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стр. 8 В босилеградския Здравен дом се провежда 
ваксинация с третата доза», ако решиш можеш

Кметът Владимир Захариев на 
среща с министъра на вътрешните 
работи Александър Вулин

Кметът Владимир Захариев присъства във 
Враня на среща с министъра на вътрешните 
работи на Република Сърбия Александър 
Вулин, на която са обсъдени предприетите 
дейности и мерки за пот ушаване на 
пожарите, избухнали в началото на август на 
територията на Пчински окръг. На срещата 
присъствалали и представители на Отдела 
за извънредни ситуации към МВР, кмета на 
Враня д-р Слободан Миленкович и началника 
на Пчински административен окръг Сречко 
Пейкович. 

Захариев заяви, че на срещата министър 
Вулин публично похвалил общинското 
ръководство и Щаба за извънредни ситуации 
на Община Босилеград за изключително 
бързата намеса и организация около 
овладяването на пожарите в Босилеград 
и в околните села, които избухнаха в 
началото на август. „Получихме признания 
за мигновената реакция и организацията 
на служителите и механизацията на нашите 
публични предприятия, както и на гражданите, 
ангажирани в потушаването на огнената 
стихия”, каза Захариев. Той изтъкна, че е 
благодарил на министър Вулин за подкрепата 

в борбата с огнената стихия и на всички 
огнеборци от вътрешността на Сърбия, които 
заедно с местните пожарникари, служителите 
в публичните и общинските предприятия и 
гражданите, са участвали в потушаването 
на пожарите и са дали огромен принос за 
предотвратяването на по-мащабни щети.

- По време на срещата отправих молба 
към министъра за осигуряване на два 
камиона-цистерни, които общината да ползва 
за доставка на питейна вода за жителите 
в селата през летните месеци, както и за 
гасенето на пожари в труднодостъпни терени. 
Също поисках и министерството да се намери 
начин, по който да могат и в бъдеще да се 
регистрират военните камиони и другите 
превозни средства, с които разполагат 
Публичното предприятие за строителни площи 
и пътища и Публичното предприятие „Услуга”, 
а които ползваме в борбата с пожарите, 
посочи кметът.

Захариев заяви, че е апелирал към 
министъра и повече млади хора от 
нашата община да бъдат ангажирани в 
пожароспасителната служба в Босилеград.  

П.Л.Р.

Босилеградчани в шоуто 
„Сърбия в ритъма на Европа“ 

Кампания за насърчаване на 
ваксинирането и на езиците на 
националните малцинства
Загубила се Мими! 
Александър Младенов, млад 
царибродски музикант 



novo.bratstvo.rs

2 3 септември 2021 годинаАКТУАЛНИ ТЕМИ

Короната набира нови 
сили
Увеличава се броят на заболели от 

Ковид-19 в Сърбия, въпреки че над 
50 процента сръбски граждани са вакси-
нирани. Учените говорят за началото на 
нова пандемична вълна и като най-ве-
роятна причина посочват развитието на 
т.нар. Делта-варинат.

От началото на епидемията в Сърбия 
са регистрирани над 760 мил. случая на 
коронавирус, а около 7 300 души са загу-
били борбата с Ковид. Броят на паци-
ентите в болници и на респиратори 
се увеличава, а много млади често се 
нуждаят от подкрепа в битката за живот.

Директорът на ковид болницата в 
Батайница, лекарката Татяна Аджич 
Вукичевич каза, че положението е 
критично и трудно в това здравно ведом-
ство.

- Най-много ни притеснява приема-
нето на най-тежките пациенти в интен-
зивните отделения, които са почти 
пълни. Най-лошото е, че това са млади 

неваксинирани хора, подчерта тя пред 
РТС.

Ваксинацията в нашата страна е 
доброволна и гражданите могат да 
изберат дали искат да се ваксинират 
срещу Ковид-19.

Компетентните държавни органи 
канят гражданите, които още не са се 
ваксинирани да го направят, защото 
ваксините укрепват имунната система, 
като я обучават за бързо запомняне и 
борба с конкретни миркоби. 

Гражданите в нашата страна могат да 
избират между три ваксини „BioNTech 
и Pfizer”, руската "Спутник V" и китай-
ската "Синофарм".

С. Бойкова

Американците откриха антитяло 
срещу Ковид

Американски учени откриха анти-
тяло, ефективно срещу почти всички 
щамове на Ковид. В изследването, 
публикувано в научното списание 
„Имюнити”, се посочва, че при експе-
рименти върху лабораторни мишки 
учените са идентифицирали антитяло, 
което ефективно неутрализира почти 
всички известни разновидости на новия 
тип коронавирус. За да индентифицира 
клетката, коронавирусът използва така 
наречения шипов протеин. 

Започна поставянето на трета доза 
ваксина

В Сърбия започна поставянето на 
трета доза ваксина срещу Ковид-19. 
Това стана възможно след като Нацио-
налният имунизационен орган на репу-
бликата постигна принципно спораз-
умение за прилагане на още една доза 
ваксина.  Освен Сърбия още пет-шест 
страни в света започнаха ваксинация 
с допълнителна доза ваксина срещу 
коронавируса за хора, имунизирани 
преди повече от шест месеца с двете 
дози.

България с нови правила за влизане 
в страната

Българският министър на здравео-
пазването д-р Стойчо Кацаров издаде 
заповед, с която ограничи влизането 
в страната за граждани от държави, 
попадащи в червена зона, освен за 
чуждестранни студенти, притежаващи 
виза тип „Д“ за дългосрочно пребива-
ване с цел обучение. 

Ученици, студенти и докторанти, 
които живеят в Гърция, Турция, 
Сърбия, Република Северна Маке-
дония и Румъния и пътуват всекид-
невно или най-малко веднъж седмично 
до България с цел обучение, както и 
ученици, студенти и докторанти, които 
живеят в България и пътуват всекид-
невно или най-малко веднъж седмично 
до Гърция, Турция, Сърбия, Република 
Северна Македония и Румъния с цел 
обучение, се допускат на територията 
на страната, без да е необходимо да 
представят документи за COVID-19.

Сърбия към момента е в оранжовата 
зона. 

Министър Кацаров със същата 
заповед определи списък държави, 
чиито сертификати за ваксинация, 
изследване и преболедуване на 
Ковид-19 се считат за равностойни на 
цифровия Ковид сертификат на ЕС. 
Сърбия не е в този списък.

Заповедта е в сила от сряда, 1 
септември.

