, САЩ, под название „Платинъм - Волф“. С. Б.

Рекордно ниска безработица в България
Безработицата в България
през юни 2018 г. се е понижила
до рекордните 4,8 %, показват
данните на европейската статистическа служба Евростат. Според
данните на евопейската агенция
в България през юни са регистрирани 160 000 души без работа,
по-малко отколкото през май,
когато е имало 165 000 души, и
още по-малко спрямо миналата
година – 209 000 безработни.
През юни 2018 г. коефициентът на безработица в Евопейския
съюз е 6,9%, или 17,105 милиона
европейци са били безработни.
Според Евростат най-малък
коефициент на безработицата е
регистриран в Чехия - 2,4%, след
това в Германия - 3,4%, а найвисок в Гърция - 20,2% и Испания
- 15,2%.
Според данните на Българския
Национален статистически институт през първото тримесечие
на 2018 г. коефициентът на безработица в Бългрия е бил 5,7 %.

С. Бойкова

Новини от общините
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Босилеград се превърна във
фолклорен център на Балканите
(От стр. 1)

За успешната реализация
на фестивала се грижеше екип
от Центъра за култура начело с
директора Воислав Божилов и
главния организатор на мероприятието Любен Григоров, а
съдействие и тази година им оказаха основното училище, ученическото общежитие, Спортното
дружество „Младост”, публичните предприятия „Строителни
площи и пътища” и „Услуга”,
Здравния дом, Полицейската
станция, Центъра за социални
грижи и други организации от
Босилеград.
П.Л.Р.

Босилеградско спортно лято
В организация на местния
Спортен съюз през юли и
август в Босилеград се проведоха редица спортни състезания - футбол на малки
врати, баскетбол и волейбол.
По традиция и тази година
централно място в рамките
на „Босилеградското спортно
лято” зае турнирът по футбол
на малки врати за мъже. За
втора поредна година титлата
спечели отборът „Краин дол Чико градня”. На финала краиндолчани се наложиха с 5:3
срещу „Брест“. На трето място
се класира „Динов Бау“, който
в малкия финал бе по-добър
от „Андак“ с резултат 5:1.
Победител в турнира по
футбол на малки врати за

деца до 12-годишна възраст
бе отборът „Неки нови
клинци”, който във финала
спечели срещу „Лавови” след
изпълнение на дузпи. В редовното време мачът приключи
1:1. Трето място завоюваха
„Орлови”, а на четвърта позиция се класира ”Краин дол”.
В турнира по футбол на
малки врати за деца до 15годишна възраст триумфира
отборът „Bad boys”, който
във финалния мач се наложи
с 2:1 срещу „Мафиози”. Трето
място завоюва „Орлови”, а
четвърти бе „Орион”.
„Касап” спечели турнира
по волейбол за мъже, тъй като
на финала триумфира срещу

„Сила”. На трето място се класира отборът „Заеби”.
На турнира по баскетбол
за мъже, който се проведе на
баскетболния терен в училищния двор, победител стана
отборът „Слончета”, който във
финалния мач спечели с 21:14
срещу „Комшии”. На трета
позиция се класира СДАМ,
който в малкия финал надделя
с 21:12 „Форца Юве”.
Победител в турнира по
баскетбол за момчета до 16годишна възраст бе „Bad
Boys“, на второ място се класира „Трактористи”, а на трето
„Blind People“.
В турнира по баскетбол
за момичета до 15-годишна
възраст титлата спечели
отборът „Гробари”, на второ
място се класира „Хеби”, а на
трето - БСЦ.
И тази година за участие в
състезанията отборите не са
заплащали котизация. Турнирите се проведоха под патронаж на Община Босилеград,
която най-успешните отбори
и състезатели награди с купи,
медали и грамоти.
П.Л.Р.


()
* В тазгодишния юбилеен
фестивал „Краище пее и танцува“ участваха ансамблите:
Център за култура - Босилеград; Спортно
дружество „Младост“ - Босилеград; Тунджа
- Ямбол; Леминд - Лесковац; Севдах - Враня;
Любчо Сантов - Оризари, Кочани; Карпош Крива паланка; Перваз - Търговище; Учителите
- София; Бисер - Дражевац, Алексинац; Лоза
1870 - Бобошево; Абрашевич - Ниш; Драстар
- Силистра; Славуй - Нови Бадовац (Косово и
Метохия); Чарапани - Крушевац; Абрашевич
- Парачин; Вера Йоцич - Македонска Каменица;
Училище по фолклор - Алакинце, Сурдулица;
Чудесия - Пазарджик; Бървеница - Рашка; Болеч
- Болеч, Белград; Врелац - Вранска баня; Гайтани
- Шумен; Бранислав Нушич - Владичин хан;
Крива река - Беривойце (Косово и Метохия);
Трънски ритми - Трън; Читалище „Братство
1869” - Кюстендил; Бистрица - Соволяно, Кюстендил. Във фестивала взеха участие и вокланите
солистки Карина Димитрова от Кюстендил
и Кристияна Кирилова от Велико Търново.

ФК „Младост” стартира във
Футболна зона Юг

Босилеградска „Младост“
в неделя (от 17 ч.) на стадиона Пескара посреща отбора
„Танаско Раич” от Пирот в
рамките на първия кръг от
първенството на Футболна
зона Юг. В тазгодишното
първенство ще се състезават
16 отбора, сред които са и
„Балкански” от Димитровград и още три отбора от
Пчински окръг - „Пчиня” от
Търговище, „Вранска баня”
от Вранска баня и „Морава”
от Владичин хан.
В рамките на подготовките
за новия сезон „зелените”
изиграха няколко контролни

мача - посрещнаха „Пчиня”
и „Велбъжд” от Кюстендил
и гостуваха на „Морава” във
Владичин хан. Срещите бяха
използвани за проверка на
новите попълнения, както и за
физическа и тактическа подготовка на отбора като цяло.
Въпреки че „Младост” е
новак в Зона Юг, босилеградските фенове се надяват, че
възпитаниците на треньора
Владица Манасиев притежават необходимите качества да
осъществяват добри резултати
срещу всеки един отбор в тази
лига.
П.Л.Р.
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В организация на Българската телеграфна агенция /БТА/ и Сдружение ГЛАС

В Босилеград се проведе кръгла маса за медиите на българското малцинство
„Ролята на медиите на
българското малцинство и на
медиите като цяло за опазването на българската общност
в Сърбия - проблеми и перспективи“, бе тема на кръглата
маса, която в края на юли организираха БТА и Сдружение
ГЛАС в Босилеград.
Освен представители на
медиите на български език
в Сърбия, на форума, който
се проведе в тържествената
зала в Центъра за култура в
Босилеград, участваха и представители на министерствата
на културата и на държавната
администрация и местното
самоуправление на Сърбия,
представители на Президенството на Р България, Посолството на Р България в Белград
и Консулството на Р България
в Ниш, Националния съвет
на българското малцинство в
Сърбия, депутати от България,
представители на Държавната агенция за българите в
чужбина, представители на
други малцинства в Сърбия,
политици, представители на
граждански сдружения и др.
Срещата беше открита
от генералния директор на
БТА Максим Минчев, който
изтъкна, че БТА има солидно
присъствие в Босилеград от
години, не само като медия,
но и като институция. Той
посочи, че форумът има за цел
да реши спорните въпроси,
изтъквайки, че посоката, която
са задали политиците, е ясна
- пълна интеграция, както
на Западните Балкани, така
и на нашите сънародници в
Сърбия в евроатлантическите
структури. Минчев припомни,
че спорните въпроси на малцинствените медии вече са
били повдигнати по време
на срещата на двамата президенти Александър Вучич и

Румен Радев, а по някои от тях
вече дори има и предложени
решения.
В поздравителното си слово
посланикът на Р България в
Белград Радко Влайков заяви,
че е доволен от мерките на
сръбската държава в решаването на проблемите на
медиите на българското малцинство. Той посочи и че е
убеден, че договорите, които
са постигнали президентите
Вучич и Радев, ще бъдат реализирани и ще се изнамерят
начини за трайно решаване на
проблемите с финансирането
на медиите на българското
малцинство.
Медийният експерт доц.
Георги Лозанов подчерта
трите основни функции на
медиите - информационна,
интеграционна и идентификационна. Той посочи и че българското малцинство в Сърбия
има трудната задача двойно да
се интегрира. „От една страна
да се интегрира тук, защото
са граждани на тази държава,
а от друга страна да запази
културната си и национална
идентичност, свързана с България”, каза доц. Лозанов.

