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ИНТЕГРИРА МУЛТИКУЛТУРАЛНОТО РАЗВИТИЕ МЕЖДУ СЪРБИЯ И БЪЛГАРИЯ
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Не, не става дума за събитие, а за нещо, 
което май се превърна в явление. Като 
такова го предаваме във вестника тук и сега. 
Дали е информация? Вероятно да, може да се 
причисли към този жанр на журналистическо 
„писание”, но може да се окачестви и 
като своеобразна трагедия! Трагедия за 
една среда, която надали вече може да 
окачествяваме като град (или дори и градче), 
тъй като в него от ден на ден хората са все по-
малко. Просто, не му отива. 

Става дума за таблото за обяви пред 
местната църква. Тъкмо, когато се напълни 
с некролози, работниците от „Комуналац” 
отлепват повечето от тях, но за твърде кратко 
време (седмица, две или три), то пак става 
препълнено с траурни вести. За разлика от 
предишния период, напоследък повечето 
от хората не умират от корона, но от други 
болести. Главно става дума за това, което 
местните хора по принцип му викат „лошата 
болест”, съответно раковите заболявания, но 
има и други причини. 

Страшно!
Инициатива на Община Босилеград и НС 
на българското малцинство в Сърбия 

да се премахнат временните огра-
ничения за българите от Сърбия при 
влизане в България  

След заповедта на Министер-
ството на здравеопазването на Репу-
блика България РД- 01-50/26.01.2021 г., 
която влезе в сила на 29.01.2021 г. и ще 
продължи до 30.04.2021 г., а с която се 
допуска влизане на територията на Репу-
блика България само с PCR тест или 
10-дневна карантина, Община Босиле-
град и Националният съвет на българ-
ското национално малцинство в Сърбия 
се обърнаха с писмо-молба до премиера 
на Р. България Бойко Борисов и мини-
стъра на здравеопазването на Република 
България проф. д-р Костадин Ангелов да 
бъде преразгледана временната забрана 
и да се създадат облекчния за влизане на 
територията на България за българите от 
Босилеград и Цариброд.   

В писмото, подписано от кмета на 
Община Босилеград Владимир Захариев 
и председателя на НС на българското 
малцинство в Сърбия Стефан Стойков, 
се посочва, че „временната забрана за 
влизане на територията на България без 
PCR тест или 10-дневна карантина може 
да има дългосрочни усложнения и непо-
правими щети за българите от Репу-
блика Сърбия, повечето от които имат 
и българско гражданство. Нашите съна-
родници имат нужда от често влизане 
на територията на Република България 
по различни битови причини, най-често 
работа, образование, здравеопазване...

„Поради тези причини от името 
на Община Босилеград, на Нацио-
налния съвет на българското нацио-
нално малцинство и от името на всички 
българи, живеещи в Република Сърбия, 
се обръщаме към Вас, с молба да прераз-
гледате временната забрана и да създа-
дете облекчения за влизане на тери-
торията на България без PCR тест или 
10-дневна карантина, особено за съна-
родниците от Босилеград и Цариброд”, 
се посочва в писмото. 

За подкрепа на инициативата на 
общината и НС е организирана и 
подписка на граждани, а желаещите 
могат да я подпишат при активистите от 
общината или по електронен път.

На адреса на Община Босилеград вече 
е изпратено писмо от Министрески съвет 
на Р. България, в което се посочва, че са 
получили официалното писмо относно 
постъпилата молба, придружена с 
подписка за премахването на временната 
забрана и за създаване на възможност за 
влизане на територията на Р. България 
без PCR тест или 10 дневна карантина. 
Българските институции осведомяват 
общинските власти и НС на българското 
национално малцинство, че писмото ще 
бъде разгледано от компетентни органи. 

Председсателят на НС Стефан 
Стойков съобщи, че общината и Нацио-
налният съвет винаги настояват пробле-
мите да бъдат решавани в рамките на 
държавните институции при спазване 
на законовия ред. „Надяваме се нашата 
молба наскоро да бъде разгледана и да 
бъде решена положително”, изтъкна 
Стойков. 

Онлайн подписка за преразглеждане и 
отменяне на изискването за PCR тест или 
10-дневна карантина за влизащите в Бъл-
гария жители на Босилеград и Цариброд, с 
която се обръщат към Министерския съвет, 
Министерството на здравеопазването и 
Главния държавен здравен инспектор на Р 
България, е организирала и група граждани 
от Босилеград. 

П.Л.Р.
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И тази година в Цариброд 

Oтбелязване на годишнината от 
гибелта на Левски 
И тази година в Цариброд ще бъдат 

организирани мероприятия по 
случай гибелта на Апостола на слободата 
Васил Левски.

С решение на кмета на общината д-р 
Владица Димитров сформиран е Орга-
низационен комитет за отбелязването на 
148-годишнината от смъртта на Левски. 
Начело на комитета е председателят на 
Общинския съвет в Цариброд Зоран 
Джуров. Отбелязването на годишнината 
ще продължи три дни, а заплануваните 
мероприятия са следните: през пръвия 
ден - на 17 февруари, ще се проведе 
традиционната спортна проява „Лъвски 
скок”, в организирация на местния 
Лекоатлетически клуб „Балкан”. На 
втория ден лекция за живота и делото 
на Левски ще изнесе специалистът по 
български език и литература Донка 
Стоянова Николова, която в Цари-
брод е от няколко години, за да помага 
в процеса на обучението по български 

език в местните учебни заведения, както 
и на други ведомства, нуждаещи се от 
нейните знания по български език и 
литература. Третия и централен ден (19 
февруари) на отбелязването на годишни-
ната от гибелта на Апостола на свободата 
в центъра на града, пред бюст-паметника 
на революционера, към гражданите с 
подходяща реч ще се обърне кметът 
Владица Димитров. Според предвари-
телния план към присъстващите ще 
могат да се обърнат и други участници, 
съответно гости в проявата. Ученици 
от местната гимназия „Св. св. Кирил 
и Методий” ще изнесат подходящ 
рецитал. Кметът и сътрудниците му, 
както и гостите след това ще положат 
цветя пред бюст-паметника.

Отбелязването на годишнината този 
път ще се проведе при прилагане на 
подходящи противоепидемични мерки, 
поради пандемията от COVID-19. 

Б. Димитров

България с най-
ниска минимална 
заплата в ЕС

За миналата година законоустанове-
ната минимална заплата в България е 
1, 87 евро на час. От страните в Европа 
зад Р България е само Северна Македо-
ния, където минималната заплата е 1,63 
евро на час. Но от страните членики на 
ЕС България е на последно място по дан-
ните на Европейския съюз.

Най-висока минимална заплата имат 
работниците във Франция – 10,15 евро 
на час.

В Румъния и Унгария законоустано-
вените минимални заплати на час са 
малко под 3 евро, а в Гърция и Португа-
лия близо 4 евро. 60% от работещите на 
минимална заплата в ЕС са жени, сочат 
още данните, цитирани от БНР.

КНСБ настоява за ускорено нарас-
тване на най-ниското възнаграждение в 
Бълагрия и за достигането на съотноше-
ние поне 50% на минималната работна 
заплата от средната за страната.

С.Дж.

VI редовна сесия на ОС в 
Босилеград
В заседателната зала в сградата на 

общинската администрация в Боси-
леград миналата седмица се проведе 
шестата редовна сесия на местния парла-
мент. Заседанието и този път бе излъ-
чвано пряко по вълните на Ново Радио 
Босилеград. 

Съветниците приеха Плана за 
дейности на Публичното предприятие за 
строителни площи и пътища на Община 
Босилеград във всичките 37 местни 
общности от територията на общината, 
както и поотделните финансови планове 
на всяка местна общност през 2021 
година. 

Приета бе и Стратегията за равитие 
на спорта в нашата община за периода 
2021 - 2025 година и бе дадено сагласие 
на програмите за работа и финансовите 
планове на общинските институции и 
организации за финансовите средства, 
които ползват от общинския бюджет - 
Народната библиотека „Христо Ботев”, 
Детската градина „Детска радост”, 
Здравния дом, Културния център „Боси-
леград”, Основното училище „Георги 
Димитров”, Гимназията, Ученическото 

общежитие, Общинската организация 
на Червения кръст и Туристическата 
организация.

В рамките на последната точка от 
дневния ред - Въпроси и предложения, 
съветникът д-р Крум Накев зададе 
въпрос - защо хранителните магазини 
в града не работят в неделя и дали има 
възможност това решение да бъде 
премахнато. Между другото той изтъкна, 
че гражданите имат нужда и в неделя да 
си купуват хранителни и други стоки от 
първа необходимост и би било добре да 
работи поне един магазин. 

Отговаряйки на въпроса на д-р Накев, 
кметът Владимир Захариев посочи, че 
решението неделя да бъде почивен ден 
за всички хранителни магазини в града 
и село Райчиловци не е на общината, а 
на самите собственици на търговските 
обекти. Захариев заяви, че ще повика на 
среща представителите на сдружението 
на частните предприемачи в Община 
Босилеград, на която да бъде намерено 
решение за този проблем, който вълнува 
местните жители.  

П.Л.Р.

Ваксионационния 
процес в 
България срещу 
COVID-19

От 7 февруари България навлезе в 
третата фаза от ваксионационния про-
цес, след като започна имунизацията с 
ваксините на компанията „Астра Зене-
ка“. Доставките на „Астра Зенека“ вак-
сини пристигнаха на 6 февруари в Бъл-
гария, за първи път след като страната 
разполага с 28 800 дози. 

На 8 февруари в страната пристиг-
нха 17 550 дози от ваксината срещу 
COVID-19 на «Пфайзер-Бионтек». През 
същата седмица се очакват 6 000 дози 
на ваксината „Модерна“. Така в Бълга-
рия вече има ваксини от три производи-
тели и две технологии - РНК и векторна.

Само през месец февруари се очак-
ва в България да пристигнат над 260 000 
ваксини, а през март доставките трябва 
да се увеличат, съобщи директорът на 
Изпълнителната агенция по лекарствата 
Богдан Кирилов.

С.Дж.