Министерството на човешки и малцинствени права и обществен диалог 

Кампания за насърчаване на 
ваксинирането и на езиците на 
националните малцинства
Министерството на човешки и 

малцинствени права и обществен 
диалог в сътрудничеството с национал-
ните съвети на националните малцин-
ства и с подкрепата на Германската орга-
низация за  международно сътрудниче-
ство - ГИЗ, провежда обществено отго-
ворна кампания за имунизация срещу 
вируса COVID-19.

Целта на кампанията е да защити 
правото на живот и правото на здраве 
на населението на Република Сърбия, 
с акцент върху принадлежащите към 
националните малцинства. Идеята 
е да се разпространи посланието за 
важността на имунизацията, което да 
достигне до всички граждани на Репу-

блика Сърбия на техния майчин език.
Като част от кампанията са подго-

твени 44 700 листовки и 1 200 плаката 
на 19 езика за нуждите на 23 общности, 
които са предоставени на националните 
съвети на националните малцинства в 
техните централи. Подготвени са и аудио 
и видео клипове, които са предоставени 
на електронните медии. 

Аудио клип за важността на ваксина-
цията на български език вече се излъчва 
по вълните на Радио Босилеград, а на 
официалния сайт на „Радиотелевизия 
Босилеград” е поставен анимационен 
филм. 

П.Л.Р.

На 5-ти септември по ТВ Първа 

Босилеградчани в шоуто 
„Сърбия в ритъма на Европа“ 
В рамките на подготовките за 

участието на босилеградските музи-
кални таланти в най-голямото детско 
музикално шоу „Сърбия в ритъма на 
Европа“, което ще бъде пряко предавано 
на 5-ти септември по ТВ Първа, тези дни 
бе организирана официална медийна 
промоция на нашите представители. 

На пресконференцията изпълни-
телният директор на проекта „Сърбия 
в ритъма на Европа” Давид Макевич 
благодари на изпълнителите, на кмета 
Владимир Захариев и на Община Боси-
леград за изключителното сътрудни-
чество по време на подготовките за 
участието в спектакъла. Той пожела 
успех на нашите представители и 
изтъкна, че целта на проекта „Сърбия 
в ритъма на Европа” е да промовира и 
афирмира млади музикални таланти. На 
пресконференцията присъства и Лазар 
Веселинович, шеф на организационния 
екип на предаването. 

Кметът Владимир Захариев също 
пожела успех на нашите представи-
тели, подчертавайки, че те са изклю-
чителни певци и танцьори, които 
достойно представят Босилеградска 
община. „Участието в състезанието е 
своеобразна възможност за промоция на 
нашия малък Босилеград. И във всички 
досегашни участия нашите музикални 
таланти направиха блестящи предста-
вяния и постигнаха отлични резулатати. 
Много хора в Сърбия и региона вече 
знаят за нашата община, а надявам се 
в бъдеще това да бъде още по-масово”, 
изтъкна кметът. 

Певецът Добри Миланов изказа 
голяма благодарност към представи-
телите на шоуто „Сърбия в ритъма на 
Европа”, кмета Захариев и Община 
Босилеград, които им предоставили 
възможност да участват в това музикално 
шоу. 

„Сърбия в ритъма на Европа“ е състе-
зание, в рамките на което общините и 

градовете от Сърбия представляват по 
една европейска държава и пеят на езика 
на тази страна. Този музикален проект са 
подкрепили посланиците на страните от 
Европейския съюз в Сърбия.

Босилеградчани ще представляват 
България (под № 14). Изключителният 
певец Добри Миланов ще изпълни 
българските песни „Рум, дум, дум“ и 
„Кавал свири“, а на сцената ще бъде 
придружаван от Стефан Стоянов, 
Никола Стойчев, Стефан Атов, Кристина 
Йовев, Ивана Костов, Таня Иванов, Саня 
Владимиров, Исидора Иванов, Мартина 
Миланов, Милица Рангелов, Габриела 
Гонев, Исидора Миланов и Михаела 
Григорова. Под управлението на ръко-
водителя на проекта Игор Карадаревич 
с нашия екип през юли бе заснет клип 
в село Извор, на Международния фолк-
лорен фестивал „Босилеградско Краище 
пее и танцува”, както и в Чачак, града 
домакин на тъзгодишното състезание. 
Освен изпълнителите в клипа са пока-
зани и някои туристически потенциали 
на Босилеградска община. 

Нашите представители можем да 
подкрепим чрез изпращане на SMS съоб-
щение със следното съдържание: PESMA 
14 на номер 1557. Гласуването стартира 
на 1-ви септември, а от един телефон 
могат да бъдат изпратени неограничен 
брой съобщения до края на телевизи-
онното предаване на 5 септември 2021 г. 
Всяка вечер в 20 ч. ще бъдат обявявани 
резултатите въз основа на изпратените 
SMS съобщения за десетте най-добре 
класирани изпълнители. 

Освен популярността, която всички 
участници ще спечелят с участието си в 
това шоу, победителите ще бъдат награ-
дени със седемдневна екскурзия в държа-
вата, която представляват, а общината, 
която завоюва първо място, следващата 
година ще бъде домакин на финалното 
състезание „Сърбия в ритъма на Европа".

П.Л.Р.

КИЦ „Босилеград“ организира 
безплатна почивка за деца в Равда
И тази година КИЦ „Босилеград“ 

организира безплатна почивка в 
черноморския курорт Равда за 50 деца от 
Босилеград. Децата почиваха в периода 
от 21 до 30 август. Десетдневната им 
почивка и този път бе финансирана 
от Народното събрание на Република 
България и се реализира чрез Нацио-
налния център за ученически отдих. 

По време на летуването децата са били 
придружавани от ръководители.

КИЦ „Босилеград“ и Народното 
събрание над двадесет години орга-
низират безплатна почивка за деца на 
черноморското крайбрежие.

П.Л.Р. 
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Асфалтирани още 4 
километра от пътя 
Босилеград - Горна 
Лисина 
След като през юни беше сложена 

нова асфалтова настилка на пътя 
Босилеград - Горна Лисина с дължина 
2 км, тези дни приключи асфалтира-
нето на още един участък от този път с 
дължина 4 километра. Пътното платно 
на отсечката между Горна Лисина и 
Босилеград на отделни места беше в 
много лошо състояние, така че беше 
необходимо слагане на нова асфалтова 
настилка. Асфалтирането извърши 
Публичното предприятие „Сърбия 
пътища”, а изпълнител на работите 
бе босилеградският пункт за поддър-
жане на пътищата, който е в състава на 
фирмата „Крушевац път”. 