В първия панел „Ролята и
влиянието на Националния
съвет на българското малцинство в Сърбия върху местните
български медии”, лектори
бяха: Стефан Стойков - зам.председател на НС на българското малцинство в Сърбия;
Мирослав Нацков - главен
редактор на „РТ Цариброд”
и главен редактор на списание
„Визия”, Иван Николов - председател на КИЦ „Босилеград”
и главен редактор на списание
„Бюлетин”, Йелена Перкович
- председател на съвета за
информиране на русинската
национална общност в Сърбия и активист на „Центъра за
регионализам“ от Нови Сад.
Зам.-председателят на НС
Стефан Стойков в изказването си подчерта, че сегашното
ръководство на НС е успяло да
формира Издателство „Ново
Братство” и по този начин
отново да задвижи най-старата печатна медия на българите в Сърбия, както и да формира „Нова Радио Телевизия
Босилеград”. „Благодарение
на усилията на НС начело с
председателя Владимир Захариев и ангажирането на тога-

Босилеградска община ще реализира проект
за повишаване на раждаемостта
Босилеградска община до
края на годината ще реализира проект за повишаване
на раждаемостта и спиране
на изселването на младите.
Договора за съвместно финансиране на проекта в Белград
подписаха кметът Владимир
Захариев и министърката
без портфейл, отговаряща за
демография и политика на
населението в Сърбия Славица Джукич Деянович.
Проектът включва реализация на редица мерки, които
имат за цел създаване на необходими условия за повишаване раждаемостта и спиране

изселването на младите от
този район. Средствата за реализация на мерките са в размер 8 милиона и 166 хиляди
динара, от които нашата
община ще осигури 1 милион
и 633 хиляди динара.
Два милиона динара са
предвидени за оборудване и
уреждане на едно помещение
в Културния дом за забавление на малки деца, 2 милиона
динара за ремонт на детски
площадки, 4 милиона за предоставяне на безвъзвратни
средства за млади селскостопански производители и частни предприемачи, желаещи

да задвижат собствен бизнес,
докато 166 хиляди динара са
определени за промоция на
самия проект.
Босилеградска община
с този проект кандидатства
заедно с общините Владичин
хан и Търговище.
Проектът за повишаване на
раждаемостта и спиране на
изселването на младите ще
се реализира до края на годината, съобщи Даниел Зарев,
член на Общинския съвет и
мениджър на проекта.
П.Л.Р.

вашния премиер на Сърбия
и сегашния президент Александър Вучич, както и на съответните министерства, заедно
успяхме да изнамерим начин
и да формираме „Ново Братство” и „Нова Радио телевизия
Босилеград”. Той подчерта, че
ръководството на НС заедно с
Правителството на Сърбия и
съответните републикански
министерства максимално се
ангажира и върху решаването
на дългогодишните проблеми
на бившите и сегашни заети в
Издателство „Братство”, което
е спряло да работи още от
края на 2012 година.
Във втория панел “Възможности и успешни практики
за устойчивост на медийната
среда. Финансови измерения,
гарантиране свободата на
словото и др.” лектори бяха:
Томислав Жигманов - народен
представител в Парламента на
Република Сърбия и председател на Демократичния съюз
на хърватите във Войводина;
Неджат Белюлий - собственик на РТВ ”Спектри” (на
албански език) от Буяновац;
Душан Янич - председател на
Форума за етнически отноше-

ния от Белград, и Владимир
Йончев – главен редактор на
сайта OFFNews.bg от София.
В дискусиите по темите
взеха участие държавният секретар в Министерството на
държавната администрация
и местното самоуправление
Иван Бошняк, Драгана Сотировски, председател на Комисията по информиране при
Националния съвет на българите в Сърбия и началник на
Нишавски управителен окръг,
представители на Комисията
по култура и медии и Комисията по политиките на българите в чужбина в Народното
събрание на Р България, Йордан Колев, представител на
Държавната агенция за българите в чужбина, представители на медиите в България и
Сърбия, КИЦ „Босилеград” и
КИЦ „Цариброд” и на други
организации и сдружения.
Участнициите в дискусиите
изтъкнаха, че през последните
две години малцинствените
медии в Сърбия са по-свободни и по-многобройни,
обаче все още съществуват
проблеми, които трябва да
бъдат решени, преди всичко
по отношение на стабилно
финансиране на медиите. Те
положително оцениха промените в сръбското законодателство и срещите на президентите на Сърбия и България
- Александър Вучич и Румен
Радев.
Накрая на срещата генералният директор на БТА Максим
Минчев връчи сертификати на
участниците в обучителния
семинар за журналисти, организиран от Сдружение ГЛАС
в рамките на проекта „Младежка онлайн платформа”.
П.Л.Р.

Завършена е реконструкцията на моста
на улица „Пастерова”

По-комфортно и за
пешеходци, и за шофьори
През лятото приключи реконструкцията на моста
над Нишава на улица „Пастерова”.
Средства за целта на стойност 10, 5 милиона динара
(с ДДС) обезпечи Канцеларията за управление с
обществени капиталовложения на Р Сърбия.
Инвеститор бе Община Димитровград, а извършител на работите - фирмата „Иформикс” от Пирот.
Мостът е разширен, така че сега пешеходците
и водачите на моторни превозни средства по него
минават по много по-комфортен начин.
Б. Д.
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V Международно изкачване на Църноок
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Обществено преглеждане на важен
документ в Димитровград

НВО и граждани срещу
изграждането на малки
водноелектрически централи

Спортното дружество за
планинарство „Младост“ и
Община Босилеград в събота
организираха V-то Международно изкачване на връх
Църноок, в което се включиха
над 500 планинари, туристи
и любители на природата от
Сърбия, България и Македония. Бяха дошли планинари
от Ниш, Белград, Враня, Сурдулица, Лесковац, Пехчево,
Щип, Скопие, София, Кюстендил, Перник и други градове
от трите съседни държави.
Мероприятието откри
кметът Владимир Захариев в
местността Обе реки, откъдето
около 9 ч планинарите потеглиха към Църноок и едноименния връх с надморска
височина 1881 метра. На старта
бе и Предраг Маркович, ръководител на СВГ - Регионално
сътрудничество за развитие
на селските трансгранични
райони, който и финансово
подкрепил проекта.
Пътеката от Обе реки до
върха Църноок е с обща дължина в двете посоки около 20

километра, а разликата във
височината между началната
и крайната точки на изкачването е около 1 000 метра.
След около три-четири часа
катерене колоната изкачила
до ретранслатора на РТС и
„покорила” най-високия връх
в Босилеградска община,
а пред планинарите се разкрила уникална гледка към
най-високите върхове на Рила,
Пирин, Витоша, Осогово, Шар
планина, Стрешер и други
планини в България, Сърбия
и Македония. След това те
слязли от другата страна на
планината в местността Соборище при църквата „Свети
Петър и Павел”, където любезните домакини от Спортното
дружество „Младост“ и общината ги посрещнали с обяд и
им организирали прекрасен
безплатен купон.
Освен фасула, който бил
приготвян на място в големи
котли, участниците в изкачването имали възможност да
опитат и традиционни ястия
от нашия край - зелници,

вити баници, попарници...
На Соборището кметът Захариев връчил благодарствени
грамоти на всички клубове и
сдружения, чиито членове са
взели участие в изкачването.
За веселото настроение на
планинарите се погрижили
танцовите състави към Центъра за култура и Спортното
дружество „Младост”, а след
културната програма на
хорото се хващали и уморените, но заредени с позитивна
енергия, алпинисти.
Реализацията на мероприятието помогнали Спортното дружество „Младост“,
Спортният съюз на Община
Босилеград, публичните предприятия „Услуга” и „Строителни площи и пътища” от
Босилеград, както и проектния тим на СВГ - Регионално
сътрудничество за развитие
на селските трансгранични
райони, начело с ръководителя Предраг Маркович.
П.Л.Р.

Ливадите все
повече стават
гори

Босилеград е една от най-големите общини в републиката. Краището изоблиства с обработваема
земя, ниви и гори. Лятото, което вече
свърши, показва, че в селата има
все  по-малко хора, които проявяват интерес за развитие на поливно земеделие. Опустелите дворове
и празните и изоставени къщи са
обраснали с трева и храсти, които
някъде са толкова високи, че са
скрили почти всичко.
И тази година много ливади останаха неокосени. Старите косачи вече
ги няма, а младите - имат по-лесна
и доходна работа. На никой не му се
занимава със земеделие. Ако тенденцията на обезлюдяване продължи,
много ливади ще се самозалесят и ще
се превърнат в гора, защото семената
от дървесните видове наблизо дават
начало на млади фиданки. Липсата
на хора и животни им позволяват те
да се вкоренят и да пораснат. След
години всичко наоколо ще е гора, но,
за да бъде хубава и за нея трябва да
се полагат грижи.

С. Бойкова

В Димитровград неотдавна
се проведе обществено преглеждане на проекторешението на Просторния план за
района от особено значение
- Специалния резерват на
природата „Ерма”.
Документа поръча лани
Министерството на строителството, транспорта и движението и инфраструктурата
на Сърбия, а в изготвянето му
участват специалисти от ОП
„Урбанизъм” от Крагуевац и
Института по градоустройство
в Ниш.
Проекторешението пред
заинтересованите граждани,
представители на общински
органи и местни неправителствени организации обосноваха специалистите: Деян
Станкович, Иван Радулович
и Тияна Маркович. Най-важните моменти по време на
преглеждането бяха инициативите на представители на
неправителствени организации и граждани да не се позволява изграждане на малки
водноелектрически цетрали
по течението на река Ерма и
потоците, които в нея се вливат.
Такива инициативи от
няколко месеца са много
актуални в Пиротска община.
Неправителствени организации, но и общински съветници и граждани там от
месеци провеждат масирана
кампания да се спре с изграждането на такива обекти. Кампанията през последните
няколко седмици „се преля”
и в Димитровградско, където
представители на организациите със съдействието на граждани най-напред организираха колоритен (с вълнуващи
речи, лозунги...) протест в с.
Трънски Одоровци, а след това
организираха и подписване на

петиция в центъра на Димитъровград срещу изграждане на
малките водноелектрически
централи.
Главния аргумент на НВО
и протестиращите граждани
е, че с изграждане на такива
обекти ще се наруши екосистемата, тъй като рекичките
просто ще изчезнат. Както
обясни неотдавна пред камерите на димитровградската
телевизия по ефектен начин
съветникът в ОС в Пирот и
един от най-енергичните
противници на изграждането на водноелектрически
централи в Пиротски окръг
Душан Митич, „рекичките
просто ще бъдат опаковани в
една тръба, която дори няма
и да се види отвън, тъй като
ще бъде закопана в земята”.
Според оценката на Митич,
заличаването на рекичките
„представлява антицивилизационно действие”. Що се
отнася до преглеждането на
проекторешението, специалистите поканиха граждани,
общински органи и институции и НВО да изпратят внушенията и забележките си върху
представения документ до 17
август по адрес на местните
самоуправления или Сектора
за териториално планиране и
градоустройство към ресорното министерство.
На 27 август в Димитровград ще се проведе публично
заседание на компетентна
комисия, която ще излезе
със заключенията си по повод
пристигналите внушения и
забележки върху проекторешението на Териториално
планиране за района от особено значение – Специалния резерват на природата
„Ерма”.
Б. Д.