Проходими са всички регионални 
пътища в Босилеградска община 

След намесата на булдозера на боси-
леградския пункт за поддържане на 
регионалните пътища тези дни бе осигу-
рено безопасно преминаване на теренни 
и други превозни средства по пътните 
участъци без асфалтова настилка от 
Радовница до Две реки и от Серафимова 
воденица до Караманица и Граничния 
преход на „Голеш“. Това заяви шефът 
на пункта Зоран Рангелов и добави, че 
е проходим и пътят през Бесна кобила. 
Той посочи, че след обилните снегова-
лежи и дъждове по пътните платна на 
тези участъци е имало снежни преспи и 

кал, които сега са почистени. 
Рангелов каза и че екипите на боси-

леградския пункт, който е в състава 
на предприятието „Крушевац пут”, 
редовно почистват свлачищата, които 
постоянно се активизират над регионал-
ните пътни отсечки от Босилеград към 
Божица, Горна Любата и Караманица.

От пътната служба съветват шофьо-
рите да се съобразяват със зимната обста-
новка, да карат внимателно и със съобра-
зена скорост, особено по пътищата без 
асфалтова настилка.   

П.Л.Р.

Цариброд 

Приета Европейска повеля за 
равнопоставеност на половете 
Кметът на Цариброд д-р Владица 

Димитров тези дни по тържествен 
начин подписа Европейската повеля за 
равнопоставеност на половете на местно 
ниво. Подписването се състоя в Конфе-
рентната зала в рамките на спортната 
зала, а присъстваха представители на 
Комисията за равнопоставеност на поло-
вете към Общинския съвет в Цариброд, 
на местните учебни заведения, културни 
и други ведомства и организации, на 
органи на местното самоуправление и 
др. 

Посочения документ е приет от 
Съвета на европейските общини и 
региони през 2006 г. Досега е подписан 
от около 1800 общини и градове в 
Европа. В Сърбия са я подписали 40-ина 
общини и градове, съответно те са поели 
задължението да прилагат разпоредби, 
които имат за цел уеднаквяване на усло-
вията за живот и работа на представите-
лите на двата пола. 

Подписването на документа в Цари-
брод всъщност представляваше част от 
пректа за равнопоставеност на жените и 
мъжете в общината, който се реализира 
в рамките на програмата „Свис про” на 
Правителството на Швейцария. Сътруд-
ничество в прилагането оказва Прави-
телството на Сърбия. Провежда се от 
Канцеларията на ОН за проектни услуги 
и с партньорството на Постоянната 

конференция на градовете и общините в 
Сърбия. 

Община Цариброд от две години е 
включена в проекта и с подписването 
на Повелята фактически прави първата 
по-сериозна крачка към реализирането 
й. 

В изявление пред местните журна-
листи кметът Димитров след церемо-
нията на подписването уточни, че става 
дума за документ, съответно проект, 
който не подразбира уеднаквяване на 
половете, а уеднаквяване на възможно-
стите за изявата им предимно профе-
сионо. Оповести, че разпоредбите в 
Повелята ще повлияят и върху оформя-
нето на бюджета на общината, предвид, 
че с приемането на документа местното 
самоуправление всъщност е поело задъ-
лжение да създаде еднакви възможности 
за професионална изява и на двата пола. 

Членът на Общинския изпълнителен 
съвет Йелена Джорджевич сподели, че 
предостои да се изготви местна Акци-
онна програма за равнопоставеност 
на половете. Добави, че в рамките на 
проекта предстои да се реализират 
множество мероприятия от вида рабо-
тилници, лекции и др. 

Събитието предизвика голямо 
внимание на представителите на 
медиите в Царибродско. 

Б. Димитров



12 февруари 2021 година 3
novo.bratstvo.rs

АКТУАЛНИ ТЕМИ

Заседание на Комисията по образование към НС на 
българското национално малцинство в Сърбия 

Започва процесът по подготовка, 
превод и печатане на нови учебници 
на български език
Комисията по образование към Наци-

оналния съвет на българското наци-
онално малцинство в Сърбия миналата 
седмица проведе онлайн среща, на която 
бе прието решение за започване на 
процеса по подготовка, превод и печа-
тане на учебници на български език за 
I, II, V и VI клас на основното училище 
и за първи клас на средните училища, 
които са съгласувани с новите учебни 
програми, одобрени от Министерството 
на образованието, науката и техноло-
гичното развитие на Република Сърбия. 
Членовете на комисията от Цариброд и 
Босилеград участваха в заседанието чрез 
видеовръзка.  

Националният съвет ще изпрати 
решението до министерството, при 
което съществува отделен фонд за превод 
и печатане на нискотиражни учебници 
и от този фонд ще се финансира изда-
ването на преведените учебници на 
български език. „Изказвам голяма благо-
дарност към министерството, чиито 
представители винаги са били готови 
и са ни оказвали всякакъв вид помощ и 
съдействие във връзка с превода и печа-
тането на учебници. Надявам се наскоро 
да започне  и процеса на превеждане и 
печатане на учебниците на български 
език, съгласувани с новата учебна 
програма”, изтъкна Стефан Стойков, 
председател на НС, който присъства на 
заседанието.  

Стойков заедно с директорите на 
образователните институции от Боси-

леград и Цариброд през януари бе 
на среща в Министерството на обра-
зованието, науката и технологичното 
развитие в Белград. След това НС 
препоръча на директорите на учили-
щата заедно с учителите да изберат от 
коя издателска къща искат да ползват 
учебници, съгласувани с новата учебна 
програма.

Членовете на комисията разискваха 
и начините за изготвяне на притурки 
към учебниците  по българска история, 
география, изобразително изкуство и 
музика за всички класове.

На заседанието бе обсъдено и обуче-
нието на български език в предучи-
лищния курс. Стойков подчерта, че на 
срещата в Белград държавната секре-
тарка за образование на малцинствата 
посочила, че не съществуват пречки за 
обучение на майчин български език в 
предучилищния курс, понеже съгласно 
Закона за принадлежащите към наци-
оналните малцинства образователния 
процес в предучилищния курс се 
провежда на езика на националното 
малцинство, а може да се извършва и 
двуезично, само ако поне 50% от роди-
телите се определят за този модел на 
обучение. Искам да посоча, че детските 
градинки в Босилеград и Цариброд 
разполагат с достатъчно квалифицирани 
и качествени кадри за успешно обучение 
на бъдещите първокласници на майчин 
български език”, заяви Стойков.

П.Л.Р. 

Едно осведомително табло като повод 

Страшно!
Тези дни града и общината като цяло 

разтърси вестта, че е починал младеж 
на 20-годишна възраст – Урош Леков. 
Семейна трагедия, кошмар, ужас! Урош 
бил напредничав младеж, изтъкнат 
спортист... 

Тук до него е некрологът на поми-
налия се преди няколко дни Стефан 
Гацев. На некролога е негова снимка от 
младини, но надали някой може да го 
познае от нея. Царибродчани главно му 
викаха Стева. Роден е през 1958 година, 
очакваше пенсия, но не я дочака. Не се 
беше женил, живееше сам във фамилна 
къща в „Керкеска махала“. Няколко дни 
не излизал от дома си, комшии повик-
нали сестра му Златя, която живее в Бор, 
а когато тя дошла, имала какво да види 
– Стево бил на легло. В местния Дом за 
стари и пенсионери завършил. Беше 
продавач в магазина на някогашната 
местна фирма „Циле”. Фирмата отдавна 
я няма, магазинът отдавна е продаден 
на частник. От какво и как през всички 
тези години е живял Стева или Стефан, 
надали някой го е попитал, надали 
някого е интересувало.  

На таблото е и некрологът на прека-
лено рано поминалия се (55 години) 
Радиш Йеленков. Той главно се зани-
маваше със селскостопанска дейност. И 
неговата фирма отдавна бе руханала, а 
той през последните години отглеждаше 
крави в родното си село. Четем и 
некролозите на също така прекалено 
рано починалите Славка Андреева и 
Радослав Христов. И двамата са от една 
и съща улица „Васил Левски” (дори са 
и комшии), и двамата са родени през 
една и съща година – 1956... Радослав 

беше изключителен дърводелец. Хората 
говориха, че от дърво може да направи 
всичко, дори и човек. Изработваше и 
иконостаси за местни църкви, които 
масово се възобновяваха след рухването 
на комунизма в тези простори. За тях 
трябваше истинско майсторство, а Раде, 
както обикновено му викаха хората, го 
притежаваше. Тук до Славка и Раде, е 
и с една година по-възрастният Бранко 
Савич. 

Какво да кажем за поминалия се в 
своята 47 година Предраг Здравкович? 
Май ни остава само едно - да замълчим! 

Раде Андреевич, митничар в пенсия 
също не беше (много) стар – роден бе 
през 1948 година. Иванка Крумова, 
ние, работещите в „Ново Братство”, ще 
помним като един от читателите, който 
години наред най-редовно във вестника 
даваше некролози за своите най-близки 
– най-напред за съпруга си, а след това 
и за брат си, който живееше в далечната 
Швеция. Много хора в Царибродско 
вестта за нейната смърт, най-меко казано, 
изненада – беше на 71-годишна възраст. 
Според, условно казано, външния вид на 
тази жена, създаваше се впечатление, че в 
нея има още много живот. 

Има, има, не че няма на таблото и 
хора, които „сцената на живота” напус-
наха на респектираща възраст, но..., тези, 
които имаха още до средната възраст 
(поне в страната, в която живеем), все пак 
преобладават. Язък! 

Просто човек да се запита: Колко ли 
всъщност се живее средно в този наш, 
единен и измъчен Цариброд? 

Б. Димитров

Отново ще имаме 
предаване на българские 
език по РТС 

„ТВ журнал на български език“, 
който в продължение на десетилетия бе 
любимото телевизионно предаване на 
сънародниците ни в Сърбия и в бивша 
СФРЮ, се завръща в ефира на Радио-те-
левизия Сърбия.   

Тази добра новина е договорена мина-
лата седмица в Белград на официлната 
среща на кмета на община Босилеград 
Владимир Захариев и председателя на 
Националния съвет на българското наци-
онално малцинство в Сърбия Стефан 
Стойков с генералния директор на Ради-
о-телевизия Сърбия Драган Буйошевич.  
На срещата, състояла се по инициатива 
на Захариев и Стойков, присъствали и 
Гордана Яковлевич, редактор на програ-
мата на малцинствените езици, и Лидия 
Геогриев, главен редактор на редакцията 
на РТС в Ниш.