- Въз основа на договора на общин-
ското ръководство с директора на 
Публичното предприятие „Сърбия 
пътища” Зоран Дробняк през това лято 
е положена нова асфалтова настилка 
с обща дължина от 6 километра на 

участъка между Босилеград и Горна 
Лисина, каза кметът Владимир Захариев. 

Тези дни започна и попълването на 
дупки на улиците в града и село Райчи-
ловци, за която цел общината е осигу-
рила 60 тона асфалт. Захариев изтъна, 
че и това количество асфалт общината 
е осигурила въз основа на договор с 
Публичното предприятие „Сърбия 
пътища”.

По думите на кмета във финална фаза 
е и изработката на проекта за продъ-
лжаване на асфалтирането на регио-
налния път Босилеград - Граничния 
преход „Голеш“. „Остава да се решат 
определени имуществени въпроси и да 
стартира асфалтирането на отсечката 
от местността „Стрея“ под село Бистър 
до отклонението за махала „Плочаре“ в 
село Горно Тлъмино с обща дължина 7 
километра”, посочи той.  

П.Л.Р.

В босилеградския Здравен 
дом се провежда ваксинация 
с третата доза 
Гражданите на Сърбия, които са полу-

чили втората доза ваксина срещу 
коронавирус преди поне шест месеца, 
вече могат да получат и третата, т. нар. 
бустер доза. 

В Босилеградска община около 200 
души вече са ваксинирани с третата доза, 
каза д-р Драгана Димитров, ръководител 
на Екипа за ваксинация срещу ковид-19 
към Здравния дом в Босилеград. Тя 
посочва, че всички желаещи да получат 

третата доза от ваксината Sinofarm могат 
да го направят всеки работен ден от 8 
до 13 часа, във ваксинационния пункт в 
Здравния дом, докато тези, които искат 
да получат трета доза от ваксините 
Sputnik или Pfizer, трябва да се обадят в 
Общинската администрация, откъдето 
след това ще бъдат осведомени за датата 
на ваксиниране. Тя уточни, че за цялата 
информация относно ваксинацията 
желаещите могат да звънят на телефо-

ните - 194 и 064/8965991. 
Д-р Димитров допълва, че в момента 

епидемиологичната обстановка на 
територията на общината е спокойна 
и призова всички да се ваксинират и с 
третата доза.

Лекарите предупреждават, че третата 
доза укрепва имунитета и особено 
трябва да я получат хора с тежък имунен 
дефицит, лица на над 70-годишна 
възраст, здравни работници и лица, 
които често пътуват в чужбина. Лека-
рите казват, че обикновено това е същата 
ваксина като предишните две, но може 
да бъде и някоя друга. Изключение е 
Sputnik, единствената ваксина, която 
прави разлика между първия и втория 
компонент, така че тези, които са полу-
чили руската ваксина, сега трябва да си 

сложат също от нея“, обясняват епиде-
миолозите.

Наред с прилагането на третата доза 
в тукашния Здравен дом ежедневно се 
извършва ваксинация на заинтересо-
ваните граждани с първата и втората 
дози, а ваксинационният пункт разпо-
лага с ваксините от китайския произво-
дител Sinofarm и американско-герман-
ския производител Pfizer. Не се изисква 
предварително записване за китайската 
ваксина, докато за получаването на Pfizer 
на гражданите се изпраща уведомление 
преди самата ваксинация.

Ваксинационния пункт тези дни 
посети и екип на Радиотелевизия 
Сърбия. 

П.Л.Р.

Босилеград

Семинар за пчелари „На Дукат 
бръмчат  пчели”
В организация на Община Босилеград, 

босилеградското сдружение на пчела-
рите „Радилица” и Съюза на пчеларските 
организации на Сърбия - СПОС днес в засе-
дателната зала в сградата на Общинската 
администрация в Босилеград се проведе 
семинар за пчелари на тема „На Дукат 
бръмчат  пчели“.

Лекции по темите: „Успешно пчелар-
ство в планински условия от 500 до 1500 
метра надморска височина”, „Правилно 
хранене на пчели в неподходящи клима-
тични условия за паша”, изнесоха Сърджан 
Станоевич, професионален пчелар от Алек-
синац, и Родолюб Живадинович, предсе-
дател на Съюза на пчеларските органи-
зации на Сърбия.

Освен многобройни пчелари от Боси-
леград на семинара присъстваха и техни 
колеги от Сурдулица, Владичин Хан, Враня 
и Ниш. Въпреки че бе предвестено, поради 
противоепидемични мерки за борба 
срещу covid 19 на събитието на можаха да 
присъстват пчелари от България и Северна 

Македония. 
Участниците в семинара имаха възмож-

ност да задават въпроси и заедно с лекто-
рите да обсъдят актуалните проблеми 
свързани с отглеждането на пчели и произ-
водство на мед, методите и начините за 
отглеждане в разични климатични условия, 
подхранване на пчелите, видовете болести 
при пчелите и основните им причинители, 
защита на пчелните семейства и др.

След семинара участниците посетиха 
село Извор, където при черквата „Света 
Троица” бе организиран обяд. 

Председателят на босилеградското сдру-
жение на пчеларите „Радилица” Сладжан 
Дончев изрази голяма благодарност към 
Съюза на пчеларските организации на 
Сърбия и към председателя Родолюб 
Живадинович за успешното провеждане на 
това мащабно събитие. Той благодари и на 
общината и на кмета Владимир Захариев за 
помощта и подкрепата за организацията на 
семинара. 

П.Л.Р.
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Община Босилеград 
спечели проект за 
почистване на незаконни 
сметища
Община Босилеград спечели конкурса 

на Министерството на опазването на 
околната среда на Република Сърбия 
за отпускане на средства за съфинанси-
ране на проекти за предотвратяване на 
незаконното изхвърляне и отлагане на 
отпадъци през 2021 г. 

Кметът Владимир Захариев казва, че 
общата стойност на проекта е около 2 
милиона динара - 1,6 милиона от които 
осигурява министерството, а около 400 
хиляди динара ще бъдат отпуснати от 
общинския бюджет. 

- Средствата са предназначени за 
почистване на диви сметища в града и 
в селата и за уреждане на площите, на 
които са образувани такива нерегламен-
тирани сметища. На тези места ще бъдат 

сложени контейнери за изхвърляне 
на битови отпадъци, строителен мате-
риал и пр. Целта е да подобрим окол-
ната среда и да повлияем върху осведо-
меността на гражданите да изхвърлят 
отпадъци на точно определените места, 
посочи Захариев. 