Студенти от Швейцария в Димитровградско

Как да се стимулира развитието
на общината?
За шеста поредна година група
студенти от Техническия факултет в Цюрих (Швейцария) пребиваваха в Димитровградско, където
проведоха студийно изследване.
Предвождани бяха от доцента
в Електротехническия факултет
в Цюрих Флориан Кнаус, чиято
съпруга Мая Клаус (по баща Бойкова) по потекло е от Димитровградско.
В продължение на две седмици
студентите обиколиха много
места в общината, проведоха
множество разговори с местни

хора – селскостопански производители, ловци, общински ръководители..., като се опитаха да
съзират проблемите, които препятстват развитието на общината
и да предложат решения как те
биха можали да се премахнат.
По традиция изследванията и
анализите си студентите представиха пред заинтересовани димитровградчани в края на посещението си в залата на Общинската
скупщина.

Б. Д.

Култура
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Нов роман на Емил Петров
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Нови книги Стихотворения на Ратко Ставров

„Поврат”

Оголена до чистата емоция поетическа мисъл

Димитровградският литературен деец Емил Петров
неотдавна публикува втория
си роман под название „Поврат”. Творбата е написана на
сръбски език и заглавието й в
оригинал e „Рез”.
Петров пред медии сподели, че за разлика от първия си роман „Черните гори”,
втория е написал за много пократък период от време.
Главният герой не е разказвачът, а „поврата”, който
като някаква земна или извънземна сила действа в ущръб на
волята на отделни лица, които
се споменават в рoмана. Чрез
алегорично разквазване Петров очертава как малките хора
са безпомощни пред силите,
решили да разбият една
страна (СФРЮ), като по този
начин едновременно да опропастят живота на хората.
Промоцията на романа
ще бъде организирана до
няколко седмици, а вече може
да се купи в будката „СМ” в
Димитровград. Цената му
е 500 динара. Публикувало

Гимназиалният учител по
сръбски език и литература и
литературен деец от Димитровград Ратко Ставров през
това лято публикува стихосбирката си с название „Стихотворения” или на сръбски
(на който език е и написана)
„Пйесме”, предвид, че Ставров не се отказва (напълно) от
ийекавицата, тъй като е роден
в Сплит, дълги години е живял
в Сараево, докато в Димитровградско, което е роден край на
го е издателство „Вране” от
Ниш.
Петров е роден през 1968
година. Живее и работи в
Димитровград. Член е на
Сдружението на писателите
на Сърбия. Освен двата посочени романа в литературния
му актив влизат и стихосбирките: „Изгубените острови”
(1996 г.), „В изгубения град”
(2000 г.), „Полет към сумрака”
(2003 г.), „Потъналите кораби”
(2007 г.) и „Глина, прахоляк и
малко спомени” (2013 г.).
Б. Д.

„Южен вятър” открива Филмовия фестивал в Ниш

За 53-ти пореден път на възстановената Открита сцена в
Нишката крепост на 25 август
ще стартира най-известният
филмов фестивал в Сърбия. Наситената фестивална
програма ще приключи на
31 август с церемонията на
награждаване на отличените
филми и актьори. В конкурсната програма влизат 12
филма, 3 от които ще бъдат
прожектирани за първи път
пред сръбските зрители „Граници-дъждове” Никола
Миятович и Властимир Судар,
„Южен вятър” Милош Абрамович и „Хората, които гонят
зло” Рашко Милкович.
Фестивалът ще бъде открит
с филма „Южен вятър”, в
който участват и българските
актьори Ивайло Захариев известен с ролята си в единия

от най-успешните български
сериали „Под прикритие”, и
Христо Шопов.
Организаторите казаха, че
обстановката за зрителите е
значително подобрена - столовете на Откритата сцена са
нови и сцената е реконструирана.
С.Дж.

***
Вчера някой младеж говореше за добротата.
Събеседниците го прексънаха, рязко.
Предполагам, че вярваха как славолюбивия може
да победи злорадния и че
Добър човек тук не е нужен.
Грешат.
Някой добър винаги е нужен.
Добър човек е тук да обича а не да подвежда,
Тук е не само на уличния музикант да задели малко
пари
Но и да го пита как се нарича песента която
тъкмо е чул.
Тук е затова да каже как пътника от бизнес класата не
трябва
Да има предимство в сравнение с който и да било друг
И особено в сравнение със
Старите,
Младите,
Майките,
Бащите,
Децата мълчаливи и децата немирни.
Някой това трябва да го каже.
Славолюбивият не иска.
Това не предоставя слава
А присмех или бой...
Това ще го каже добър човек.
Добър човек гледа своите работи
И в своите битки с неясен изход
Не въвлича приятелите
Да му бъдат прикритие
Добър човек е
Това което е.
Нe принадлежи на никого
И никой не принадлежи на него.
Добър човек за добротата не говори.
За него говорят тези които знаят че им е
Нужен.
Добър човек.
Стихотворение на Ратко Ставров от стихосбирката му.
Провод от сръбски: Б. Димитров
баща му (пенсиониран военнослужещ в ЮНА), е дошъл
да живее и работи през 90-те
години на миналия век.
Творбите му нямат заглавия, а са подредени като

„Бащата на Паганини”
Нова книга на Елизабета Георгиев
С финансова подкрепа на Министерството на
културата на Република Сърбия през септември
ще излезе от печат нова книга на известната
димитровградска писателка Елизабета Георгиев
под заглавие „Бащата на Паганини”.
Новото произведение на Георгиева е сборник
с модерни разкази, някои от които по форма са

поредни числа. Общо са 39
на брой. Нещо, което не че
не е виждано досега, но все
пак е многозначно и подтиква
на размишление и търсене на
отговора на въпроса: Защо да
е така?

по-скоро есеистични миниатюри, а други следят
класическия разказ. Авторката разказва леко,
забавно и с искрици хумор, докосвайки теми,
които вълнуват днешния човек. Тя пише така,
че грабва вниманието на читателя и го държи до
последния ред, давайки възможност за дълбоко
„гмуркане” в психиката на героите й.
Издател на новата книга на Елизабета Георгиев е „Ново Братство”.
С.Дж.

Авторът не робува на формата. Няма рими в стиховете
му, докато куплетите са разбити в съответствие с дължината на поетическата мисъл,
която е заслужавала да бъде
забележена. Нищо спорно
няма и в това, тъй като (добрата) поезия преди всичко е
силната емоция, която, когато
се изрази по какъвто и да е
начин, докосва сърцето. Или
с други думи казано, да се
изрази емоцията в каквато
и да е форма е същността на
поезията. Това се търси, това
е поантата.
Неговата поетическа мисъл
сякаш е оголена до чистата
емоция. Граничи с философската мисъл. Всъщност с нея
често се преплита. Лишена
е от патетика и ненужното
трупане на поетичните стилистически фигури.
Асоциациите на Ставров са
живописни, плътни, интересени и бистри. Всяко негово
стихотворение, именно както
е и реда, има дълбоко мотивирано начало, вълнуваща сърцевина и добър край.
Той пише спонтанно
и непосредствено,
който начин на списване на поезия е
характерен за хора,
които са родени като
поети. Които са естетици по рождение.
Ако творбата си не
бе разделил на куплети, тя можеше спокойно да представлява
мозайка от хубави
прозаически „миниатюри”. Така обаче,
както я е осмислил и
„опаковал”, представлява прекрасна стойностна поезия, която оставя
дълбока следа в душата на
читателя.
Стиховете му дават да се
разбере много за психологическия, духовния и интелектуалния му профил. Така
може да пише само благороден, интелигентен, скромен и
добър човек. И малко романтичен. Или малко повече...
Б. Д.