Договорено е информационното 
предаване на български език да се 
излъчва един път седмично - в петък 
след 15 ч., по едно и също време по 
Втора програма на РТС. Времетрае-
нето на предаването ще бъде 15 минути 
и ще включва актуални теми, инфор-
мации, репортажи... от Босилеград, 

Цариброд, Бабушница, Иваново, Сурду-
лица, Враня, Ниш и други места, където 
живее компактно население от българ-
ското национално малцинство в Сърбия. 
В рамките на предаването ще има и 
информационен блок с най-актуал-
ните събития в Сърбия, случили се през 
седмицата. 

„Новия ТВ Журнал на български език” 
ще се подготвя от екип журналисти и 
оператори от Босилеград и Цариброд. 

Както узнаваме, проекта съвместно 
ще финансират общините Босилеград 
и Цариброд и Националният съвет на 
българското национално малцинство в 
Сърбия. 

Захариев и Стойков подчертават, че са 
изключително доволни от разговорите 
с  генералния директор на РТС Драган 
Буйошевич и сътрудниците му и изка-
зват голяма благодарност за позитив-
ното им решаване на иска им за възобно-
вяване на предаването на български език, 
което ще се завърне в ефира на държав-
ната телевизия след пауза от двадесет и 
две години.

П.Л.Р.

Конкурс на Общинския съвет в Босилеград 

Финансиране на 
проекти на граждански 
сдружения 
Общинският съвет в Босилеград обяви 

публичен конкурс за финансиране 
на проекти от обществено значение за 
разпределяне на средства от общин-
ския бюджет, които ще се реализират от 
граждански сдружения през 2021 година. 
Конкурсът е обявен по предложение на 
Комисията за отпускане на средства на 
сдружения за финансиране и съфинан-
сиране на проекти от обществен интерес.

Общият размер на средствата за 
съфинансиране на проектите е 11 382 
150 динара и то: 3 287 000 за проекти 
от областта на туризма;  866 000 - за 
проекти в селското стопанство; 5 517 516 
- опазване на околната среда; 1 261 634 - 
опазване на културните и исторически 

традиции, грижа за старите и подо-
бряване на качеството на живот на хора 
с увреждания и на цивилни инвалиди от 
войните и 450 000 динара за проекти в 
областта на културата.    

В конкурса имат право да участват 
граждански сдружения, които са реги-
стрирани в Босилеградска община или 
в други общини и градове в Република 
Сърбия, а проектите си ще реализират 
на територията на нашата община. 
Срокът за кандидатстване изтича на 
13 т. м. до 14 ч. Документите за канди-
датстване могат да бъдат изтеглена от 
официалния уебсайт на Община Боси-
леград www.bosilegrad.org/sr/Oglasi.aspx.

П.Л.Р. 



novo.bratstvo.rs

4 12 февруари 2021 годинаАКТУАЛНИ ТЕМИ

Повече от 2,3 милиона 
жертви на коронавирус 
по целия свят
От началото на корона-пандемията 

в света са починали над 2.3 млн. 
души. Според последните данни от сайта 
«worldometers» най-голям брой смъртни 
случаи са регистрирани в САЩ  (над 470 
хил.), Бразилия  (над 230 хил.), Мексико 
(над 163 хил.) и Индия  - над 155 хил.

Великобритания с почти 150 хил. е 
страната с най-много починали в Европа. 
Жертвите на Ковид-19 във Франция 
са около 80 хил., в Русия - над 77 хил., 

Германия - над 63 хил. и Испания – над 
62 000 души.

Починалите в Сърбия са над 4 000, а в 
България - над 9 000 души. 

Потвърдените случаи от началото на 
избухването на пандемията в световен 
мащаб са над 106 млн. души, в Сърбия 
около 405 хил. и в България – над 223 хил. 
души. 

С. Бойкова

Босилеград

Приключи ловният сезон 
В Босилеградска община на 1-ви 

февруари приключи ловният сезон 
на диви прасета, започнал на 1-ви 
септември миналата година. От ръко-
водството на местното ловно друже-
ство „Сокол” изтъкват, че са доволни от 
постиженията на ловците и подчертават, 
че тазгодишният ловен сезон е преминал 
без инциденти. 

По думите на председателя на друже-
ството Славко Григоров, през изтеклия 
ловен сезон са отстрелени около 260 диви 
прасета и са били реализирани всички 
запланувани дейности. Той подчерта, че 
в дружеството в момента членуват над 
420 ловци и има регистрирани над 35 
ловни дружинки. 

Босилградското ловно дружество 
миналата година реализира и няколко 
проекта, а най-значителен бе изграж-
дането на помещение - хладилник за 
съхраняване на отстреления дивеч. В 
него се съхранява месото от животните 
все докато не пристигнат резултатите 

от  извършения анализ на пробите от 
месото в Института за ветеринарна меди-
цина в Ниш. 

Григоров изтъква, че с финансова 
подкрепа на общината миналата година 
са закупили и газови оръдия за прогон-
ване и заплашаване на диви прасета 
от земеделските насаждения в Босиле-
градско, Райчиловско и Радичевско поле.

Веднага след приключването на 
ловния сезон в „Сокол” вече започнаха 
с редовните си дейности по поддър-
жане на хранилищата за подхранване 
на дивеча, поддържане на ловните 
постройки и др., а през настоящата 
година дружество планира да закупи и 
едно теренно превозно средство. 

„Сокол” ще продължи активно да 
поддържа и мерките за контрол и 
предотвратяване разпространението 
на заболяването Африканска чума по 
дивите свине, подчерта Григоров.  

П.Л.Р.

Босилеград 

Продължава масовото 
ваксиниране срещу  
covid - 19
В босилеградския Здравен дом в сряда 

започна втората фаза от масовото 
ваксиниране на гражданите срещу 
covid - 19 с китайската ваксина „Сино-
фарм”. Първата доза от тази ваксина са 
получили 360 босилеградчани, които 
в продължение на следващите две до 
три седмици ще бъдат ваксинирани и с 
втората доза. В Здравния дом казват, че 
имунизация на населението се провежда 
и през уикенда, а за всички, които са 
получили първата, е осигурена и втора 
доза ваксина.

Директорът на ведомството д-р Горан 
Василов заяви, че интересът за вакси-
нация е на задоволително ниво. Той 
подчерта, че преди масовото ваксини-
ране на гражданите е била проведена и 
имунизация на персонала в Здравния 
дом с ваксината „Пфайзер”. Тази ваксина 
са получили 84 лица, а на 69 от тях вече е 
дадена и втората доза.

Д-р Василов посочи, че освен в поме-
щенията на Здравния дом миналата 
седмица мобилни екипи на здравната 
институция са поставяли ваксини на 
неподвижни или трудно подвижни хора 
по домовете им.

Регистрирането за ваксинация се 
върши чрез уеб сайта „Е - админи-
страция”, а от началото на кампанята 
възможност да се ваксинират са имали и 
гражданите, които са идвали в Здравния 
дом без предварителна регистрация. 

Кметът Владимир Захариев, който и 
сам се ваксинира с китайската ваксина, 

посочва, че Община Босилеград предо-
ставя цялостна помощ, необходима за 
регистрация на гражданите за имуни-
зация и попълване на въпросника, а за 
жителите от селата осигурява и транс-
порт до Босилеград и назад. Той изтъква, 
че за всяка допълнителна информация 
относно регистрацията гражданите 
могат да получат на телефоните 017/ 
877 - 167 и 017/ 877 - 006 и ги призовава 
да се ваксинират „за да можем отново да 
се върнем към нормалния живот, без да 
се страхуваме от епидемията”. Захариев 
изтъква и изключителното сътрудниче-
ство между общината и Здравния дом, 
което допринася за успешното провеж-
дане на имунизацията.

Що се отнася до епидемиологич-
ната ситуация в Босилеградска община, 
д-р Горан Василов казва, че е стабилна, 
макар че има спорадични случаи на 
новозаразени с covid - 19. „В ковид амбу-
латорията през последните седмици не 
е регистрирано увеличаване на броя на 
пациенти с респираторни инфекции, 
а потвърдените случаи са с по-леки 
симптоми и се лекуват в нашето здравно 
ведомство”, уточни той. За пореден път 
апелира към гражданите да се имуни-
зират, да се държат отговорно, носят 
маски, спазват лична хигиена и физи-
ческа дистанция и да се придържат към 
другите противоепидемични мерки за 
борба с коронавируса. 

П.Л.Р. 

Сертификати за 
ваксинация срещу 
COVID-19 не служат за 
доказателство за влизане 
в България
Към момента сертификатите за вакси-

нация срещу COVID-19 не служат за 
доказателство за влизане в България и 
респективно за отмяна на карантина или 
за замяна на изискването за PCR тест.

Имунологът от Националния център 
за заразни и паразитни болести проф. 
д-р Мария Николова заяви, че 14 дни 
след втората доза самият човек не е 
застрашен от разболяване – този вирус 
няма да предизвика заболяване, но може 
да стане посредник за заразяване на 
други хора.

-Ваксината няма 100% ефективност – 
тя е над 90%, но тези оставащи проценти 
е възможно човек да попадне сред тях, 
посочи Николова пред местните медии. 

Към края на януари България въведе 

задължителен PCR тест за влизане в 
страната. Министърът на здравеопазва-
нето проф. Костадин Ангелов уточни, че 
изискването ще е в сила поне до края на 
април и че всички пристигащи трябва да 
предоставят документ, с който да удосто-
верят, че не са заразени с коронавирус.

Директорът на Службата за инфор-
мационни технологии и електронно 
управление на правителството на 
Сърбия Михайло Йованович заяви,  че 
реваксинацията на граждани, получили 
ваксината срещу коронавируса в първия 
ден на масова имунизация - 19 януари, 
започна във вторник, 9 февруари.