Освен на Община Босилеград Мини-
стерството на опазването на околната 
среда одобри проекти на още 43 местни 
самоуправления, сред които са и 6 
общини от южната част на Сърбия. От 
91 местни самоуправления, изпратили 
проектна документация, почти полови-
ната не са отговаряли на условията от 
конкурса.   

П.Л.Р.

Увеличаване броя на 
дивите животни
Поради отсъствието на хора дивите 

животни в Любатското дефиле се 
умножиха и безпрепятствено обитават 
тази област. Лисиците, глиганите и 
мишките са безгрижни под гората и 
изоставената земеделска земя, „осеяна“ с 
празни села.

Жителите на няколко махали се опла-
каха, както твърдят, от нашествието на 
диви котки.

- Никога през живота си не съм 
виждал толкова много мишки и плъхове, 
не знам дали е на война или на глад, но 
гризачите са много, оплака се Любиша 
Атов от босилеградското село Долна 
Любата.

Той се похвали, че съседът му е 
уволовил лисица.

-Хищниците нападат  домашни 
животни и тъй като в селото няма 
зайци и кокошки, лисицата е дошла 
при комшията да си пийне вода и да си 
„поговори“, пошегува се той. 

Любиша разказа, че комшията 
направил няколко снимки, нахранил 
я и пуснал да си ходи, но тя отказала и 

няколко дни се въртяла около къщата му.
Освен диви животни в дефилето 

гнездят и множество птици, между 
които голям и малък креслив орел и 
сокол скитник. 

За първи път тази година в Любатско 
бе забелязана и двойка щъркели. 

С. Бойкова

Църквата в Горна Любата 
се нуждае от ремонт

Църквата „Св. Архангел Михаил” в 
босилеградското село Горна Любата се 
нуждае от спешен ремонт, особено на 
покрива. Това за нашия вестник алар-
мира настоятелят на църквата Борис 
Божилов. 

-Ремонтът на покрива е насочен 
към аварийно отраняване на течовете, 
които могат да предизвикат големи 
проблеми, поради тежките метеороло-
гични условия след продължителната 
суша. Необходимо е да се обезпечат 
средства и спешно да се анулират 
щетите и степента от срутване на цялата 
конструкция, подчерта Божилов.  

Той обясни, че църквата е построена 
през 1926 г. и преди няколко години 
й е извършена реставрация, но рабо-
тите около покрива не са направени 
както трябва, поради което е необходим 
локален ремонт.  

Божилов каза, че в момента в селото 
живеят малко хора, повечето са напус-

нали родния край, но за тях това е 
свято място, изпълнено със спомени от 
времето, когато в Горна Любата е кипял 
живот. 

-Вижте, въпреки лошото състояние на 
църквата тя не спира да приема миряни. 
Особено за празниците. Нашето село 
разполага с много умни глави, учени, 
бизнесмени, домакини, които, сигурен 
съм, са готови да помогнат. Ето защо 
призовавам благочестивите християни, 
загрижени за тежкото състояние на 
храма, да организираме камапания по 
набиране на средства, добави Божилов. 

Църквата „Св. Архангел Михаил” в 
Горна Любата принадлежи към архие-
рейското наместничество  Босилеградско 
във Вранската епархия със седалище в 
Долна Любата. На територията на архие-
рейско наместничество Босилеградско се 
намират 37 църкви и манастири. 

Сунчица Бойкова
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„Рапорт” от Борово на „специалния ни пратеник” Цветко Иванов 

За Илинден, една чешма 
и един водопад 
От нашия драг сътрудник Цветко 

Иванов тези дни получихме имейл, 
в който ни пише за събития, случили 
се неотдавна в родното му село Борово. 
„Специалният ни пратеник” от тази 
част на Царибродска община ни пише за 
Илинден и една новопостроена чешма, 
а изпрати ни и снимка на един водопад, 
който се намира в мерата на селото. Нека 
вървим поред: 

Илинден 
За Илинден популярният Цвек ни 

пише, че „миналата година поради 
пандемията от Ковид-19 не се е състоял 
традиционният събор в селото (което 
обхваща населените места Барйе, Било 
и Верзар) и добавя, че само малък брой 
боровци (би трябвало жителите на 
селото в съответствие с правописните 
правила на българския език да се викат 
боровчани, но в духа на диалекта, който 
се говори в Царибродско в този край на 
тях им викат, именно както е написал 
автора на текста, „боровци”, бел. Б. Д. ) са 
се събрали до оброчния кръст в полето, 
където с палене на свещи са почели праз-
ника.” 

Сътрудникът ни след това „докладва”: 
„Тази година жителите на селото отпраз-
нуваха селския празник Илинден, 
както и винаги досега – със събор край 
оброчния кръст в Боровско поле, с рязане 
на обредни хлябове, съответно колачи, 
палене на свещи, гощавки и хоро. Макар 
че, пише по-нататък Цветко, по-малко 
хора се събраха край оброчния кръст в 
сравнение с миналите години, боровци и 
техните гости прекараха един хубав ден в 
Боровско поле, а звуците на, тук авторът 
пак използва израз от диалекта и продъ-
лжава да се изразява метафорично, ‘плех 
музиката’ събудиха сънливите баири 
около Боровско поле.” 

„Пратеникът” ни завършва тази част 
от „рапорта” си със следните думи: 
„Мнозина боровци честваха празника в 
своите домове в селото, Димитровград и 

селата край града”. 
Изпратена ни бе и снимка на 

оброчния кръст. 
Добре, сега знаем как в Борово са 

прекарали Илинден. Идва реда на 

Чешмата (на Лозан или Лоз-
новата чешма) 

За нея Цветко ни пише: „Тази година 
се случи нещо, което във времето, когато 
всичко се „гледа кръз паруту” (авторът 
пак използва фраза от местния диалект, 
бел. Б. Д.), е за всяка похвала и подра-
жение – Лозан Гоцев от Димитровград 
по потекло от с. Било, махала „Върла 
падина“ построи ‘селска’ чешма до пътя 
в махалата си, довеждайки питейна 
изворна вода от почти 1000 метра. Обще-
ственото предприятие ‘Комуналац’ 
помогна при докарването и слагането 
на тръбите за водата, докато местната 
общност на селото отдели средства за 
купуването им. Всичко останало е дело 
на Лозан.” 

Сътрудникът ни дава и следните 
детайли: „С доброволен труд, собствени 
финансови средства и строителни мате-
риали Лозан направи резервоар за 1000 
м3 вода, построи чешмата, коритото под 
чучура, пейката край чешмата, уреди 
пространството около чешмата... Благо-
дарение на Лозан, две семейства в маха-
лата направиха собствен резервоар и 
въведоха вода в домовете си.” 