Просвета, Култура
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В димитровградската гимназия „Св. св. Кирил и Методий”

Разговор с ученичката на випуска в местната гимназия Теа Младенова

След двата кръга за записване в средните училища в
Сърбия стана ясно, че в димитровградската гимназия „Св. св.
Кирил и Методий” в началото
на следващия месец в първи
клас ще тръгнат 63-има ученици, разпределени в четири
паралелки.
В гимназиланата паралелка
с обучение на сръбски език

ли ти добра основа за по-нататъшното образование?
- Да. Гимназията винаги е
отличен избор за ученици,
завършили осми клас, а
още не са наясно каква ще е
бъдещета им професия. Във
ведомството получих знания
от много области, които имат
връзка с моята бъдеща специалност.
* Ти реши ли вече каква ще е
бъдещата ти професия?
- Записах се в Юридическия факултет в Ниш. Още като
малка мечтаех да стана съдия.
Вече в основното училище
знаех, че ще следвам право.
Тогава все пак не бях сигурна
в решението си, но след като
завърших гимназия, отново си
помислих и не се разколебах
да направя тази крачка. Обществените науки и езиците ми
харесват най-много, поради
който факт се определих да
тръгна в тази посока, съответно да се запиша в посочения факултет.
* Би ли споделила кои предмети и гимназиални учители ти бяха любими?
- Любимият ми предмет бе
сръбски език. Що се отнася до
гимназиалните учители, наймного ми харесваше начина,
по който преподаваше гимназиалната учителка по руски
език Сладжана Митич.
* Можем ли да те помолим
да ни разкриеш твоите размишления за бъдещето ти?
И по-конкретно, след като

завършиш право, твоят избор ще бъде ли Димитровград или някой друг град? Или
пък ще се определиш за отговора, според който в живота
нищо не може да се предвижда предварително?
- Моето първично желание
е да завърша висше образование и след това да работя в
съдилище. В кой град, не мога
предварително да знам.
* Теб, като най-добра ученичка на гимназията за миналата учебна година, както
и ученичката на випуска в
основното училище, ви прие
кметът на Димитровградска община д-р Владица Димитров. Какво за теб означаваше този жест на кмета и
последва ли някаква награда
за успеха ви?
- Бях приятно изненадана,
когато разбрах, че мен и ученичката на випуска в основното
училище ще ни приеме кметът
на общината. Това бе прекрасен жест, който едновременно
представляваше и мотивация
да продължим образованието
си по успешен начин.
Що се отнася до наградата,
получихме по преносим компютър (лаптоп), за което от
свое име и името на колежката ми от основното училище
искрено благодаря на кмета и
на местното самоуправление
като цяло.
Разговора проведе:
Б. Димитров

сяме разни видове желязо,
текстил и каучук. Стокообменът между Сърбия и България през миналата година
достигна рекордните 1,075
млрд. евро и спрямо 2016 г.
това бе ръст от 39,8%. Статистиката отчете, че Сърбия е
изнесла стоки на стойност от

605,298 млн. евро, което е ръст
от 55,4% спрямо 2016 г.
През миналата година вносът от България бе 470,508 млн.
евро или с 23,8% процента повече в сравнение с предишната
година. Стокообменът през
2017 г. приключи с положително салдо в полза на Сърбия
на стойност от 55,4 млн. евро.
Търговско-икономическите
отношения между Сърбия и
България се отчитат от 2007
г. Стокообменът през тази
година бе 770,2 млн.евро, като
търговското салдо бе в полза
на България в размер от 421
млн.евро.
Всички тези цифри потвърждават значението на
търговско-икономическите
отношения между Сърбия и
България.
Сунчица Бойкова

Мечтае да
стане съдия

В първи клас са записани 63-има ученици

ще има 15 ученици, докато
в паралелката с обучение на
български език учениците ще
са 16.
В туристическата паралелка, в която обучението ще
се провежда на сръбски език
ще има 16 ученици, а в тази с
обучение на български език
- 17 ученици.
Б. Д.

От конкурса на ДАБЧ

Поощрителни награди за
димитровградски ученици
Учениците от димитровградското ОУ „Христо Ботев”
Петър Петров, Сашка Николич, Наталия Заркова и Джордже Илиев получиха поощрителни награди за художествени
творби от конкурса „България
в моите мечти”, който обяви
Държавната агенция за българите в чужбина.
Заедно с директорката
на ОУ Катарина Симеонова
двама от наградените ученици

– Петър Петров и Наталия
Заркова, присъстваха на тържеството по случай връчване
на наградите за участвалите
в конкурсите на ДАБЧ деца.
То се проведе в „Сити Марк
Центъра” в София.
През 2018 година в конкурсите на ДАБЧ участие са взели
над 1400 деца от България и
чужбина.
Б. Д.

Подарък за ОУ „Христо Ботев”

Сдруженето „Шопско оро”
дари концертно пиано
Димитровградското
основно училище „Христо
Ботев” неотдавна получи
подарък от Сдружението на
граждани от български произход „Шопско оро” от Панчево. Става дума за стойностно концертно пиано, марка
„Керестел Шандор”, коeто е
произведенo в началото на
миналия век.
Макар че подаръка вече
е пристигнал в училището,
официалното му връчване е

насрочено за 21 септември
по случай Деня на Община
Димитровград.
От училището споделиха,
че инструментът ще се ползва
по време на часовете по музикално образование, а ще го
ползват и възпитаниците на
Основното музикално училище „Д-р Драгутин Гостушки” от Пирот, което има
клон и в Димитровград.
Б. Д.

* Теа, в края на миналата
учебна година те провъзгласиха за най-добра ученичка
на димитровградската гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Всичките четири
гимназиални класа ли завърши само с петици в ученическата книжка?
- Не. Както по принцип
и в книжките на останалите
ученици се появяват и други
бележки, такива можеше да
се намерят и в моята, но наймного бяха петиците.
* Ти участва в редица ученически съревнования по различни предмети. Можеш ли
да ни посочиш някои от найдобрите ти резултати?
- Бих посочила второто
място от републиканското по
сръбски език, което се проведе в Сремски Карловци,
републиканските по български език, които се проведоха
в Босилеград, съответно в с.
Звонци, в които два пъти бях
втора и веднъж трета, както и
републиканското по латински
език, което се проведе в Белград, на което се наредих на
четвърто място.
* Гимназията „Св. св. Кирил и Методий” предостави

Ръст в стокообмена между
Сърбия и България
Износът и вносът между
Сърбия и България през периода януари-май бележат ръст,
като търговското салдо в размер от 64 млн. евро е в полза
на нашата страна.
Според данните на българския Национален статистически институт износът на
Сърбия в България през първите пет месеца от година е
достигнал 256 млн.евро, което
е с 4,9 процента повече спрямо
януари-май 2017 г.
Според цитираните от
института данни общият размер на износа на България
за Сърбия е почти 188 млн.
евро или с 4,6% в сравнение с
първите пет месеца от миналата година. Статистиката не
отчита видовете стоки участвали в стокообмена, но е известно, че от България внасяме
катоди, дизел и ток, а изна-

Бизнесмените от двете
страни на границата считат, че не са изчерпани
възможностите за поинтензивно сътрудничество, като акцентират върху
създаването на смесени
предприятия  в областта
на хранително-вкусовата
промишленост, енергетиката,
строителството, телекомуникациите, транспорта и
услугите в сферата на информационните технологии.

Корени, Традиция, Религия
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С богослужебна прослава бе отбелязан празникът на св. великомъченици Кирик и Юлита

И тази година голям брой
вярващи от Смиловци,
Димитровград, както и от
други краища на страната, на
28 юли бяха дошли в рядката
светиня, посветена св. великомъченици Кирик и Юлита,
за да почетат паметта им и да
отправят молитви към тях за
помощ и подкрепа в живота.
Двамата светци са пострадали за християнската вяра
още през далечния III век, но
със своя начин на живот и с
жертвата си заслужили да
не бъдат забравени завинаги.
Празничната света Литургия
отслужи о. Йован Йеленков от
Петърлаш в съслужение със
свещенослужители от Нишката епархия. Своята проповед о. Йован започна с думите:
„Прекрасно е да бъдем днес
на това свято място и да присъстваме на служба, на която
се принася молитва към Господа за спасение на всички,
които сме тук, и на целия
православен род.“ Той изтълкува прочетеното Евангелие
и подробно разказа житието
на св. Кирик и Юлита, изтъквайки как майката Юлита, от
богат и забележителен род,
ражда сина си Кирик и бързо
след това овдовява, а нейния
спокоен и отдаден в служба
на Бога живот се сблъсква с
тежки изкушения. Тогавашния нечестив цар Диоклетиан

издава заповед в територията
на Римската страна хората,
които не искат да принасят
жартви на техните идоли, да се
погубят. Юлита, страхувайки
се, че няма да може да понесе
мъченията, с тригодишния си
син и две слугини заминава
в град Селевкия. Тук обаче
попадат на още един гонител на християните, който
ги хваща и търси от тях да се
откажат от Христа. Юлита
отрича да го направи, смело
изповядвайки, че тя е християнка, след което мъчителя
се опитва с ласки и подаръци
да примами малкия Кирик.
Обаче макар и тригодишен
Кирик чувства злото у този
човек и му се противопоставя
с думите „И аз съм християнин, пусни ме при мама!“
Вбесен мъчителя го хвърля из
каменни стъпала и той загива.
Всяка майка би била съкру-

шена од болка, но не и Юлита.
Страшната гледка тя наблюдава като нещо, което нейния
син ще заведе направо в рая и
ще го причисли към светците.
Вместо плач и вопли, тя благодари на Бога, че се е удостоила
да бъде майка на дете, което с
мъченическата си смърт става
светец. След това и тя бива
подложена на страшни мъчения, които понася търпеливо
и храбро, постоянно повтаряйки думите: “Аз съм християнка и не се страхувам от
смъртта!“ След тежките мъчения бива изведена извън града
и обезглавена. Погребват ги
заедно със сина й. Скоро след
това, по времето на цар Констатнтин, идват християни,
които ги изкопават и чувстват
благоухание, което излиза от
техните неразпаднати тела. И
всички, които тогава доближавали техните мощи, получавали изцеление.
О. Йован накрая изтъкна:
„Ние имаме тази чест и радост
в този благодатен манастир да
прославяме великите светци
св. Кирик и Юлита. Нито
едно свято място Господ не
оставя без чудеса. Те стават и
тук. Тук е аязмото с лековита
вода, за което много хора ще
кажат, че са получили изцеление - дали от стомашни
болести, от очни болести,

Толстолобик от 28 кг
На връщане от манастира попаднахме на интересна случка – в
центъра на с. Смиловци заварихме насъбрала се тълпа хора.
Случваше се нещо необичайно. Именно, зрелището, привлякло
вниманието на хората, бе огромният толстолобик, изваден от
Смиловското езеро, с тегло 28 кг. Късметлията в деня на празника
бил Драган Ристич – Профа от Ниш, за когото научихме, че със
съпругата си Марина, която е от Смиловци, лятото прекарват в
селото, т.е. не точно в селото, а край езерото в дървената къщичка,
която сами си построили. Много ясно, след като те са се сродили
с природата и тя им богато възвърща за любовта. Честито!