С. Бойкова
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И чужденци могат да се 
имунизират в Сърбия

Чужденци, които работят и живеят в 
Сърбия, имат правото да бъдат имуни-
зирани според приоритетите, опреде-
лени от дъжавата. Това съобщи дирек-
торът на Службата за информационни 
технологии и електронно управление 
към републиканското правителството 
Михайло Йованович.

Той посочи, че системата за имуни-
зация срещу Ковид 19 е направена така, 
че сръбски граждани, чужденци с преби-
ваване и дори чужденци, които нямат 
пребиваване в Сърбия, могат да канди-
датстват през портала, тъй като намере-
нието е да бъдат отчетени в системата 
всички потенциални граждани, които 
искат да бъдат ваксинирани.

-Досега са се регистрирали над 8 000 
чужденци и около 4 000 от тях са били 
ваксинирани, което е само 0,8 процента 
от общия брой ваксинирани до момента, 
изтъкна Йованович.

Имунизирането е безплатно. През 
изминалите дни местните медии писаха, 
че не голяма група граждани от Северна 
Мадедония са се имунизирали във Враня 
и Буяновац.

Сърбия е между първите страни в 
света, в която се провежда масова имуни-
зация. Досега са ваксинирани над 500 000 
граждани.

Сръбските поданици могат да избират 

три вида ваксини, тези на Пфайзер и 
Бионтек, руската Спутник-V и китай-
ската на Синофарм.

С. Бойкова

Наплив на 
македонски 
туристи 
В Сърбия е видим наплив на граж-

дани от Северна Македония, след 
като страната отмени изискванията за 
предоставяне на отрицателен PCR тест 
за влизащите от южната съседка.

Особено привлекателни за тури-
стите са: Враня, Лесковац и Ниш. В 
най-южния град на републиката тури-
стите посещават местната църква, 
Пашините конаци, символа на града 
„Бели мост” и къщата-музей на писа-
теля Борислав Станкович. В града на 
скарата Лесковац се радват на надалеч 
прочутата Лесковашка плескавица, 
докато в Ниш обикалят крепостта, 
разхождат се по централната градска 
улица и спират на кафе в Казанджий-
ското сокаче. 

Неизбежно за всички туристи е паза-
руването в моловете и магазините на 
Лидъл.

С.Б.

През фотообектива 

Рибари край 
Нишава 
Снимката заснехме миналата събота 

на брега на река Нишава в центъра 
на Цариброд край „Двумостовието“. 
Надали някога сме забелязали, че в 
началото на февруари толкова много 
рибари ловят риба в Нишава. 

Времето бе пролетно, реката беше 
надошла... А риби дали имаше...? 
Отговорът на един от рибарите, когото 
питахме за улова, гласеше: „Не е лошо, 
не е лошо...!” 

Б. Димитров

С решение на местното самоуправление в Цариброд 

Помощ на 
гостилничарско-
хотелиерските обекти  
С решение на общинската власт бе 

сформирана комисия, която опре-
дели колко средства ще получат мест-
ните гостилничарско-хотелиерски 
обекти във вид на финансова помощ 
с цел наваксване на (част) от щетите, 
причинени от пандемията от COVID-19. 

За целта са заделени 8 милиона 
динара от общинския Фонд за стопан-
ство, а основния критерий, въз основа 
на който е определяно коя гостилничар-
ско-хотелиерска фирма колко пари ще 
получи, е бил колко приходи тя е осъще-
ствявала (и информация за тях предоста-
вяла на данъчните органи) през измина-
лите две делови години. 

Кметът Владица Димитров пред 
колеги от царибродската телевизия 
каза, че най-много средства според този 
критерий ще получи мотелът „Хепи”, 
който през 2019 г. пред данъчните 
власти е декларирал приходи от над 39 
млн., а през 2020 г. е отчел приходи от 
30 милиона динара. На второ място е 
хотелът „Сакс Балкан”, който през 2019 г. 
е бил с официални приходи от 33 млн., 
докато през 2020 г. те са спаднали до 17 
милиона динара. Гостилничарско-хо-
телиерският обект „Капица” в с. Лука-
вица през 2019 г. е предоставил инфор-
мация на данъчните власти, че е отчел 
приходи от 30 млн., а през 2020 г. – само 
9 милиона динара. Гостилничарският 
обект „Хепи стар” в граничната зона 
през 2019 г. е бил с 27 млн., докато през 
миналата година е регистрирал приходи 

от само 13 милиона динара. Помощ 
ще получи и гостилничарският обект 
„Гизен”, намиращ се в рамките на т. нар. 
„база” на предприятието „Комуналац”, 
в която влизат ТИР-овете, движещи се 
по-нататък през Сърбия. Тази фирма, 
чийто собственик е турски гражданин, 
не е отчела значителни загуби заради 
пандемията, предвид, че и през 2019 г., и 
през 2020 г. на данъчните власти е предо-
ставила информация, че е инкасирала 
приходи от по 19 милиона динара. 

Кметът в изявлението си оцени, че 90 
на сто от гостилничарско-хотелиерските 
фирми са доволни от начина, по който 
общинската помощ от 8 милиона динара 
е разределена, докато останалите 10 на 
сто, които недоволстват, имат правото 
да се оплакват. Уточни, че той лично не 
е определял критерия за разпраделяне 
на средствата, нито пък е участвал в 
работата на комисията. Изрази станови-
щето си обаче, че основния критерий за 
разпределяне на финансовата помощ е 
установен по правилен начин. 

Според неговите думи местната 
власт е оценила, че трябва да помогне 
на фирмите от този отрасъл на стопан-
ството, предвид, че те са значителни за 
общината. Добави, че в противен случай 
съществува заплаха част от фирмите да 
бъдат закрити, съответно да прексънат 
дейността си, в който случай ще се озоват 
в проблеми не само собствениците им, 
но и ангажираните в тях работници. 

Б. Димитров

Инициатива  

Пътепоказателят да се 
върне на мястото си
Пътепоказателят, който десетилетия 

наред се намираше в центъра на 
Цариброд и показваше колко километра 
градчето е отдалечено от София, Белград, 
Ниш и още някои градове предимно в 
бивша Югославия, от известно време 
„крепи” южната страна на сградата в 
рамките на двора на Народната библи-
отека в Цариброд, която преди няколко 
година бе приспособена за съхраняване 
на експонати от Музейната сбирка, рабо-
теща към това ведомство. 

Много са гражданите на Царибродско 
(предимно става дума за възрастни хора), 
които с носталгия си спомнят за пътепо-
казателя в центъра на града, в мястото, 
което царибродчани обикновено 
наричат „Павлиончето”, срещу кафенето 
„Гацино”, което днес е с „по-модерното” 
английско название – „My freedom” 
(„Моята свобода”). 

Преди години, когато в общината 
упралвяваха партиите от някогашната 
коалиция ДОС, чийто гръбначен стълб 
бе Демократическата партия, знакът бе 
пребоядисан, а надписите върху него 
подновени. За тази цел местното само-
управление тогава ангажира известния 
царибродчанин, който между другото 
бе и фирмописец, Сретен Игов - Шефат. 
Надали някой очакваше, че десетина 
години след „ремонта” на пътепока-
зателя на някого ще му хрумне да го 
махне оттам. А това се случи някъде във 
времето, когато на „Павлиончето” бе 
поставен тъй наречен „Лед телевизор”, 
който всъщност представлява светещо 

рекламно пано.
Е, сега някой може би ще каже, че не 

е имало място и за паното и за пътепо-
казателя. Бихме му отговорили катего-
рично: Не, не е вярно! Имало е място. 
Ако знакът не е можал да стои на 
мястото, на което се намираше от десети-
летия, могло е да бъде изместен няколко 
метра на изток. 

Някои пък биха казали, че пътепо-
казателят е изместен, поради факта, 
че модерното (рекламното пано) и 
старовремското не бива да вървят заедно. 
Бихме отговорили по следния начин: Ма, 
и това не е вярно! Малко ли си приме-
рите навсякъде по света, които свидетел-
стват, че новото и старото съвсем удачно 
и синхронно стоят едно до друго! 

Има нещо на този свят, което се казва 
традиция. На традицията цивилизова-
ните общества по принцип придават 
голямо значение. Старите (и истински) 
царибродчани имат емоционално отно-
шение към този пътепоказател. Немалък 
брой от тях по домовете си съхраняват 
снимки на свои предци, които са префе-
рирали да се снимат именно пред този, 
може би не най-представителен, но 
значителен белег на Цариброд. 

И затова накрая нека да отправим 
апел към тези, които взимат решения във 
връзка с градоустройственото планиране 
на града: Върнете ни пътепоказателя! 
Той е част от нашето минало, от нашите 
спомени! 

Б. Димитров
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От промоцията на монографията

„150 години на основното 
образование в Цариброд/
Димитровград“

В миналия брой на „Ново Братство“ 
ви обещхме с детайлите по повод отбе-
лязването на празника на училищата 
Свети Сава в царибродските училища да 
ви запознаем в този брой. Най-напред да 
си припомним за някои от тях. Дирек-
торът на Основното училище „Христо 
Ботев“ Катарина Симеонов и учениците, 
които изучават вероучение, присъстваха 
на празничната Литургия в църквата 
„Рождество Богородично“, където 
увастваха в рязането на обредния хляб, 
а децата получиха пакетчета със слад-
киши, които за тях обезпечи Църковната 
община Димитровград със съдействието 
на свещеника Синиша Бувач.

Празненството продължи в салона на 
Центъра за култура, където присъства-
щите изгледаха видеопрезентацията, 
посветена на живота и делото на великия 
сръбски просветител св. Сава. Последва 
поредното събитие по повод отбелязва-
нето на великия юбилей на образова-
телното дело в Цариброд - промоция на 
монографията „150 години на основното 
образование в Цариброд/Димитров-
град“.

Присъстващите в салона на Центъра 
за култура най-напред поздрави дирек-
торът на училището Катарина Симе-
онов, която изтъкна, че празникът се 
отбелязва в духа на Свети Сава, в духа 
на скромността, отговорността и отдаде-
ността на Свети Сава за благополучието 
на хората. Тя благодари на РТ Цари-

брод за помощта, оказана на учителите 
и учениците при подготвянето на виде-
опрезентацията, вследствие на което тя 
е направена с такова качество. „Иска ми 
се общото добро винаги да е на първо 
място за всички нас и в бъдещите дни и 
години да вървим по следите на Свети 
Сава“ - каза тя.