Нека и ние от „Ново Братство” да 
възкликнем: Браво, Лозан! Наистина е, 
както това в текста си набляга Цветко 
Иванов, пример за похвала и подра-
жение. 

За водопада под название 

„Рипало” 
Цвек ни изпрати само снимка, текст 

нямаше. Мислихме, че е грешка, но... 
Това ни е. Когато по-добре обмислим 
нещата, и това не е малко. Не, че е 
достатъчно, но не е малко. Прекрасно 

чадо на майката природа. Гледката 
е прекрасна. Малко ли е? Името на 
водопада съвсем му отива – „Рипало”. 
Наистина наподобава на „рипало” – 
рипа ли, рипа! 

В интерес на истината, ние от „Ново 
Братство” малко знаем за този водопад. 
През последните години виждаме, 
че „едни след други лека-полека го 
разкриват”, включително и деятелите 
от местната туристическа организация, 
които вероятно преценяват, че това би 
била значителна дестинация за тури-
стите, които в предстоящия период биха 
се отбили в общината. Чували сме, че до 

водопада се стига трудно – няма пътища 
и пътеки. В мерата е на с. Борово. 
Пресъхва ли, постоянно ли тече вода от 
него..., това са въпроси, на които тук и 
сега не бихме можали да дадем отговор. 

На Цветко Иванов остава да благо-
дарим за сътрудническата му дейност 
и другарското му отношение към нас. 
И да го помолим следващия път да ни 
напише нещо повече за водопада. Явно, 
той за него със сигурност знае много 
повече от нас. Всъщност Цветко Иванов 
знае всичко по-добре от нас! 

Б. Димитров

Танцовият състав към СД 
„Младост” от Босилеград 
участва в „Дните на 
Враня” 
Танцовият състав към босилеград-

ското спортно дружество „Младост“ 
участва в Международния фолклорен 
фестивал в рамките на мeроприятието 
„Дни на Враня”, което се проведе в кря 
на август.

Пред вранската публика в Градския 
парк се представиха шест танцови ансам-
бъла. Нашите танцьори изпълниха хоре-
ографиите „Шопска копаница“ и „Игри 
от Югоизточна Сърбия“ и участваха в 
тържественото дефиле на фолклорните 

състави из улиците на града.
За членовете на танцовите състави бе 

оранизиран прием при кмета на Град 
Враня д-р Слободан Миленкович, където 
им бяха връчени и подаръци от името на 
града.

През миналия месец танцьорите от 
СД „Младост” от Босилеград участваха и 
в   Международната вечер на фолклора в 
Дражевац, Община Алексинац. 

П.Л.Р.

Дейност в с. Изатовци 

Жители възстановяват 
сграда на някогашна 
кооперация 

Настоящи и някогашни жители на 
височкото село Изатовци през лятото 
реконструираха сграда в централната 
част на селото, която някога е принадлe-
жала на земеделската кооперация 
„Сточар”. 

Както сподели пред вестника ни пред-
седателят на Съвета на местната общност 
на селата Изатовци, Каменица и Бра- 
йкьовци Тони Зарков, средства за целта 
през изминалите три години са отпу-
скани от общинския бюджет.  

Един изатовчанин по случай възста-
новяването на сградата във Фейсбук 

неотдавна написа: „Когато дойде поща-
льона, да има къде да влезе, а не да спре 
с колата си на пътя, а ние, изатовчани да 
се навъртаме около колата като кучета”. 

Май по-добър коментар за реконстру-
кицята на сградата в Изатовци не може 
да се измисли. 

В селото понастоящем живеят посто-
янно само няколко души. Преди няколко 
седмици бе асфалтиран регионалния 
път, който минава през селото. Рекон-
струираната сграда е само на около два 
метра от него. 

Б. Димитров
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Срещи и разговори 

Илия Нотев, кмет на с. 
Трънски Одоровци 

Много планове за втория кметски 
мандат 

Г-н Нотев, в Царибродско сте 
известни като най-дейният селски 
кмет. След изборите за съветите на 
местните общности в общината и след 
учредяването на съветите, ще продъ-
лжите ли да сте начело на Местната 
общност Трънски Одоровци? 

- Да, продължавам и нататък със 
същия темп. На изборите получих 
най-много гласове и бе логично да бъда 
избран за председател на съвета, който 
наброява общо петима членове. 

Кой пореден мандат ще Ви е този? 
- Втори мандат ще карам. 
Разбрахме нещо, но все пак не сме 

запознати с детайлите. Съществуват 
възможности селските кметове в 
Царибродско занапред да получават 
парично възнаграждение за работата 
си. Става ли дума за решение, което е 
предвидено със закон или...? 

- Вижте, и аз не съм напълно запо-
знат с това. Наистина се говори за тази 
възможност, но, доколкото съм запознат 
правилно, би ставало дума за решение, 
което ще се установи с решение на орга-
ните на местното самоуправление в 
Цариброд, съответно Общинския изпъ-
лнителен съвет и Общинския съвет. 
Знам, че е издигнато едно такова пред-
ложение, но дали то ще бъде превър-

нато в oкончателно решение, остава да 
се види. На едно заседание с предста-
вители на общинската власт, на което 
присъствах не само аз, но и кметовете 
на други селски местни общности, бе 
казано, че ще се обсъди възможността 
да се даде парично възнаграждание на, 
както гласеше формулировката, „по-дей-
ните селските кметове”, което ще рече, 
че такова възнаграждение май няма да 
получават всички селски кметове. Но, 
нека да изчакаме, за да видим какво ще 
стане с това начинание. 

Вие в Царибродско се завърнахте от 
България, в която страна десетилетия 
наред живяхте и работихте. Веро-
ятно сте запознати, че в тази страна 
селските кметове взимат парични 
възнаграждения за работата си и това 
право черпят от разпоредби, залег-
нали в съответен закон. 

- Да, разбира се, че това ми е известно. 
Доколкото и у нас се стигне до 

изменения в закона или пък селските 
кметове започнат да получават възна-
граждения въз основа на актове на 
органи на местното самоуправление, 
Вие със сигурност не бихте имали 
нищо против това решение... 

- Разбира се. Бих подкрепил едно 
такова решение, тъй като в днешно 
време нещо да се работи само на базата 
на гол ентусиазъм мисля, че не е устой-
чиво. Не знам за другите кметове, но аз 
от това, че няколко години съм начело 
на една селска местна общност отчитам 
само финансови загуби, съответно 
много от работите, които сме провели в 
селото, съм финансирал от собствения си 
джоб. Естествено, не ми е жал, предвид, 
че много обичам родното ми село и 
настоявам животът в него да става все 
по-добър и по-качествен. 