Новини от Звонско

Верска служба произнесе български свещеник
Жители на Звонския край дълго време отстояваха тази инициатива и накрая – сполучиха.
В деня на честването на патронния празник на
село Звонци св. Илия (2 август), в местната църква
„Св. Илия” верска служба произнесе свещеник от
България. На празничната служба присъства и
генералният консул на Р България в Ниш Едвин
Сугарев.
Нека да припомним, че църквата „Св. Илия”
през изминалите години е възобновявана предимно от дарения, пристигнали от България.
Инициативата на звончанци от време на време
в селото да идва свещеник от България и да произнася служба на български език преди около една
година разисква дори и парламентарна комисия
(за политиките на българите в чужбина) към българския парламент. На заседанието тогава присъства и владиката Антоний, когото бе изпратила
БПЦ специално във връзка с иска на звончанци.

Както разбрахме, църковните власти в Сърбия
не са препятствали в Звонско от време на време да
вършат служба и български свещеници, съобразявайки се с факта, че в този край все пак живеят
предимно хора с български етнически корен.
След сформирането на КИЦ „Звонци-Бабушница” се оказа, че още една инициатива на звончани се е превърнала в реалност. Съответните
органи към Правителството на България разрешиха 50 деца от Звонско посредством КИЦ тази
година да летуват безплатно на българското крайбрежие. Досега само малка част от децата в Звонско имаха късмет да летуват безплатно в България,
като тази възможност им се предоставяше чрез
КИЦ „Цариброд”. Ръководители на Културноинформационния център по принцип ежегодно
обезпечаваха по няколко места (от общите 50) за
деца от Звонско.

Б. Д.

или при духовни смущения.
Затова нека се помолим с вяра
и радост на светите Кирик и
Юлита и нас да ни помилва
Господ чрез техните молитви
и да ни насочва по пътеките на
спасението. Нека Бог подари
на днешните домакини, найнапред на игуменката Харитина, успешно сестринство,
на днешните „колачари“ Ана,
Дарко и близките им – много
повече радост и успехи.“
Обичаят „колачар“ продължава както повелява традицията. Ана, която миналата
година пое тази роля, сега
я предаде на Сърджан Адамович от Бачка паланка. Ето
какво за нашия вестник казаха
и двамата. Ана: “За първи път
съм „колачар“. Миналата
година о. Йован ме посъветва
да взема „колача“, защото този
жест Господ винаги награждава с голяма благодат. Така и
стана, междувременно станах
семейна, омъжих се за Дарко
от Пирот, миналата година
бях с фамилията Стойков,
сега съм Бйелопавлович. Честитя на новия колачар, брата
в Христа Сърджан, и нека
Господ подари всичко найдобро на него и прекрасното
му семейство.“
Сърджан сподели, че не
за първи път е в манастира:
„Години наред идваме в тези
краища и посещаваме манастирите в тази част на Стара
планина. Манастирът св.
Кирик и Юлита ни е добре
известен и ето този път у мен
се яви желание да участвам в
следващата „слава“. Сърджан
не е имал предварителен план
– „Просто в момента когато о.
Йован попита кой иска следващата година да бъде „колачар“, у мен се роди желанието
да участвам в празничното
събитие.“ За разлика от Ана

у семейството на Сърджан
тази практика съществува
отдавна и те са били „колачари“ в бройни манастири и
в други епархии. Семейството
на Сърджан е най-голямото
му богатство. И двамата със
съпругата му Милияна са 79
набор, и двамата са стоматолози по професия, работят и
живеят в Бачка паланка, а това
което не може да се измери с
нищо, което е безценно, са техните 10 деца, които те гледат и
възпитават с огромно търпение, любов и разбирателство.
Пожелаваме им Божата благодат да бъде винаги с тях.
На въпроса ни какво за
посетителите представлява
този възобновен и разкрасен
храм, за което заслуги има той,
о. Йован каза следното: „Сега,
когато на обекта е дадена нова
отличителна черта, хората,
които влизат в него, казват,
че храмът е просветлен и
в него се чувства Божията
сила. Днешния празник бе
подправен с нещо изключително – след дълги години,
благодарение на о. Серафим,
игумена на манастира „Св.
Димитър“ в Дивляна, край
Бела паланка, в манастира бе
върната част от мощите на св.
Кирик и Юлита, които и ден
днес благоухаят.“ А ето какво
духовникът поръча на нашите
читатели: „На всички хора на
добра воля поръчвам да идват
в светинята и в нея да се напояват с толкова необходимия
мир, който в тези времена е
просто развален с темпа и
начина на живот. Живеейки
с учението на Спасителя на
човешкия род Сина Божи
Исус Христос, ще бъде гарантиран добър живот на всички
добронамерени хора, които
обичат Бога и човека.“
Д. Христов

Култура
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Gipsy Kings
в Ниш
Тридесет и петият пореден
Международен джаз фестивал
„Нишвил“ се проведе от 3 до
12 август. За първи път тази
година той продължи десет
дни с официална програма от
9 до 12 август. Този път проявата отбеляза и рекорден
брой участници - около 1000,
разпределени на 20 сцени и с
250 програми. На основните
сцени, наречени Земя /Earth/ и
Небе /Sky/, за четири вечери се
представиха 25 чуждестранни
и местни състави.
Според думите на директора на фестивала Иван Благоевич организаторите се опитали тази година да включат
и други художествени форми,
базирани на джаз. „Посетителите можаха да се наслажадат и на следните фестивални програми: Striporama,
Old Timers, Nisvil Jazz & Book
session, на които художниците
се представиха с картини,
скулптури и рисунки. Новина
в сравнение с миналата година
бе музикалната сцена за наймладите - Jazz for kids. Поради
толкова много съпътстващи
фестивални програми тазгодишният лозунг на „Нишвил“
бе Фестивал на фестивалите.
Шестнадесет международни
театрални групи от 4 континента, както и около 100
филма, бяха прожектирани
на фестивала, който официално беше открит на 5 август
на Лятната сцена в Нишката крепост. Същата вечер
с фойерверки беше открит
Джаз Музеят на „Нишвил“,
поясни Благоевич.

Любиша Пенев участва в
световноизвестна изложба
на акварели в Прага

В обновените помещения
на бившия ресторант „Хамам“
в Нишката крепост около 200
квадратни метра се превърнаха в пространство за найважните участници в предишОрганизаторите на “Нишвил”
помогнаха на града домакин да
бъде по-красив и по-весел през
август. Фестивалът привлече
много любители на джаза от страната и чужбина, които прекараха
няколко прекрасни дни в Ниш.
По този начин те доказаха, че
оценката на “Гардиън”, според
която „Нишвил“ се нарежда сред
първите 10 световни фестивала,
е оправдана и заслужена.

ните фестивали, а специални
зали са запазени за американския крал на соула Соломон Бърк и балканския крал
на ромската музика Шабан
Байрамович. В музея могат да
се видят личните предмети,
които участниците във фестивала са използвали, както
и инструментите, които найчесто се употребяват в джаза
и които посетителите могат
да изпробват. Това е първият
такъв музей в Сърбия, а втори
в Европа.
Последната вечер на фестивала се представиха Black art
jazz colective от Америка, Li

Xia ochuan Quintet от Китай,
воден вероятно от най-известния джаз музикант в Китай
- тромпетистът и композитор
Li Xiaochuan, и световно популярната група Gipsy Kings.
Gipsy Kings е уникална
музикална пътуваща фамилия, която тази година отбелязва 25 години съществуване.
Характерно за тях е, че пътуват с децата си навсякъде и от
малки ги учат на музика. На
фестивала те получиха найвисоката награда Grand Prix
- статуетка „Шабан Байрамович“, която се присъжда всяка
година на най-важните международни музиканти, смесващи
джаз с други музикални жанрове. В момента групата е на
световно турне, а Ниш е една
от спирките им по пътя.
“Наскоро изнесохме концерт в България и публиката
беше развълнувана. Където
и да свирим, всички стават
и започват да играят “, каза
Пако Балиардо.
Краят, както и началото
на „Нишвил“, традиционно
принадлежи на нишките
музиканти. Този път Деян
Найданович - Найда закри
фестивала, а неговите песни
публиката пя в глас.
С. Дж.

Босилеградският художник Любиша Пенев от 3 до 9
август присъства на Световната изложба на акварели в
Прага, на която бе представена
картината му под название
„Дама в сянка”. Изложбата
бе организирана в известната
Галерия „Манес“. Картината
на Пенев е избрана на конкурса, който предварително
е организирала Световната
асоциация на акварелистите.
В Прага Пенев получил
награда - плакет от Световната асоциация на акварелисти, която му връчил лично
председателят на асоциацията
Атанур Доган. По време на
изложбата Пенев имал възможност да се запознае с най-

известните художници-акварелисти от целия свят и с тях
да си разменят опити. Това е
поредно признание за нашия
свръхталантлив художник,
чиято картина и миналата
година бе избрана на същия
конкурс и представена на световната изложба на акварели
в Боливия.
На мероприятието в Прага
присъствали най-известните
световни акварелисти, а публиката имала уникалната възможност да се наслаждава на
изключителните им изображения, тъй като по време на
мероприятието те рисували
картини в самата галерия.
П.Л.Р.