Симеонова в объщението си посочи, 
че въпреки околностите и трудностите, 
в които живеем, една от целите й е била 
150-годишнината на образователното 
дело в Цариброд да бъде отбелязана по 
достоен начин. „Мисля, че това успяхме 
с поредицата прояви през миналата 
година. А монографията, която подго-
твихме, е „короната“ на всичко, което 
училището прави, и доказателство за 
неговото израстване и развитие през 
всичките 150 години на съществуването 
му“, изтъкна тя.

Монографоята „150 години на основ-
ното образование в Цариброд/Дими-
тровград“, като автори подписват четири 
мадами – Ясмина Тодоров (библиотекар 
в училището), Албена Котева (препода-
вател по български език), Наташа Мето-
диев (преподавател по сръбски език) и 
Донка Николова Стоянова (специалист 
по български език и литература). Всич-
ките изключително емоционално гово-
риха за своята задача при събирането 
на материала и списването на книгата, 
подчертавайки, че да бъдат автори 
на книгата за тях е представлявало 

огромна чест и отговорност. Освен че са 
се връщали в детството и в младостта, 
те са горди, че оставят зад себе си нещо 
велико, което на бъдещите поколения 
ще допринесе да се гордеят с богатата 
история на своето училище. 

Директорката Симеонова изтъкна, че 
от голяма полза при обезпечаването на 
материала са били изданията на вестник 
„Братство“ и на детското списание 
„Другарче“. Задачата да направи анализ 
на нашите издания се паднала на г-жа 
Донка Николова, която между другото 
каза: „За разлика от моите колегжки, 
работили по тази монография, моята 
задача беше малко по-различна. Тряб-
ваше да се запозная с всички издания 
на детското списание „Другарче“. При 
събирането на всичките му издания 
много ми помогна Надица Николова, 
съпругата на дългогодишния редактор 
на списанието Стефан Николов. Успях 
да прочета всичките броеве и да направя 

своя кратка история за това. Срещата 
ми с „Другарче“ беше повод да се запо-
зная с творбите на Никола Денков, 
Спас Сотиров, Методи Петров, Стефан 
Николов и много други автори интелек-
туалци от Цариброд“ – поясни тя.

На тържеството присъстваха кметът 
на Цариброд Владица Димитров, 
Виолин Марков, първи секретар в посол-
ството на Република България в Белград, 
Петър Данов, консул в Генералното 
консулство на България в Ниш, дирек-
тори на образователните и културни 
институции в града и други гости. За 
съжаление поради лошото време на 
можаха да дойдат представителите на 
Националния съвет на българското 
малцинство в Сърбия от Босилеград, на 
който трябваше да бъде връчена грамота 
в знак на благодарност за помощта и 
подкрепата на образованието в Цари-
брод.

Д. Х.
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Пандемията 
спря „Шопска“ и 
„Царибродска вечер“
Тази година животите ни се подредиха 

по начина да се съобразяваме с панде-
мията от коронавируса. Сред бройните 
културни събития, които бяха отказани 
заради спазването на противепидемич-
ните мерки, се намериха и традицион-
ните срещи на царибродчани в Белград 
и Панчево по повод празника св. Трифон 
Зарезан. Тази година обстоятелствата 
не позволяват събиране на повече души 
в закрити помещения и заради това 

срещите в организация на сдружеството 
„Паметник“ от Белград и „Шопско оро“ 
от Панчево бяха отменени за същата 
дата - 14 февруари следващата година 
с надежда пандемията да утихне дото-
гава. Всички заинтересовани за участие 
в тези мероприятия бяха уведомени от 
страна на организаторите, че тази година 
„Шопска вечер“ и „Царибродска вечер“ 
няма да се състоят.

С.Дж.

Св. мчк Трифон – „Зарезоя”

В неделя на 14/1 февруари Православ-
ната църква чества един от най-слав-

ните светци-лечители Св. мъченик 
Трифон. Той се родил около 225 г. в 
с. Комсада, в Мала Азия. Родителите 
на св. Трифон били дълбоко вярващи 
християни и отрано се постарали у 
своето чедо да разгорят любов и преда-
ност към Бога. Трудът на родителите 
скоро дал своя плод. Свети Трифон бил 
още дете, когато по негова молитва Бог 
вършел чудеса. Едва на 17 години той 
излекувал дъщерята на римския импе-
ратор Гордиан и с това си спечелил 
голяма слава. Понеже Бог тъкмо чрез 
него дал изцеление на Гордиана, истин-
ността на обясненията му, че живият и 
истински Бог, в Когото вярват христи-
яните, е излекувал девойката, била 
очевидна за всички. Мнозина повярвали 
и се кръстили. Императорският дом се 
изпълнил с радост. Благоволението на 
императора към християните станало 
толкова явно, че вече го смятали за таен 
християнин. Той обдарил богато свети 
Трифон и с благодарност го изпратил у 
дома му. Но сърцето на юношата било 
чуждо за богатството, затова той раздал 
из пътя си всичко на нуждаещите се. Но 
следващият император - Декий Траян 
се оказва непримирим враг на христи-
янското учение. Той дал заповед всички 
по-тачени християни да бъдат изпра-
вени пред съд. Сред тях бил и Трифон, 
който не искал да се отрече от Христос 
и пострадал с мъченическа смърт - бил 
посечен с меч.

Първата пролетна резитба на лозите 
лозарите правели символично именно в 
деня, в който се възпоменава св. мъченик 
Трифон. Този ден те нарекли «Трифон 
Зарезан», в нашите краища е известен 
и като „Зарезоя”. Основния празничен 
обред е зарязването на лозята. Сутрин 
след църковната служба мъжете поемат 
на групи към лозята, за да се помолят за 
плодородие след дългата зима. Там те 
най-напред се прекръстват към изгрев 
слънце, отрязват няколко пръчки от една 
или три лози в средата или в краищата 
на лозето и поливат корените и отряза-
ното място с вино. Отрязаните лозови 
пръчки се навиват на венец, който се 
отнася вкъщи и се поставя пред иконата. 
Със светената трифоновска вода се поръ-
сват лозите. Като приключи зарязването, 
в лозята се слага богата трапеза.

След зимния слънчев кръговрат 
Трифон Зарезан е първият празник, 
чиято обредност се изпълнява сред 
природата. Традицията с години се 

спазва и в димитровградски край, 
където почитателите на лозята и люби-
телите на виното използват празника 
да се срещнат, да изпълнят празничния 
ритуал, да се помолят на светеца и на 
Бога за богата и плодородна година, а 
разбира се и да си пийнат вино и да се 
повеселят.

Честит празник на всички лозари 
и винопроизводители! Пожелаваме 
им много берекет и добра реколта 
тази година! Да има хубаво грозде, да 
направят хубаво вино!

НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН Е 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ - 
ПРАЗНИКЪТ НА СРЕЩАТА 
С ХРИСТОС

На 15/2 февруари отбелязваме един 
от дванадесетте велики празници през 
годината - Сретение Господне. 

От 2001-ва година това е и денят, в 
който Сърбия чества своя национален 
празник - Деня на държавността. Праз-

никът е определен поради две важни за 
страната исторически събития, станали 
именно на Сретение Господне – 1804 г. 
в Орашац е започнало Първото сръбско 
въстание, когато вождът Караджордже 
Петрович вдига народа на въоръжена 
борба за освобождение от турците. 
По-късно през 1835 г. в Крагуевац е 
приета първата конституция на Сърбия.

Сретение (слав.) - среща, посрещане. 
Празникът Сретение Господне е уста-
новен в памет на следното евангелско 
събитие: Четиридесет дни след ражда-
нето на Господа Исуса Христа света Дева 
Мария донесла своя Младенец в Йеруса-
лимския храм според Мойсеевия закон, 
който заповядвал, всяко първородено 
от мъжки пол да бъде посвещавано или 

представяно на Бога. Това било устано-
вено за спомен на избавянето на изра-
илските първородени от смъртта, която 
поразила всички египетски първородени 
от човек до добитък.

По това време в Йерусалим живеел 
един благочестив старец на име Симеон. 
Той с вяра очеквал идването на Месията 
– Христос, защото му било обещано от 
Светия Дух, че няма да умре, докато не 
види Христа Господен... 

Преданието разказва, че Симеон бил 
един от седемдесетте преводачи на старо-
заветния текст на Библията от еврейски 
на гръцки, които египетския цар 
Птоломей ІІ Филаделф (285-246 г. пр. Хр.) 
назначил с тази преводаческа задача. На 
Симеона се паднало да преведе книгата 
на пророк Исаия. И когато стигнал до 
глава 7, стих 14, помислил, че в еврей-
ския текст има грешка, като е казано: 
«Девица ще зачене и ще роди Син, и ще 
Му нарекат името Емануил». Посегнал 
да поправи думата Девица, но ангел 
Господен го спрял: «Писаното е точно, 
затова нищо не поправяй! Ти няма да 
умреш, докато не видиш с очите си изпъ-
лнението на тия думи». 

По внушение на Светия Дух Симеон 

влязъл в храма, когато донесли бебето 
Исус. Той Го взел на ръце и в пророческо 
вдъхновение извикал: «Сега отпускаш 
Твоя раб, Владико, според думите си с 
миром, защото очите ми видяха Твоето 
спасение, което си приготвил пред 
лицето на всички народи, - светлина 
за просвета на езичниците и слава на 
Твоя народ Израиля!» Йосиф и св. Дева 
се чудели на тия негови думи и в този 
момент не им било ясно какво говоти, но 
с времето ги разгадали.

Сретение Господне е празник на 
истинска среща с Бога. Да не вървим по 
пътя на богоотрицанието и богоборче-
ството, но достойно да приемем в себе 
си Иисус - Бог на любовта и правдата. И 
ако ние носим Бога у себе си, тогава и в 
ежедневните ни срещи с хората, сред 
които живеем и творим, ще бъдем в 
състояние да вграждаме в живота боже-
ствените начала на истината, доброто и 
красотата.