Известно ни е, че през изминалите 
няколко години местната общност 
Трънски Одоровци постигна изклю-
чително много предимно в комунал-
ната сфера. Нямаме достатъчно място 
и пространство да наброяваме всич-
ките, така че този път нека да се фоку-
сираме върху стореното от началото 
на тази година до днес? 

- Нека най-напред посоча, че тази 
година бе изключително трудна за нас, 

поради коронавируса. Бяхме една от 
малкото местни общности в общи-
ната, която в сътрудничество с местния 
Здравен дом организира ваксиниране на 
населението на място, съответно в самото 
село. Нека да се похвалим, че огромна 
част от жителите на селото са получили 
втората доза на ваксината срещу Ковид-
19. Да се похвалим, че досега нито един 
жител на селото не е заболял от този 
коварен враг. 

На 7 юли организирахме вече тради-
ционното спортно-възстановително 
мероприятие за деца и младежи, в което 
участваха състезатели от Царибродско, 
Пиротско, Бабушнишко... От местното 
самоуправление получихме баскет-
болно табло с обръчи и цялата метална 
конструкция, а предприятието „Кому-
налац” ни помогна да го монтираме в 
двора на местното училище. Успяхме да 
бетонираме 30-ина метра от път, който 
води към махалите „Ячарник” и „Чукар”. 
Средства за целта събраха самите 
жители на махалите. Построихме навес 
в двора на местната църква „Св. Йоан” с 
дъжина 10 и широчина 2, 5 метра. Бело-
сахме и боядисахме магерница в едно 
от селските гробища. С помощта на 
„Комуналац” изчистихме и двете селски 
гробища. Подобрихме уличното освет-
ление в 20-ина махали в селото. Може би 
имаше още нещо, но в момента не мога 
да си спомня за всичко. 

И това, което посочихте дотук, в 
никакъв случай не е малко. Кажете ни, 
г-н Нотев, как оценявате туристиче-
ския сезон в селото Ви? 

- Съдейки според броя на паркира-
ните автомобили, които през това лято 
видях край регионалния път, който 
минава през селото ни, бих оценил, че 
никога не е имало повече туристи, съот-
ветно хора, които са дошли на отдих за 
ден, два или поне само за няколко часа. 
Както е известно, ние вече имаме един 
гостилничарско-туристически обект – 
„Лили хит”, имаме рибник, имаме много 
чисти ливадки и подобни местенца 
за отдих край Ерма... Никакви обаче 
по-конкретни и официални сведения не 
мога да споделя пред вестника ви, тъй 
като, както вече знаете, аз не се зани-
мавам с водене на регистър. Ето, мога да 
споделя пред вас само впечатленията ми 
по въпроса, който ми зададохте. 

Очевидно е, че и по време на новия 
Ви четиригодишен мандат няма да 
„заболеете” от лентяйство. Какво 
планирате да правите през следващия 
период? 

- Ах, много планове имам... Ето, целта 
ми е с Основното училище „Христо 
Ботев” да сключа някакъв акт за сътруд-
ничество. Училището е едно свято място, 
храм на знанието, науката, възпита-
нието... Местната общност има воля 
и желание да вложи средства в рекон-
струкция на сградата на училището и 
училищния двор. В най-скоро време ще 
поставим порта пред входа на двора, 
за да не влизат в него крави и други 
животни. Възнамерявам да продължа 
с уреждането на махленските пътища 
в селото, но за тази цел ще ми е нужно 
сътрудничеството с органите на местното 
самоуправление и общественото пред-
приятие „Комуналац”. Една от целите 
е да оградим селските гробища и т.н. 
Плановете са много, само здраве да е да 
ги реализираме всички или поне пове-
чето от тях. 

Когато вече споменахте училището, 
през тази учебна година колко дечица 
ще се учат в него. 

- Тази година ще са четири.  
Вие, г-н Нотев, се превърнахте 

почти в сътрудник на нашия вестник. 
За разлика от другите селски кметове, 
Вие редовно предпочитате да се похва-
лите публично с това, което правите 
във Вашето село. 

- Ами, ако нещо вече се работи, е 
редно за това да разбере и обществе-
ността. Аз бих обичал във вестника ви 
да прочета и за дейности в други селски 
местни общности, но... Нямате ли 
контакти с другите кметове, не отчитат 
ли се дейности в техните села, та няма 
какво да запишете..., незнам, на мен не 
ми е ясно напълно. 

Май става дума за второто, което 
посочихте г-н Нотев, съответно до 
липсата на дейности. На Вас във всеки 
случай благодарим много за разго-
вора и Ви пожелаваме за постигна-
тите резултати и в този, втори поред 
мандат, който карате като кмет на с. 
Трънски Одоровци, да получите още 
едно септемврийско признание от 
местното самоуправление, както това 
се случи през първия Ви мандат. 

- Ха, ха..., мисля, че това би било 
много! Достатъчно би било от органите 
на местното самоуправление и нататък 
да получавам подкрепа за реализира-
нето на комуналните и други начинания 
в селото с цел качеството на живота в 
него от година на година да достига все 
по-високи нива. 

Разговора води: Б. Димитров

Край езерата „Сават 1” и „Сават 2” 

Поставени соларни 
панели 

Спортно-туристическият център 
„Цариброд” неотдавна постави съвре-
менни соларни панели край двата 
язовира в Смиловско поле с цел 
по-добро осветление на водната повърх-
ност на езерата през нощта, на пътя, 
както и на тамошния бент. 

Инвестицията е на стойност 300 
хиляди динара, а средствата са обезпе-
чени от бюджета на общината в рамките 
на плана и програмата за дейности на 
СТЦ „Цариброд”. 

Чрез медиите директорът на ведом-
ството Васил Андреев отправи апел към 
рибарите, туристите и всички посе-
тители да пазят системата на солар-
ните панели и да не застрашават функ-
ционирането й, тъй като става дума 
за инвестиция от голямо значение за 
подобряване работата на пазителската 
служба и повдигане нивото на условията 
за пребиваване на смиловските езера, 
представляващи оазис за рибарите. 

Б. Димитров 
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НОВИНИ ОТ ОБШИНИТЕ

Танцовият състав 
на босилеградския 
Културен център на 
фестивал в Охрид
Танцовият състав към Културния 

център „Босилеград” за пореден път 
взе участие в Международния фолк-
лорен фестивал „Охридско слънце” в 
Охрид.