В организация на босилеградското сдружение „Пинус”

VI Международен художествен пленер „Краище 2017“
В организация на босилеградското сдружение „Пинус” - Център за развитие на науката, стопанството и културата, от 4 до 11
август в Босилеград се проведе VI
Международен художествен пленер „Краище 2018” с тематично
название „Босилеград - вчера,
днес, утре”. И тази година проявата бе проведена под патронаж
на Община Босилеград и кмета
Владимир Захариев. В пленера
участваха 11 художници от Сър-

бия и България, сред които и
двама босилеградски художници
- Любиша Пенев и Александър
Захариев, както и малката художничка, внучката на Александър,
Сашка Миладинов.
Председателят на ПИНУС
Микица Василев изтъкна, че
целта на пленера е развиване и
утвърждаване на изобразителното изкуство и изкуството като
цяло и промовиране на туристи-

ческите потенциали на Община
Босилеград.
В рамките на пленера художниците посетили селата Извор,
Долна Любата и Горна Любата, а
всеки от тях задължително трябвало да нарисува по две картини,
от които една да е с мотиви от
Босилеградско.
По традиция в края на пленера в сградата на общинската
администрация в Босилеград бе
открита изложба на творбите,
създадени по време на проявата.
Изложбата откри кметът Владимир Захариев и заедно с председателя на ПИНУС Микица Василев връчи сертификати на всички
участници в пленера. Експозицията предизвика особен интерес
сред любителите на изобразителното изкуство в нашия град,
които имаха възможност да се
възхищават на изключителните
творби, изработени в най-различни техники и стилове.

П.Л.Р.

Аукционна продажба на картини

Продадени две картини
Галерията „Методи Мето
Петров” в Димитровград това
лято организира аукционна
продажба на картини, сътворени по време на изобразителния пленер „Погановски
манастир”. От предложените
25 художествени творби бяха
продадени две – и то едната
на нишкия живописец Стойко
Стойкович срещу 15 600 дин.
(картината му носи название „Монахиня”) и втората
на софийския му колегата
Светлин Балездров срещу
14 400 дин. (неговата картина
се нарича „Фосил”).
Началната цена на всяка от
предложените картини поотделно бе 12 хиляди динара.
Преценка на стойността предварително извършиха специалисти.

Набраните 30 хиляди динара
от продадените картини ще се
използват при организирането на тазгодишния пленер
„Погановски манастир”, който
ще се проведе през следващия
месец.
От галерията съобщиха, че
са очаквали да се продадат
повече творби. Споделиха и
това, че е имало заинтересовани димитровградчани, но
по-голям интерес са проявявали любители на изобразителното изкуство от други
среди. Оповестиха, че до
няколко месеца пак ще бъде
организирана аукционна продажба на картини, създадени
по време на посочената културна проява.
Б. Д.

Мозайка
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Репортаж: Проявената хуманност – малка приказка за Тошо и Франц

Двама полицаи – 99 кръвдарявания!
Щеше това да бъде приказка
за Тошо. Превърна се обаче в
приказка за двама души – за
него и колегата му Аца Манчич, по-известен с прозвището
си Франц. Започна по следния начин - среща насрочихме с Тодор Ставров - Тошо,
а поводът бе наградата, която
той получи за 50-кратното си
даряване на кръв. Това бе по
случай Международния ден
на Червения кръст.
Тошо е бивш полицай,
съответно полицай в пенсия.
В едно кафе в Димитровград, в
което седяхме и си беседвахме
по темата, се появи и колегата
му, също полицай в пенсия,
Аца Франц. Съвсем случайно.
Чиста коинциденция, вярвайте ни!
Дума след дума и се оказа,
че и Франц бил многократен
кръводарител. Дори 47 пъти
дал кръв. Желанието му било
да стигне до 50-ото кръводаряване, но здравето му се нарушило и този план останал
мечта.

И двамата са 66-и набор.
И двамата са с една и съща
кръвна група – А положителна. Тошо като пенсионер
си живее в Димитровград,
докато Франц пенсионерските
си дни прекарва главно в България, където работи. „Нужно
е да припечеля допълнителни
средства, навремето взех кредит за къщата си в Димитровград и пенсията вече не ми
стига”, разказа ни Франц.
От Тошо научихме, че
досега ценната течност дал
52 пъти. Здравето и нататък
„го служи”, така че, както сподели, ще подава ръката си за
тази хуманна цел все докато
може. А би трябвало да може
още дълъг период от време
– 13 години (до 65-годишна
възраст), стига здравето му „да
е на ниво”.

И двамата многократни
кръводарители досега са дали
кръв общо 99 пъти с тенденция броят им да се увеличи
значително над 100 пъти. За
това, разбира се, както вече
констатирахме, ще се погрижи Тошо. Стигнахме и до
темата за мотива защо са станали кръводарители. Тошо
заяви, че като бебе имал
здравословни проблеми и
се нуждаел от кръв. Да не се
появил тогава човек, от който
да направят кръвопреливане,
въпрос е дали би останал жив.
Кагато отраснал, решил и той
да стане кръводарител и да
спасява човешки животи. И
брат му Деян, който също е
полицай, е многократен кръводарител.
Аца Манчич вървял по пътя
на баща си. За него разказа,
че навремето бил рекордьор
по броя на кръводаряванията в общината. Не си спомня
точно, но мисли, че татко му е
дарил кръв около 80 пъти. За
съжаление отдавна не е сред
живите.

Практикуването на
професията им никак не
била лесна работа.
Тошо ни разказа, че голям
период от живота си прекарал в Косово и Метохия. На
върпоса ни имало ли е случаи
живота му да е бил застрашен
в тази размирна покрайнина,
каза следното: „Ах, да е било
само веднъж би било много
лесно да се разкаже, но такива
случаи е имало много!”
Съдбата на наборлията му
Франц била още по-потресаваща. Почти не минало военно
стълконовение в бивша Югославия „без неговото участие”.
Воювал в Хръватия, в Босна
и Херцеговина и в Косово и
Метохия. На 5 октомври 2000
година дори се озовал пред
входната врата на Скупщината
на тогавшна СРЮ в Белград,

Франц и Тошо

когато протестиращите нахлули в сградата. Едва спасил
главата си. Именно през тази
година, малко преди протестите в Белград, официално го
провъзгласили за полицай
на годината в Димитровградска община. Разказа ни още
една интересна история от
професионалната си кариера. Трябвало да замине на
фронта някъде в Хърватия,
но му се спукала язва на стомаха. Димитровградски лекар
го предупредил, че спешно
трябва да се лекува, но той
отказал с обоснованието: „Не
докторе, не мога да оставя
другарите ми. Отивам с тях
в Хръватия, в обратен случай
ще излезе, че съм ги предал”.
Лекарят му написал анамнезата и му казал: „Ако по
пътя ти стане лошо, покажи
им тази хартия, за да знаят
какво ти е!”

Здравословни проблеми
поради кръводаряването
и двамата полицаи - доброволни кръводарители, казват,
че не са имали. Франц категорично отрича, че проблемите
със здравето, които днес има,
са свързани с кръводаряването.
„За всичко е виновен стреса, на
който бях подложен по време
на службата”, уверен е той.

Избирателна скупщина в ОО на ЧК в Босилеград

Преизбрано досегашното ръководство
На редовната избирателна
скупщина в Общинската организация на Червения кръст
в Босилеград бе преизбрано
досегашното ръководство. Вера
Костадинова, юрист в Общинската администрация в Босилеград, ще бъде начело на ЧК
и през следващите 4 години. Тя
е преизбрана и на поста председател на Скупщината на ОО
на ЧК. За зам.-председател на
организацията, както и на Скупщината на Червения кръст, е
преизбрана Митра Симеонова,
преподавателка по руски език в

А дали са доволни от
начина, по който в здравните
ведомства у нас се отнасят към
многократните кръводарители? Оказа се, че и двамата
не са.
Тошо ни разказа, че някога
работил в конфекционното
предприятие „Свобода”. През
1986 година, когато като тамошен работник за първи път
дал кръв, за кръводарителите
било организирано „хубаво
ядене” в стола на фирмата.
Оттогава за кръводарителите
май се отделя все по-малко.
„Да не сме освободени от плащането на партиципация,
когато ходим при лекар, и да
нямаме отстъпки при плащането на легло, ако се озовем на
болнично лечение, почти не
бихме имали никакви други
привилегии”.
Тошо ни напомни и това,
че в Германия едно кръводаряване се заплаща по 500
евро. „Знам българи, които
по четирима отиват в Германия, за да дадат кръв. За
2000 евро, колкото „заработят”, купуват кола, дават ги
на един от компанията, и се
завръщат в България. След
четири месеца правят същата
„екскурзия”, пак купуват кола,
за друг човек от компанията, и
тукашната гимназия. На заседанието бе избран и седемчленен
Управителен съвет и Надзорен
съвет от трима членове.
Членовете на скупщината
единодушно приеха и предложението на Управителния
съвет Руска Божилова и занапред да бъде секретар на Червения кръст. Предложението
предварително е получило
необходимото съгласие и от
ЧК на Сърбия, а новоизбраният Управителен съвет на
първото си заседание потвърди
решението на Скупщината и
преизбра Божилова на този
пост. Мандатът на членовете
на ръководството на ОО на ЧК
ще продължи 4 години.
Йордан Григоров, полицай
от Босилеград, бе избран за