По благочестивия обичай и днес ново-
родените деца на 40-ия ден от рожде-
нието им би трябвало да се занасят в 
храма за благословение, а на майките да 
бъде прочетена определена молитва.

Подготви Д. Христова
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В босилеградските 
училища бе отпразнуван 
Свети Сава
И тази година в oсновното училище 

и гимназията в Босилеград търже-
ствено бе отпразнуван училищнит 
празник Свети Сава. По този повод в 
Основното училище „Георги Димитров” 
в града във всички паралелки бяха проче-
тени реферати, посветени на първия 
сръбски архиепископ и просветител, 
основоположник на сръбското просветно 
дело.

Тимът за организация на културни 
мероприятия към училището във всички 
паралелки от пети, шести, седми и осми 
клас организира викторина. Учениците 
отговаряха на въпроси от учебния мате-
риал по различни предмети, от обща 
култура, както и на въпроси за живота и 
делото на Свети Сава.

По традиция и тази година в учили-
щето имаше изложба на рисунки, както 
и турнир по шахмат, който шахмат-
ната секция към училището организира 
съвместно с шахматния клуб „Младост”.  

Победител в турнира за пореден път бе 
шестокласникът Иван Йовчев, на второ 
място се класира гимназистът Лука 
Христов, а трети бе седмокласникът 
Неманя Василев.

За разлика от предишните години, 
поради спазването на противоепидемич-
ните мерки, този път в стола на основ-
ното училище не се състоя традицион-
ната училищна „служба“.

Савинден бе отпразнуван и в подве-
домствените осмокласни училища в 
селата.

При строго спазване на противоепи-
демичните мерки училищният празник 
Свети Сава тържествено бе отбелязан 
и в тукашната гимназия. Поотеделно 
във всички паралелки бе представена 
видеопрезентация и прочетен реферат 
за живота и делото на Свети Сава, а в 
хола на училището бе организирана и 
изложба на рисунки.  

П.Л.Р.   

Тримата великани на 
светостта 
Светата Православна църква е отре-

дила в днешния ден (12 февруари / 30 
януари) да се чества паметта на Светите 
трима светители (Тримата йерарси) св. 
Василий Велики, св. Григорий Богослов 
и св. Йоан Златоуст и по този начин да 
се отдава тържествено и съборно почит 
на тяхното просветителско и учителско 
дело. И тримата си имат отделни дати, 
в които се отбелязва паметта им, но в 
днешния ден те са обединени, а ето и 
защо. Тези велики йерарси на Църквата 
в Православната традиция се почитат 
и възпяват като «вселенски учители» 
и «стълбове на богословието», просве-
тили духовно Вселената с божествените 
истина на Христовото Евангелие.

Тримата великани на светостта, благо-
вестието и богословието, които Сам Бог 
подарил на Своята Църква в тежките 
дни на нейните противоеретически 
борби, засияли с безсмъртна светлина 
след своето блажено отминаване от 
света. Растящият възторг на вярващите 
християни още от V век за мнозина 
се превърнал в опасно увлечение на 
неуместни предпочитания. В Цариград 
през XI век се стигнало до истинско 
разделение между вярващите, които 
започнали да се обявяват за «василиани», 
«григориани» и «йоанити».

Наложила се благодатната намеса на 
самите трима светители, които целия си 
живот посветили на църковното едино-
мислие и общохристиянския мир. Те 
се явили във видение на св. Йоан Евха-
итски, който станал митрополит на 
Евхаита през времето на византийския 
император Алекси I Комнин (1048–1118 
г.). И от вечността великите свети-
тели проявили любвеобилна грижа за 
Църквата, която била застрашена от 
смущения поради неразумната любов 
към тяхната памет. Те поръчали на евха-

итския светител Йоан да каже в Цари-
градската патриаршия тя да обяви един 
календарен ден за общото им честване, 
с което да се утвърди истината за 
тяхното еднакво достойнство пред Бога. 
С нравоучителните си беседи и нрав-
ствени правила споменатите църковни 
учители са разкрили и оградили чисто-
тата на християнската нравственост 
и са посочили здравия и верен път за 
духовното подвижничество в добро-
детелите. Придобили лична святост и 
преизобилна благодат като учители и 
епископи на Църквата светите трима 
светители оставят незалязваща светла 
диря в живота на Църквата и със своя 
духовен подвиг остават светъл пример 
за всеки вярващ в Христа и служител на 
Църквата. 

В последно време денят на Тримата 
светители е и празник на православ-
ните богословски факултети и духовни 
академии. Честит празник и нека продъ-
лжават да ни просвещават!

Подготви Д. Христова

След Мелник Иван 
Цветанович с награда и 
от Сремска Митровица
Нишкият поет Иван Цветанович 

след отличие от Мелник се сдоби 
с още една награда – престижния приз 
за поезия „Аполон сирмиенсис” за 
2020 година, която присъжда изданието 
„Сирм” от Сремска Митровица.

Цветанович пред нашия весник заяви, 
че наградата е с международен характер 
и се присъжда веднъж годишно за 
цялостно творчество.

- Състои се от оригинална обвързана 
диплома и бронзова фигура, копие на 
Аполон Белведерски от Ватиканския 
музей. Аполон Сирмиум от II век след 
Христа е намерен извън градските стени 
на Сирмиум (днешна Сремска Митро-
вица) в крайградската вила на неизвестен 
римски гражданин, собственик на земя 
или художник. Аполон е бил не само 
Богът на Слънцето с епитетите Сияещ, 
Блестящ или Златокос, но защитник на 
всички пророци и певци, на мъдростта и 
красотата, добави той. 

Цветанович, който е и ръководител 
на Департамента по журналистика във 
Философския факултет на Нишкия 
университет подчерта, че е носител на 
множество признания, но с особена 
радост изтъква наградата от Мелниш-
ките вечери на поезията за стихотво-
рение посветено на приказния град 
Мелник. 

Поетът каза, че Мелник по своята 
архитектура, свежия въздух с висока 
концентрация на кислород, му напомня 
на босилеградското село Любата. 

-Не малка част от живота прекарах в 
Америка, разхождал съм се къде ли не, 
но особено се възхищавам на Любата. 
Многократно съм посещавал образцо-
вата къща на моя колега. Селището е 
от разбит тип, къщите разпръснати. 

Умисъл дава чудотворната красота, в 
която се влюбих от пръв поглед. Там 
въздухът излъчва особена свежест..., каза 
още той. 

С. Бойкова
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КОГАТО ДВИЖЕНИЕТО 
НА МОЛИВА И 
ТЕРАКОТАТА СЕ 
ПРЕВРЪЩА В ИСТОРИЯ
За новата награда на Димитър Илиев

Великият Салвадор Дали е казал, 
че  “Художник НЕ Е онзи, който се 

вдъхновява, а онзи, който вдъхновява 
другите”. Художникът и скулпторът 
Димитър Илиев на всички, които го 
познват, подарява надежда в изкуството, 
любов към нарисуваното, радост от мига, 
представен в една скулптура... Митко 
просто вдъхновява хората с вярата, че 
изкуството е важно и че заслужава много 
повече от вниманието, което днешните 
поколения му обръщат. Изкуството 
прави живота по-качествен. 

Митко обича да говори, но въпрос е 
дали Царибротчани го разбират. Тези, 
които знаят какво е талант, жертва, 
безсънни нощи, които създава вълне-
нието в сърцето, когато нещо се твори, 
разбират. Разбират го всички негови 
ученици, които Митко Скицата учеше 
да обичат изкуството. Разбират го тези, 
които влизат в градската галерия, защото 
Митко е синоним за нея. Разбират го 
много художници по целия свят, които 
той доведе в Цариброд на художествения 
пленер „Погановски манастир“. 

Някои не го разбират... но те не 
разбират изкуството и какво е това да 
твориш и да обичаш хората и живота 
чрез погледа на художественото изку-
ство, цветовете, вкаменено движение... 
Някои го и забравиха, тъй като през 
последните години Митко мълчи. Но 
това, което е той, Димитър Илиев худож-
никът и скулпторът, е много по-широко 
от малкия Цариброд. 

И когато мълчи, за Митко говорят 
неговите творби и една хубава кариера 

на един добър човек от изкуството. 
Завършил  е Националната художе-
ствена академия в  София, специалност 
скулптура. Участвал е в над 200 колек-
тивни изложби в Сърбия и чужбина. 
Имал е 30 самостоятелни изложби, 
инициатор е и създател на Междуна-
родния художествен пленер „Погановски 
манастир“ през 1993 г., един е от основа-
телите на градската галерия в Цариброд, 
по-късно и уредник,  много са неговите 
ученици, които завършват художествени 
училища и академии, член е на Асоциа-
цията на художниците на Сърбия...

Това е Митко – обикновения човек от 
малкия Цариброд. 

Творбите на Димитър Илиев се разпо-
знават по личната им характеристика, 
което говори за ценен художествен израз 
и затова изкуствоведите на двете съседни 
държави го причисляват към видни 
личности от света на художественото 
изкуство в Сърбия и България.

И този Димитър Илиев, скулпторът 
и художникът от Цариброд, съгласно 
решението на Министъра на културата 
на Р България, е удостоен с най-висо-
ката награда на Министерството на 
културата /МК/ по случай 24 май 2020 г. 
„Почетен знак „Златен век“ – „Печат на 
Цар Симеон Велики“, златен, грамота и 
парична награда.

Признание за почит. 
Утре е нов ден. Митко продължава да 

твори. Творбите говорят нова история. 
Молива говори, теракотата говори, може 
би и Цариброд ще говори...

Честито, Мите!
Елизабета Георгиев

Нова книга на Цветко Иванов 

Дойде ред на село Бачево 
Неуморимият публицист от Цари-

брод Цветко Иванов преди броени 
дни публикува поредната си моно-
графия. Този път във фокуса на публи-
цистичното му внимание бе крайгра-
ничното село Бачево. Изчерпателният 
труд, който подразбира ровене по 
архиви, посещаване и разговор с множе-
ство бивши жители на селото (защото 
настоящи няма), събиране на снимков 
материал, самото списване..., авторът 
превърна в обемиста книга с над 300 
страници. 