Под ръководството на хореографа 
Саша Радованов нашите танцьори се 
представили с хореографиите „Шопска 
сюита” и „Бистришка копаница“, а 
участвали и в тържественото дефиле 
из улиците на Охид. Своето фолк-
лорно богатство на фестивала показали 

редица ансабли от Северна Македония, 
България, Сърбия, Босна и Херцеговина, 
Турция и други страни. 

По време на престоя си в Охрид 
групата от Босилеград имала възмож-
ност да посети културно-историческите 
забележителности на Охрид и Струга, 
както и плажовете на Охридското езеро.  

И тази година разноските за 
транспорта е поела Община Босилеград.

П.Л.Р.

Инициатива 

Сложете пейки... 
Ето едно предложение, което може 

до определена степен да подобри 
качеството на живот в Цариброд. Градът 
няма т. нар. „кей” като Пирот, но затова 
може да има уличка край брега на река 
Нишава, където могат да бъдат сложени 
пейки, за да си отпочинат гражданите. 
Става дума за първата уличка вдясно от 
долната работа, по която се идва към 
т. нар. база на предприятието „Кому-
налац” и фирмата „Металац”. 

Нека да отбележим, че думата „кей” е 
приета от френски език, на който озна-
чава крайбрежен булевард. В сръбския 
език междувременно е придобила и 
друго значение, съответно с тази дума се 
квалифицират и пешеходни зони край 
река, както това е случая в Пирот. 

Що се отнася до нашето предложение, 
някои вероятно ще коментират, че улица 
не може да бъде „кей”. Но, доколкото 
вече в Цариброд няма „кей”, както в 
центра на Пиротски окръг, тогава за 
начало би било хубаво поне до реката да 
има улица с пейки, която донякъде ще 
прилича на „кей“. Само преди няколко 

месеца уличката бе преасфалтирана, 
така че, когато по нея минават коли 
или камиони, то не се вдига (много) 
прахоляк, както бе случая преди.

Пейките (поне пет-шест) би могли 
да се сложат от началото на улицата 
(кърстосването й с улицата „Св. св. 
Кирил и Методий”) до фирмата 
„Металац”. В летните месеци там вече 
е налице хубава сянка от насадените 
преди години дръвчета, а от мястото 
се разкрива хубава гледка към т. нар. 
„двумостовие”, острова между двата 
моста, плачещите върби, сградата на 
гимназията... 

Разбира се, не би било лошо, когато 
там би се инсталирало и допълнително 
осветление. 

И това би бил своеобразен „цари-
бродски кей”, който „ще послужи за 
целта”, докато един ден не построим 
истински такъв край бреговете на 
Нишава, който ще бъде предназначен 
само за пешеходци. 

Б. Димитров

Босилеград 

Кръгла маса за 
замърсяването на водите 
В организация на Сдружението „ЕКО 

КРАИЩЕ” в Босилеград се проведе 
кръгла маса за замърсяването на реките 
в Босилеградско, на която бе представено 
изследването „Екохимично състояние 
на водотоците в Краището“, изготвено 
от Центъра за изключителни ценности 
и екоинженерство към Института по 
химия, технология и металургия на 
Белградския университет. Сдружението 
„ЕКО КРАИЩЕ” и други екологични 
сдружения от Сърбия и България вече 
няколко години алармират за проблема 
на замърсените реки в Босилеградско от 
мините.

Освен членовете на местното сдру-
жение „ЕКО КРАИЩЕ“, на събранието 
присъстваха  и директорите на мините 
„Грот“ и „Подвирове“ - Златко Драгосав-
левич  и Миодраг Вукайлович, Миодраг 
Якимов - началник на Общинската 
администрация в Босилеград, Микица 
Василев - инженер по екология в Общин-
ската администрация в Босилеград, 
Димитър Цанев - генерален консул на 
Република България в Ниш, Димитър 
Куманов от сдружение „Риболовен клуб 
Балканка“, представители на сдруже-
нието „Пазителите на Власина” и други 
представители на екологични и рибо-

ловни асоциации, любители на приро-
дата, рибари и др.

Резултатите от проучването на водата 
от планинските притоци на Драго-
вищица в непосредствена близост до 
мините за олово и цинк „Грот“ в село 
Мусул и „Подвирове“ в село Карама-
ница представиха авторките д-р Драгана 
Джорджевич и д-р Даниела Видакович. 

Авторките на изследването посо-
чиха, че водите в Бранковска и Любатска 
река и почвата около речните корита са 
замърсени с тежки метали, директорите 
на мините в изказванията си изтъкнаха, 
че предприемат необходимите мерки за 
защита на реките и околната среда и че 
разполагат с проучвания, които сочат, 
че водите и почвата не са замърсени над 
разрешените норми.  

Въпреки че са били поканени, на 
срещата не бяха представители на 
Министерството на селското стопан-
ство, горите и водното стопанство на Р. 
Сърбия, Министерството на околната 
среда и водите на Р. България, Мини-
стерството за защита на околната среда 
на Р. Сърбия и Завода за обществено 
здраве във Враня.  

П.Л.Р.

Акция по кръводаряване в Цариброд 

Отзоваха се 30 хуманни 
граждани 
Преди броени дни в Цариброд се 

проведе четвъртата за тази година 
доброволна кръводарителска акция, на 
която се отзоваха 30 хуманни граждани. 

Акцията се проведе в местната 
галерия. От името на организаторите – 
царибродската червенокръстка органи-
зация и Института за кръвопреливане от 
Ниш, компетентните изразиха благодар-

ност към кръводарителите и оцениха, че 
акцията е била успешна. 

Следващата акция по кръводаряване в 
Цариброд ще се проведе в края на след-
ващия месец. 

От началото на тази година в общи-
ната кръв са дарили 146 лица. 

Б. Димитров

Театър на кръстопът в Ниш за втори 
пореден път

Тазгодишният Театър на кръстопът ще 
се проведе в Ниш од 7 до 14 септември. 
Заради неизвестната епидемиологична си-
туация проявата вече три пъти е отлагана. 
Всички желаещи да присъстват на фести-
вала сега ще могат да си закупят билети, 
но за вход в театръра ще им е необходимо 
удостоверение за ваксинация, негативен 
PCR тест или бърз антигенен тест. Това са 
необходими епидемиологични мерки зара-
ди увеличаването броя на заболели от коро-
навирус и за провеждане на фестивала без 
риск от разпространяване на вируса.