Кръводарителска
акция в
Димитровград

21 души
дариха кръв
На петата за тази година
акция по кръводаряване,
която в края на юли се проведе в димитровградския
Център за култура, се отзоваха 21 хуманни хора.
Организатори на акцията бяха Институтът за
кръвопреливане от Ниш и
общинската червенокръстка оранизация.
Мирослав Потконяк от
посочения институт заяви,
че е доволен от броя на
отзовалите се в акцията
димитровградчани.
Следващата акция в
Димитровград ще се състои на 31 август.
Д. С.
така все докато всичките не се
сдобият с по една кола”.
Димитровград е малък
град и почти всички взаимно
се познават. Местните хора
оприличават нашите събеседици като добри и кротки
хора, които едва ли с някого са
били в конфликтна ситуация
по време на полицейската им
кариера. В това отношение
особено е „интересен” Франц,
който много пъти е минавал
с „удръжки от заплатата”,
защото като полицай нямал
навик да глобява граждани,
нарушители на някакви правила за обществения ред и
спокойствие. Поне така ни
каза, а ние нямаме причина
да не му вярваме.
След раздялата с двамата
кротки, добри и хуманни
хора си помислихме, ако бяха
давали кръв в Германия, щяха
досега да спечелят почти 50
хиляди евро!
Може би мисълта ни беше
глупава, но такава беше наистина.
Б. Димитров
председател на Сдружението на
доброволните кръводарители в
Босилеград. Григоров е редовен участник и организатор на
редица кръводарителски акции
в общината.
Членовете на скупщината
избраха и комисии за здравна
дейност и първа помощ, доброволно кръводаряване, младежи и деца, както и Комисия
за социална и хуманитарна
дейност.
На редовната избирателна
скупщина присъстваха общо 21
делегати, предложени от местните организации на Червения кръст в селата, както и от
обществените организации и
ведомства в общината.

П.Л.Р.

Спорт
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Турнир по футзал за 55-и пореден път
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Спортни от Димитроврадско

Митингът по скокове „Джъмп“

Триумфираха „Хотел Сакс
Балкан” и „Хотел Хепи”
В Димитровград през лятото
се проведе 55-ия пореден турнир
по футзал. В турнирa по покана
(отборите бяха поканени да участват) победител бе отборът на
„Хотел Сакс Балкан”, който във
финалната среща надигра отбора
„Еврогаз” с резултат 4 : 3. Двата
отбора бяха съставени от известни играчи по футзал предимно
от Ниш. Третото място спечели
отборът „Стоварище Стоянович”
от Пирот, който бе по-добър от
отбора „Млекара Стара планина”
от Димитровград. Резултатът в
този мач бе 3 : 2.
И финалния, и мача за трето
място бяха вълнуващи. Това бяха
срещи за футболните чревоугодници. Мачовете следиха към 2000
зрители.
В традиционния турнир триумфира отборът на „Хотел Хепи”
от Димитровград. Финалната
среща той изигра срещу отбора
на „Владимир Дуркович – Пиротска млекара Аделфи Бериловац”
и победи с резултат 5 : 2. Третото
място спечели отборът на „Хотел
Дияна” от Пирот, който надигра
отбора на „Унекс” от София с 6 : 2.
За разлика от турнира по покана,
традиционния турнир може да се
окачестви и като международен,
тъй като в него участваха отбори
от Сърбия, България, както и
един отбор, съставен от мигранти,
които пребивават в Сърбия.

Най-добрите играчи
Най-добър играч в турнира
по покана бе Никола Мицич от
„Хотел Сакс Балкан”, най-добър
голмайстор - Марко Илич от
„Еврогаз”, а най-добър вратар Павле Павлович от „Еврогаз”.
Най-добър играч в традиционния турнир бе Неманя Иванов от отбора на „Хотел Хепи”,
най-добър голмайстор - Давор
Петров от същия отбор, докато
за най-добър вратар бе провъзгласен Неманя Джорджевич от
„Хотел Дияна”.
За феърплей отбор бе провъзгласен „Левски” от София.

Млади категории
При младите пионери първото
място спечели отборът на „Раднички 2007 – Мармил търговия”,
втори бе отборът на „Балакански
I”, а трети - отборът на „Балкански II”.
При по-възрастните пионери най-добър отбор бе „Студио Мимс и бракяле”, втори бе
отборът на „УР Д-Дорм”, а трети
– „Раднички”.

Финалните мачове
„Хотел Сакс Балкан”
– „Еврогаз” 4 : 3

Съдии: Иван Станкович и Братислав Йович от Ниш. Голмайстори: Марко Ценич, Никола
Мицич (2), Стефан Кръстич (за
„Хотел Сакс Балкан”), Рамич,
Павлович, Илич (за „Еврогаз”).

„Хотел Сакс Балкан”: Стоянович, Милкович, Мицич, Н. Цветанович, Ранчич, Джорджевич,
Й. Цветанович, В. Цветанович,
Коцич, Кръстич и Ракич.
„Еврогаз”: П. Павлович, М. Павлович, А. Павлович, М. Джорджевич, Й. Джорджевич, Пешеч,
Илич, Матиев, Станкович, Максимович.
„Хотел Хепи” – „Владимир
Дуркович – Пиротска млекара
Аделфи Бериловац” 5 : 2.
Съдии: Стефан Лазаревич и
Иван Станкович (Ниш).
Голмайстори: Ранджелов (2),
Петров (2) и Кирков (за „Хотел
Хепи”), а Каменович и Джорджевич (за „Владимир Дуркович
– Пиротска млекара Аделфи
Бериловац”).
„Хотел Хепи”: Б. Гогов, С. Гогов,
Маринков, Иванов, Петров, Ранджелов, Соколов, С. Кирков, Н.
Кирков.
„Владимир Дуркович – Пиротска
млекара Аделфи Бериловац”: Зекович, Д. Каменович, С. Каменович, Чирич, Васич, Вацич, Йонич,
Джорджевич, Станкович, Петрович и Манчев.
Награди
Първокласирния отбор в турнира по покана получи 270 000,
второкласирания – 130 000, а третокласирания – 100 000 динара. В
традиционния турнир най-добрия отбор получи 130 000, второкласирания – 70 000, а третокласирания – 40 000 динара.

Д. Ставров

„Дни на баскетбола – Димитровград 2018”

Победител „Хотел Хепи”
Отборът на „Хотел Хепи” е
победител в баскетболния турнир (трима срещу трима), който
се проведе в рамките на традиционното мероприятие „Дни на
баскетбола”.
Игор Петров и другарите във
финалната среща надиграха
отбора „Швабе” след две победи
16 : 6 и 16 : 11. Трето място спечели
отборът „Бабушница”, който с 16
: 10 успя да победи съперника си
„Дрим тим”.
Първокласирания отбор
получи 30, второкласирания – 15,
а третокласирания – 10 хиляди
динара.
В пионерска конкуренция
триумфира отборът „Ол стар”.
Той във финалната среща игра
със съответния състав на „Бабуш-

ница”, който завърши наравно 9
: 9. „Старовците” победиха след
по-добро изпълнение на наказателни удари – 3 : 2.
Състезанието по стреляне на
три точки спечели Никола Каменов. Сериозен конкурент му беше
Йован Стефанович, така че се
наложи победителят да се определя в допълнителните опити.
В решаващия опит Стефанович
отбеляза 9, а Каменов 13 точки,
като по този начин за втора
поредна година стана първенец
на състезанието. На трето място
се нареди Васил Андреев.
Проведена бе и традиционната среща „Стари срещу млади”.
За отбора на „Старите” играха:
Зоран Геров, Никола Станков,
Милорад Николов, Веселин

Матов, Далибор Рангелов, Далибор Денков, Деян Сотиров, Игор
Петров, Васил Андреев, Душан
Лилич, Далибор Алексов, Александър Апостолов, Владица Иванов и Алексанър Андреевич.
В състава на „Младите” бяха:
Велко Миланов, Бранислав
Йованович, Никола Каменов,
Милан Станков, Матия Стоянов,
Саша Васов, Максим Йованович,
Данило Микич, Ненад Павлович,
Йован Стефанович, Борко Джорджевич и Зоран Андрич.
Организатор на проявата бе
БК „Димитровград” с подкрепата на Община Димитровград
и Спортно-туристическия център
„Цариброд”.

Д. Ставров

През лятото се проведе традиционният Международен
митинг по скокове „ДжъмпДимитровград 2018”. Това бе
23-ото издание на спортната
проява.
В женския скок на височина победи прословутата
българска състезателка Венелина Венева, която прескочи
летвата, вдигната на 180 сантиметра. На второ място се
нареди Таня Денич с резултат
157 сантиметра, а на трето –
Цветелина Геганова със същия
резултат, но с повече опити.
При мъжете победи Миодраг Джокич с резултат 207
сантиметра, втори бе Михаил
Иванов със същия резултат,
но с повече опити, докато на
трето място се нареди Петър
Джорджевич с резултат 191
сантиметра.

В очарски скок победи Атанас Петров с резултат 4, 80
сантиметра. Втори бе Петър
Антанасиевич, а трети - Петър
Джорджевич.
В троен скок победи Биляна
Топич с 13, 64 метра. Втора бе
Андрея Сергиева, а трета - Яна
Бойкич.
Състезания в скок на височина и дълъг скок се проведоха
и за младши и за старши пионери и пионерки.
Проявата наблюдаваха
около 500 зрители. Организатор бе АК „Балкан”, а покровител Община Димитровград
с финансова подкрепа на ОП
„Комуналац” и компанията
„Дунав”.
Промоутър на митинга бе
известният сръбски атлет Драгутин Топич.