„Теркът” на списването вече е присъщ 
за автора – той пише изчерпателно за 
всичко: географското положение на 
селото, махалите и родовете, названията 
на местностите..., дори и за климата, 
валежите и живия свят. През средата на 
миналия век село Бачево е имало над 500 
постоянни жители. Днес има само един 
– Драган Петров, мъж на 50-годишна 
възраст. 

Днес бачевчани ги има навсякъде – в 
Цариброд, Пирот, Белград... Много са се 
изселили и в България. Няма ги само в 
Бачево. Дали границата е била основната 
причина селото неимоверно много или, 
по-точно казано, тотално да опустее? 
Дали в Бачево преди десетилетия е съще-
ствувала, според тогавашните власти, 
организирана шпионска група? Имало 
ли е бачевчани, които са робували в 
зловещия комунистически лагер Голи 

оток? На всички тези, но и на купища 
други въпроси, свързани със село Бачево, 
читателите ще намерят отговори в 
книгата на Цветко Иванов. 

Публикува я Народната библиотека 
„Детко Петров” в рамките на пореди-
цата си „Роден край”. Финансова помощ 
за печатането на книгата пристигна от 
Министерството на културата и инфор-
мирането на Сърбия. Помогнаха финан-
сово и Националният съвет на българите 
в Сърбия, фирмата „Престиж” на семей-
ство Гелеви от Белград, които са от бачев-
ския род Минкови, както и Александър 
и Надежда Манови, също от Белград, 
които се причисляват към бачевския род 
Гуджини. 

Рецензент на монографията е исто-
рикът Ненад Стефанов, който по потекло 
е от Царибродския край, но живее и 
работи в Германия. Едно изречение 
от рецензията гласи: „В книгата съще-
ствува видима комбинация от архивен 
материал и изследване на място, която 
може да представлява пример и за някои 
учени и особено за младите изследова-
тели.” 

Цветко Иванов е автор на множество 
книги за селата в Царибродско – Драго-
вита, Борово, Прача, Врабча, Бански дол, 
Поганово... Освен че твори публици-
стични книги, той е и поетическа душа, 
тъй като в архива си има и стихосбирки. 

Б. Димитров 
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Приключи есенният полусезон в „Качествената лига А” по тенис на маса 
Босилеградският отбор по тенис на 

маса „Младост“ зае осмо място в края на 
първата част от тазгодишното първен-
ство в „Качествената лига А” на Асоци-
ацията по тенис на маса на Централна 
Сърбия. Нашите тенисисти завоюваха 
две победи и изживяха девет загуби.

 Поради спазването на противоепиде-
мичните мерки последните шест кръга 
бяха изиграни в Босилеград и Враня. 

„Младост” бе домакин на първия 
от двата финални турнира за първата 
част от първенството, който се проведе 
във физкултурната зала в ОУ „Георги 
Димитров”. Нашите момчета записаха 
две победи в турнира срещу отбора 
„Медиана 2” от Ниш и „Бело поле” от 
Сурдулица и две поражения срещу 
„Стони” и „Княжевац”. 

По време на турнира от Асоциацията 
по тенис на маса в Централна Сърбия на 
„Младост” бе връчен плакет за най-пер-
спективен клуб за сезон 2019/2020.

„Като президент на клуба бих искал 
да подчертая, че този плакет е голямо 
признание за нашата усърдна работа 
и ангажираност. За тази престижна 
награда са заслужни самите деца, които 
са стожерът на клуба, както и общин-
ското ръководство и кметът Владимир 
Захариев, които изцяло финансират 
дейностите на отбора, Спортният съюз 
на Община Босилеград, ОУ „Георги 
Димитров“, което ни предоставя залата 
за тренировки и състезания, и много-
бройни спонсори“, заяви треньорът на 
клуба Никола Талески.      

На турнира във Враня босилеградчани 
претърпяха две загуби срещу „Цари-
брод“ и „Бор 2“. 

Втората част от първенството започва 
на 20 февруари, когато „Младост” 
посреща първокласираната „Власина” 
от Власотинце.  

П.Л.Р.

Лека атлетика

„ЛЪВСКИ СКОК“ В 
ЦАРИБРОД

За трети пореден път АК “Балкан“, 
под патронажа на Община Цариброд, 
организира лекоатлетическия турнир 
„Лъвски скок - Цариброд 2021“.

Мероприятието, което се провежда 
в рамките на отбелязването на годиш-
нината от гибелта на Апостола на сво-
бодата Васил Левски,  ще се състои на 
17 фебруари в Спортната зала „Парк“.

В дисциплина скок на височина ще 
участват състезатели от Белград, Ниш, 
Крушевац и Цариброд.

Промотьор на турнира, който става 
традиционен, е извесният сръбски ле-
коатлет Драгутин Топич от Белград.

А. М.

Цариброд

СТЕФАНИ И ДАВОР СПОРТИСТИ НА 2020-та
Лекоатлетката на „Балкан“ Стефани 

Илиев  и  фудболистът на 
„Балкански“ Давор Петров са най-до-
брите спортистка и спортист на Цари-
брод  за 2020. Наградата на публиката 
спечели лекоатлетката Милица Стоицев 
(АК „Балкан“).

Титлите най-добра млада спор-
тистка и най-добър млад спортист тази 
година понесоха Сара Еленков (атле-
тика, плуване) и Милош Миланов (ФК 
„Балкански“), а неговият наставник 
Александър Нацков получи отличието 
най-добър треньор на 2020 г.

Кадетите на ФК „Желюша“ са най-до-
брият отбор.

Награди за млади надежди полу-
чиха: Кристиян Иванив, Андрия Димов, 
Петър Чирич, Маша Милич, Стефани 

Јованович, Николина Петров, Сърджана 
Миланов, Димитрие Христов, Филип 
Ташков и Сара Славов.

С отделни признания бяха наградени: 
Надица Веселинов, отборът по тенис на 
маса на ОУ „Христо Ботев“, Деян Митов 
(фудболист), Новица Алексов (фудбо-
лист и треньор), Иван Симов (баскетби-
лист).

За принос в развитието на спорта 
посмъртно е награден Кръста Кръстев, 
чиято награда в негово име получи брат 
му.

Награждаването организираха СТЦ 
„Цариброд“ и Спортният съюз “Цари-
брод“, а покровител е Община Цари-
брод. Връчването на наградите се състоя 
в Образователната зала в СЦ „Парк“.

А. М.

Баскетбол

12-ти кръг - Първа 
регионална 
баскетболна 
лига “Изток“ (А 
група)

Трудна победа на баскетболистите
Димитровград, 29.01.2021 г. Спорт-

ната зала в СЦ “Парк“ (без зрители).
БК “Димитровград“ – БК “Актавис 

Академия“ (Лесковац)  74:69      (19:22, 
22:20, 12:08, 21:19) 

БК “Димитровград“ : Д. Цветкович 
18,  Г. Максич, О. Игнятович 11, Б. Йо-
ванович 5, С. Станкович 16, Н. Живко-
вич 8, В. Раденкович 17, В. Миланов 3, 
Л. Петрович 9, З. Андрич.

В много  важен мач за двата отбора 
царибродчани извоюваха четвртата си 
победа и големи шансове за плейофи-
те. Мачът беше неизвестен и победите-
ля не се знаеше до последния момент.

А. М.

„Младост” бе домакин на един от финалните турнири 
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МОЗАЙКА

Тъжен помен 
На 28 февруари се навършва ЕДНА ТЪЖНА 

ГОДИНА от смъртта на нашата съпруга, майка, 
сестра, баба… 

ЦВЕТАНКА НИКОЛИЧ  
по баща Павлова

(1952-2020)
от Ниш по потекло от Цариброд

Прекалено рано ни напусна! Трябваше още 
дълго да ни поживееш, да ни радваш, да ни 

предоставяш...! Ще те помним докато сме живи! 
Почивай в мир! 

Семействата Николич и Павлови

Тъжен помен
На 9 февруари 2021 г. се навършиха 20 дълги и тъжни години от 

преждевремената смърт на скъпия ни и обичан съпруг, баща, тъст и 
дядо

ИЛИЯ ПЕТРОВ – ЛИКА
от Димитровград

Скъпи наш, много ни липсваш. Времето минава, но болката и тъгата по 
теб остават. Вечно ще живееш в сърца ни. Почивай в мир. 

Твоите: Оливера, Любица, Биргида,  Веселин, Деян, Асен, Илия и 
Валентина 

Тъжен помен
На 24 февруари 2021 г. се навършват 21 години от 

смъртта на нашата мила сестра и леля
КОСТАДИНКА ГОГОВА – КАЯ

от Ниш

Винаги ще те носиме в сърцата ни.

Твоите:
Оливера, Любица, Биргида

Възпоменание
На 15 февруари се навършват ДЕВЕТНАДЕСЕТ 
ГОДИНИ от смъртта на нашата мила майка, 

тъща, баба и прабаба

ПЕТРИЯ СТОЙЧЕВA
(1921-2002)
от Цариброд

Още пазим спомените за теб! Още помним 
добрните, с които щедро ни даряваше, и всичко, 

което стори за нас!
Почивай в мир!

От дъщерите Нада и Дана със семействата си

ДРАГАН КОТЕВ  ИЛИЕВ
1943 – 2021 г.

На 31 януари, тихо, кротко, както  и живя, 
отиде си от нас, нашият зет, лелин и дядо...
Напусна ни най-добрият  човек на света!

Неговият светъл лик и  благородно дело ще 
носим в сърцата си все докато сме живи!

Шуреят Денко, семейства Рангелов от 
Пирот и Станкович от Враня.

ДРАГАН КОТЕВ ИЛИЕВ
1943 – 2021 г.

Драганчо мой,
На 31 януари ме сполетя болка неописуема, ненадейно, 

внезапно, без привет, останах без моето либе Драганчо, с 
когото изживяхме над 49 щастливи години.

Разбирахме се, с обичта и погледите си, а на жизнените ни 
кръстовища винаги избирахме пътеките, които изискваха 
всеотдаен труд, самоотверженост ... Раждаха ни се деца, и 
на тях техните деца, внучетата наши...Резултати, които ни 

зареждаха с мощ и енергия.
Гордея се, че съм те имала.... Много ми липсваш, Драганчо 

мой.
Съпругата Крема

ДРАГАН КОТЕВ ИЛИЕВ
1943 – 2021 г.

Добрите  и трудолюбиви хора си заминават обикновено 
сутрин.  Така стана и с нашия татко Драганчо, както всички 

му викахме...
Много ни боли неописуемата раздяла, с татко, добрият 

планиничанин, който целия си животец посвети на трите си 
любови – семейството,  шофьорската си професия и родния 

си край ...
С всички нас, и с внуците си, се гордееше, или както  често 
казваше: Това са моите криле. Те ми дават  мощ  и сила да 

летя ! 
И одлетя в небетието! 

Лека му пръст! Поклон пред лика и делото му!
От синовете: Игор и Далибор, снахите: Саня и Ивана и 

внуците: Джордже, Павле и Урош

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 9 фебруари се навършиха ТРИ ТЪЖНИ 

ГОДИНИ, откакто ни напусна нашият мил и 
незабравим съпруг, баща, свекър и дядо

СРЕТЕН ИГОВ 
от Цариброд

Живя достойно и след себе си остави дълбока 
следа, окичена с благородност, честност 
и трудолюбие, която времето неможе да 
заличи. Поклон пред благородния ти лик!

Семействата Игови и Андрееви

Възпоменание 
На 15 февруари се навършват ПЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ от 

смъртта на нашия мил съпруг, баща, свекър и дядо 

Д-р РАНГЕЛ ИГОВ 
професор по аналитична химия в Нишкия 

университет, по потекло от с. Смиловци 
Времето минава, но мъката по теб остава 
завинаги! Ще бъдеш вечно в сърцата ни! С 
много обич и признателност се прекланяме 

пред твоя светъл лик. 
Tвоите най-мили: съпругата Тодорка и синовете 

Александър и Владимир със семействата си
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Манчин рабуш 

Женете се изборише за влас, 
съга кока се бора за превлас 

Здравейте, драги приятелье! Убаво 
време тия дни у нашите краища, та 
излазим често да се поразодим по 
чаршиюту. Онядан по главнуту улицу 
срето старите приятелье Перу Зава-
лиюту и Симу Джунглуту, па със ньи 
зайедно пойдо у разодку од горньуту до 
долньуту рампу и назад. 

Завалията у йедън момент ме пита: 
- Ма, ти, Манчо, кока од нас троицата 

най-много пратиш вестите. Кво йе било 
тия дни у паркат, кметат рекоше подпи-
сувал некакву Повельу и това европейску 
за равноправност на мужйете и женете. 
Чул ли си нещо по-подробно? 

Джунглата се убаци: 
- Да, бе! И я нещо такова чу, оратише 

по царибродскуту. Ама не мого да 
разберем кво па са че работе, кво па 
са оче од женете да напрае. Вальда се 
женете пак буне кико су угрожене, па 
требе да ньим се даду йош по-голема 
права. 

Тамън ка се накани и я да речем неща 
на тую тему, Завалията ме претече. И он, 
сирома, ко побогу и я, одавна се жали 
от ньеговуту жену. Много га малтре-
тира, говореше он често. У истият дух и с 
повампирен тон настаи и съга: 

- Море-е-е, ние смо залетели, ние, 
мужйете смо залетели! На женете 
дадоше сва могукьа права през послед-
ньете године. Йе......ю ни ко си очею. Оне 
се изборише за влас, съга кока се боре за 
превлас. Я у животат направи две кукье, 
ама моята Мара не умейе това да цени. 
Нема, нема, па че ми рече: „Некаъдр-
нику ни йедан, видиш ли народ кво 
све напраи, кво све створи, а ти остаде 
прошляк. Упропасти и мене и децата. 
Кико ли ме навремето излъга та те узо? 
Какви човеци ме тражеоше, а я, ядна, 
бръкну у джакат с моруз, та увати ку....” 

Джунглата ка това чу одма поварка и 
он нещо да каже, кока га Завалията убоде 
с шило: 

- Да, бе! И моята тека говори! Йош 
ми па и каже: „Да те я небео узела, ти 
нестеше ни да се ожениш. Тека би си си 
окапал.” Я се сечам, а тека йе и стварно 
било, настаи Джунглата, кико моята 
Люба немаше да се тури у ред да се я 
при ньу не бео налутал и зайе..... Беше 
одъртела, седеше си само дома, роди-
тельете ньу беоше умрели млади, она 
беше падла у депресию... Немаше кво 
да облече, немаше паруту, немаше куче 
за кво да гьу уапе. А я, млад, убав, як, 
наиван, пощен, жалостиван..., отидо 
у йедън зимскьи дън да ньу с моторат 
нарежем дърва да не прекапе. Она, а 
кавенце, а рекьийицу, а мед, а салчикьи, 
а...  И накрай ме увати на преклоп. Що 
ми би зор, йош млад бео, по-млад од ньу, 
що поварка... Ама, узо гьу чисто из сажа-
льенье. Мислео тъгай дека она че буде 
свесна до край на животат да сам ньу 
уствари напраил услугу и да сам гьу узел 
из сажальенье, тека да че знайе това да 
цени, да ме пощуйе, да ми буде захвална, 
ама оно не изпаде тека... 

И ка найзад помисли ко йе дошъл и 
мой ред неща да кажем, пак Пера Зава-
лията  нервно настаи приказкуту: 

- Ма, тека йе, бе! Све контра од онова 
кво йе стварно било говоре женетинете. 
И я се излъга ка узима моюту. Имаше 
девойкье у това време колко очеш. 
Ама она се залепи за мене, а я ем убав, 
ем висок, ем кьипим од паре... Мойти 
беоше заможни у това време, даваоше 
ми паре колко си очу, а я само юрео по 
среще – а у Цариброд, а у Сливницу, а 
у Криводол... Въртим жвакакье, чорапо-
гашници, фармаркье..., та се пуши! Од 
динар правео два, од пет правео десет. 
А она, ко побогу свака жена, само гледа 
до паре да се докопа, да ме обира. „Перо, 
Перо, Перице, ти си мойе пиленце”, 
говореше ми тъгай. А я гьу само водим 
по кафанете и рестораните на йеденье 
и пийенье. Абе, я скоро негде прочита 
ко йе йош Ньегош у „Горскьи венац” 
написал, ко жената „хиляду кье промй-
енити вйера, док не нагье що йой сърцу 
драго.” 

- Опа-а-а!!!,  рече одушевльено 
Джунглата у тия момент и настаи: - Ти, 
бе, Перо, поче и Ньегоша да цитираш. 

- Од муку, Симо, од муку, одговори му 
Завалията. 

Е, само що Завалията рече това, 
позади нас се зададе жена му Мара. 
Появи се ко таласън. Поче да му крека: 

- Ти, бе! Само одиш по чаршиюту 
и говориш глупости. Дома не си унел 
дървата до шпоретат, а я сакам манджу 
да турам да варим след обед. Правац дом 
да унесеш дървата, не оди по чаршиюту 
ко шушумига. 

Пера, сирома, се посрами од мене 
и Симу Джунглуту, погледа ни жално, 
жената га уби у поям, сроза му досто-
янството скроз, а он да би се некако 
извлекал пред нас, ко покуша да ньу се 
супротстави: 

- А ти, моме, що ти одиш по 
чаршиюту?, пита гьу он уж сас остар тон, 
чисто да видимо Сима и я ко ньу се не 
плаши. 

- Я одим, затова що ми йе доктор 
рекъл да требе да одим и да се раздви-
жуйем. Я не одим да би вачала зялчичи 
ко тебе! Чуйеш ли кво ти реко! Правац 
дом!, издра се бесницата. 

Пера, завалия, само наведе главу 
и се раздвои од мене и од Симу. Оно 
ни доримка стану жал за ньега. Я си 
помисли ко тия човечек кока нема йош 
дълго време да издържи тую тортуру, 
кока че скоро-скоро да набийе гроби-
щата. Види се да йе веч твасал од зайе.......
йе.

Само що си Пера отиде, од другуту 
страну на улицуту тикье се зададе жената 
на Симу Джунглуту, Люба. Кико га виде, 
она полете камто ньега ко лют самурай. 
Разбеснеяла се беше, уопще не гледаше 
дали на улицуту има кола или не, 
йедна доримка стеоше да гьу згазе, ама 
шоферат беше прибран, та закочи на 
време. 

- Куде си, бе, говедо? Що си си 
изключил мобилният? Я ли по 
чаршиюту че те тражим! Ало йедна! 
Нали рече ко дънъска майстора за маши-
нуту че ми доведеш! Кам га майсторат? 
Ти ли мислиш да че ти я перем гачете 

на рукье? Правац дом, правац дом да се 
тамо расправлямо, тамо да играе расу-
калькьата...! 

Сима, сирома, само наведе главу и си 
отиде. Не покуша да се супротставля на 
женуту ко Пера Завалията. 

Остадо си сам. Осети голему срекьу 
що моята заради реюмуту у последнье 
године ману да шета по чаршиюту, у 
противан случай стео и я да срамуйем. 
Я ако си патим,  дома си патим, а не по 

улиците. Това йе за мене голем кьар, кой 
я умейем да ценим и пощуйем. 

Сети се у тия момент и затова ко на 
Перу и Симу нища не стиго да кажем 
за европейскуту Повельу. Просто не ми 
дадоше шансу. Мож ньим пререзкажем 
некой друг пут. Ако гьи това йош буде 
интересувало. Мада сумньам...  

Айд уздравлье! 
Ваш Манча

 [ Преди да хвърлиш прах в очите на някого, 
изпитай откаде духа ватъра.

 [ Не го е срам, че държи ръцете си в джобовете – чужди.
 [ Наведи се да повдигнеш падналата трохичка хляб. 

Така ще се поклониш и на хляба и на земятя.
 [ Когато видя, че е десет години по-стара от себе си – счупи огледалото.
 [ По-добре е да правиш майтап с живота си отколкото живота с теб.
 [ Постоянно има нужда да говори за онова, 

за което няма какво да каже.
 [ Ако събеседникът ти те гледа внимателно и кимва с глава, 

бъди сигурен, че си мисли нещо друго и че не те слуша.

Афоризми        Симеон КОСТОВ