„Балкански” спрян в Мръщане
Отборът на „Балкански” не
успя да се добере до втория кръг
от състезанието за купата за територията на Футболния съюз на
Източна Сърбия, понеже като
гост загуби от отбора на „Моравац Орион” от Мръщане.
„Балкански“ водеше в резултата с 2 : 0, но накрая загуби с 2
: 4. Върху играта на димитровградчани повлия факта, че съот-

борникът им Неманя Иванов бе
отстранен от играта. Головете за
„Балкански” отбелязаха С. Кирков
в 21 и Ранджелов в 47 минута.
„Балкански” игра в следния
състав: Димитров 6, Зарков 6, С.
Кирков 6, 5 (Истатков 6), Георгиев
6, 5, Б. Васов 6, Марков 6, Н. Иванов 6, 5, Ранджелов 6, 5, Н. Кирков
6, 5, С. Васов 6, 5 и Д. Васов 6, 5.

Д. С.

Скръбна вест

На 8 август 2018 г. на 72-годишна възраст
почина милата ми сестра

КРЪСТИНА ЦВЕТАНОВСКА

гиманзиална учителка по математика от
Скопие, родена в Димитровград.
Може би смъртта е по-силна от живота, но не е по-силна
от любовта и спомена за теб.
Братът Славе със семейството си

Пиетет
КРЪСТИНА МАДОВА
ЦВЕТАНОВСКА

(1946-2018)
Скъпа наша Кине,
Незабравими са спомените за нашето искрено другаруване: игрите в Керкеска мала, Бучумета, Антиния сливник,
Въртаня, пързалката, борчетата, подаръците за рождените
дни (тетрадка и молив или малко блокче за рисуване)...
Всичко това ще остане у нас. Ние, твоите другарки, сме
развълнувани много заради смъртта ти и дълбоко се прекланяме пред светлата ти памет.
Другарките ти от детството: Цеца, Таня, Райна,
Нина, Ленчето и Миряна

Хумор - Сатира - Забава
Любопитно

За парния валяк в един
димитровградски парк

Много туристи, но вероятно и голям брой граждани
на Димитровградско, когато
минават край, изградения в
не толкова далечното минало,
парк край главната улица
„Балканска”, недалеч от железопътната гара и сградата на
митницата, вероятно си задават въпроса какво представлява машината, „застанала“
в централната му част.
Става дума за парния валяк,
който общината е купила през
средата на 50-те години на
миналия век. С него са изградени множество пътища и
улици в общината.
След изследователски труд
известният димитровградски
журналист Петър Виденов
стигнал до информациите, че
машината била произведена
през 1954 година в нишкия
завод „Станко Паунович” и
че с нея работил предимно
Милко Златанов от крайградското село Лукавица.
Изследването на колегата
сочи, че машината, която като
гориво е ползвала дърва и въглища, за последен път била

ползвана при изграждане на
пътища в района на забърдското село Радейна в края
на 70-те и началото на 80-те
години на миналия век. След
това била изоставена някъде
в мерата на селото, а инициатива да се докара в града
задвижили през 1998 година
ръководители на местното
предприятие „Комуналац”.
Тя била и реализирана.
В т. нар. „база” на това
предприятие, в местността,

някога наричана „Войнишки
градини”, „олдтамейрът” бил
паркиран допреди няколко
месеца, когато, след съответно решение на Общинския
изпълнителен съвет, бил докаран в парка до жп гарата, за да
го разкрасява като своеобразен
музеен експонат на открито,
който на поколения димитровградчани ще напомня за
стотици километра построени
пътища и улици...
Б. Д.

Ресторант на морето. На
масата идва сервитьорът,
подават му 10 евро с думите:
- Посъветвайте ни! - сочейки
менюто.
Сервитьорът поставя
парите в джоба и тихо казва:
- Бягайте!
***
Знаеш ли? Получавам
любовни писма на четири
различни езика!
- Голяма работа! Аз пък,
изплащам издръжка в шест
различни валути!
***
- Добро утро, ще ми дадеш
ли 500 лв.?
- На заем ли?
- Не, за спомен...
***
Страх ме е да не спечеля
от държавната лотария. Ще
ме покажат по телевизията

Вицов е

- Ами каквото ядем ние,
такова му давам и на него.
***
Когато пуша на балкона,
никога не хвърлям фаса на
вън. Страх ме е, че вятъра ще
го духне в някой балкон, ще
се запали пране, ще гръмнат газови бутилки, ще стане
пожар, ще умрат хора, ще
почне следствие, ще разберат,
че съм аз, ще ме дават по телевизията и мама ще разбере,
че пуша!
***
Млад актьор, получил първата си роля, споделя с баща
си:
- Ще играя съпруг, женен
от 25 години!
Бащата:
- Не е лошо като за начало,
другия път може да ти дадат
роля с реплики!

и всички ще кажат: “Егати
селяндура!”.
***
В метеорологичната служба
звъни телефонът:
- Може ли да поръчате
хубаво време за почивните
дни?
- Може разбира се, а за
колко души?!
***
- Колко струва този парфюм
“Антонио Бандерас?”
- 100 лева!
- Тц, тц! Нямате ли нещо
от Драган Николич?
***
Между приятелки:
- С какво храниш мъжа
си?

Афоризми

Симеон КОСТОВ
• И бъбрека в лоя си има
камък за спъване.
• Все по-малко се получават писма, а все повече
пликове.
• Тия дето седят в първите
редове по време на честване
на победата, никога не са
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били в първите редове на
фронта.
• Дали за дуалното обучение се получават две дипломи!?
• Пътя до звездите е покрит с много монети.
• Не се знае кое е потежко: стената на плача или
стената на мълчанието.
• Не всички фабрики са
пропаднали. Фабриките на

Вестник на българите в Сърбия
Първият брой излезе на 15 юли 2016 г.
Издава: Издателство “Ново”Братство”,
Ниш, “Кей 29 декември” - 8
Основател на издателството:
Национален съвет на българите в Сърбия

катанците утроиха производството.
• Много по-лесно е да се
помириш с друг, отколкото
със себе си.
• Казват, че парите в банката нарастват. Знае се какво
нараства в чужди ръце.
• Най-убедително лъжат
тези, които знаят истината.

17 август 2018 година

Здраво бабо Сускье,
здраво деда Луле
Оправи се време и решимо с бабуту да назърнемо у
село, да видимо стои ли ижата или се йе суринула и да
се видимо с доду Персу. Нещо болнява, пробада гьу у
грудите, па да се видимо и да си пооратимо. По обед
че идемо, да може вечерту да се убаво изоратимо.
Бабата запела да омеси погачу за при доду Персу
и ме наюри да идем да узнем тазе квасъц, да се
надуйе погачата и да буде мекачка ко душа. Пред
бакалницуту срето Андрею дълготога. Забоварил
съм ка смо се последньи пут видели, требе да су
коджа године минуле. Прейдомо преко путат и при
Мудруту наручимо по чай од джоджн да згрейемо
дулицете и да си пооратимо. Тамън се заоратимо,
улете Сима пандурат и преди да се поздрави у йедън
дъ издума. - Море наборлийе, радуйте се, станули смо
американци.
- Ма де наборе да се първо поздравимо, да се питамо
за здравйле, да се потсетимо за старото време, па
после че оратимо за американци.
Мене само пружи руку, а Андрею изпрегърча ко
баба унуче и пак зину за американците.
- А бре Симо, шушумиго Височка, кво си се ватил за
тия американци. Де се сплещи, че ти поручим чай или
каве, збери душу.
- Нечу нищо да пийем, све ми йе горчиво
откико разбра дека и у нашуту опщину покрай
председникатога има булюк подпредседници, по
мокьници на председникатога и на под
председниците, ньини помокьници, секретари,
заменьеници, заменьеници на заменьениците…
Сечате ли се, преди некой дън дооди у Београд
петият помокьник на седмотога подпредседника
на второтога шефа на кабинетат на америчкотога
председника. И я йош не могу да се начудим.
Колко ли гьи има у туя проклету Америку? И съга
ми кажите дека не смо станули американци? Ама
они много работе и йош плячкаю цел свет, имаю
долари, може да си праве кво си намисле и кво си
сакаю. Може не знам кой по ред у ньинуту влас да
дойде да баламосусуйе нашите първи, да им соли
памет, да обещава и да прети. Може им се, имаю
паре, ударила гьи парата у главу. А нийе голкье
голишаве, нема за кво куче да ни увати, ама имамо
влас ко Америка.
- Де бре Симо, затвори плювалникат, пресече га
Андрея. Колка си се нагълтал грамофонскье плоче,
не умейеш да станеш. Де да си пооратимо за друго, а
това че си буде ко йе намислила властта. Тека йе при
нас од памтивека, тека йе секуде по нашу Сърбию.
- Ма я знам нашетога председика, реко на Симу.
Паметан човек, ньему сигурно не требе толкова
джаболебонье покрай ньега, ама пустете партийе. Сви
требе да се натъкме, кво те чуди. А зинуло им дупе за
влас и паре, меру немаю.
- Ама нека си гьи тъгай партийете плачаю, пак плану
Сима. Що од нашуту сиромащию да узимаю плате.
И това дебеле, а за у дебелу ладовину. Уместо да
закърпимо некою дупку, имамо гьи толкова много,
нийе паре давамо на джаболебонье. Плачамо гьи да
ни баламосую.
- Бре Симо, проклет да си - себну се я. Бабата ме
испрати за квасъц, ти ме политичкьи удави и я стану
на квасъц. Де да купим квасъц, па че идемо дома на
каве, ама да не оратимо за американци и политику.
Айд у здравлье, баба Сускье. Ега ви Бог упази од
влас ко у Америку. Поздрави ми деда Лулу.
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