Главната фестивална програма се състои 
от 7 пиеси докато съпътващата програм 
има две пиеси. Тържественото откриване 
е на 7 септември с премиерата на пиесата 
„Чудото на Свети Георги“ на режисьора Ни-
кола Завишич, по едноименната пиеса на 
Русомир Богдановски, която е копродукция 
на Българския драматичен и куклен театър 
„Иван Радоев“, румънския театър „Йоан 
Славичи“ и Националния театър в Ниш.

Тазгодишните селекционери на фестива-
ла - режисьорът Влатко Илич и театрологът 
Спасое Ж. Милованович, избраха шест пи-
еси от региона, които ще се борят за една 
от наградите.

В надпреварата за награди са пиесите: 
„Засега всичко е наред“ - театър Крушевац, 
„Денят, в който нямах повече“ - Белград-
ския драматичен театър, „Животът е меч-
та“ на българския театър „Зонг“, „Минуси: 
Нова ера“ на словенския театър Прешнер, 
„Гледайте празнотата“ на Хърватския наци-
онален театър и „Кой уби Джанис Джоплин?“ 
Сръбски народен театър от Нови Сад.

На закриването на Фестивала ще бъде 
изнесена „Рецептата за съвършенство в 
няколко стъпки, която не води никъде“ в 
изпълнение на трупата „Михай Райку“ на 
Северния театър от румънския град Сату 
Маре.

Като част от съпътстващата програма, на 
13 септември публиката ще може да види 
пиесата „Саундтрак“ към филм, който не е 
заснет, от хърватската трупа „Радиотеатър 
Байсич и приятели“, както и пиесата „Герои 
4.33“, изпълнена от Националния театър 
„Йордан Хаджи Константинов“ от Северна 
Македония, на 9 и 10 септември.

Според организаторите една от целите 
на Фестивала е да подчертае приликите и 
разликите в балканското културно простран-
ство.

С.Дж.
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Малките обяви в Цариброд като повод 

Загубила се Мими! 
Защо пък не? Кой казва, че журна-

листическа статия за малки обяви 
не може да се напише във вестник? 
Малките обяви са своеобразно фено-
менологическо огледало за една среда, 
съответно от нея може да се разбере 
много за социалното, икономическото 
и друго положение на местните жители. 
Може да се разбере и за нуждите, които 
те имат. Ето, по витрините на магазините 
в града отново се залепват малки обяви 
за работа в България. Това е знак за 
икономическото положение на гражда-
ните. Икономика тук май слабо „вирее”. 
Може би вирее култура, спорт, кому-
нална дейност, но икономика в смисъл 
да се откриват производствени фирми, 
в които да се създава нова стойност – 
май не! Но, няма да се занимаваме този 
път с офертите за работа в България. 
Вниманието ни ще насочим към други, 
по-симпатични малки обяви. При това 
не казваме, че малките обяви, които 
могат да се видят в Цариброд, са специ-
фика само за него. Не, това изобщо не ни 
хрумва! 

„Загубила се Мими”!, пише на една 
малка обява. Коя е Мими? Котка била. 
Отчаяната собственичка сложила и 
две снимки на Мими.  Предполагаме, 
че е принадлежала на някое момиче, 
което сега скърби по нея и я търси 
дори и по този начин. То вероятно не е 
имало предвид, че и много граждани 
на Царибродско са се загубили, но това 
не осъзнават сами, а няма кой да им го 
съобщи. 

Друга малка обява, залепена за 
бетонен електрически стълб на улица 
„Вук Караджич” в централната част 
на града предлага – срутване. Някои 
предлагат строене, други - срутване. 

Какво да се прави, животът е и едното 
и другото. Някои строят, други рушат. 
А какво срутват? Стари къщи и други 
постройки... До основата... Не е проблем, 
човекът съзрял, че не малък брой хора 
(особено тези на „сериозна възраст”, а 
те вече доминират в Царибродско) имат 
проблем да намерят работна ръка за 
такива цели и публикувал обява. Нека 
работи. Който иска да работи, Господ не 
му пречи, нали? 

Ето още една симпатична малка 
обява: жена (или девойка?) пред-
лага дрехи втора употреба, внесени от 
Германия. Гарантира за качеството. 
Пише как става дума за т. нар. „марки-
рана стока” (става дума за дрехи от каче-
ствени марки, нали?) Посочва какви 
все видове дрехи предлага – потници, 
фланелки и др., накрая благодари пред-
варително на съгражданите си, които я 
контактуват и си поръчат стока. Четейки 
малката обява, хрумна ни, че в Цариброд 
някога имаше магазини за дрехи втора 
употреба, а днес ги няма. Това до опреде-
лена степен вероятно подсказва, че жите-
лите на малкото градче се притесняват 
да влизат в такива магазини, за да не би 
се разказвало след това „по чаршията” 
как купуват дрехи в такива магазини. 
Начинанието на автора на малката обява 
е съвсем смислено. Кой иска, нека да се 
обади по телефон, поръча каквото му 
трябва..., и – надали някой ще разбере за 
„сделката”.  

Толкова. Ползата е двустранна. Ние 
имаме статия, а авторите на малките 
обяви – тяхното безплатно публикуване 
във вестника ни. 

Б. Димитров
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КУЛТУРА
Разговор с повод 

Александър Младенов, 
млад царибродски 
музикант 

Мечтае за най-високите постижения в 
музиката 

Здравей, Александър! Чухме, че 
неотдавна си спечелил награда от едно 
музикално съревнование по свирене 
на цафара. Разкажи ни за какво сърев-
нование става дума и какъв резултат 
отбеляза в него.  

- Става дума за съревнование по 
свирене на цафара, което неотдавна се 
проведе във Върнячка баня. Офици-
алното название на съревнованието е 
„Златната цафара на Сърбия”. Музикан-
тите се състезаваха в категориите: съвре-
менно свирене, изворно свирене, дуети 
и млади цафаристи. Аз се съревновавах 
в категорията съвременно свирене, а то 
подразбира свирене със съпровод на 
оркестър. Заех второ място.

Освен на цафара, чували сме, че 
свириш на още един духов инстру-
мент... 

- Да, на саксофон. 
Имаш ли още някои успехи от музи-

кални съревнования? 
- Не, нямам, съревнованието във 

Върнячка баня беше първото със сърев-
нователски характер, в което участвах. 

Кога започна да свириш на 
саксофон и цафара? 

- На саксофон започнах да свиря 
преди около три години, докато на 
цафара свиря от една година. 

Кои са крайните ти амбиции в музи-
ката? 

- Целта ми е да стана един от най-до-
брите музиканти на посочените инстру-
менти. 

В кой си клас? 
- Тази година завърших средното си 

образование, съответно четвърти клас в 
гимназията „Св. св. Кирил и Методий” в 
Цариброд. 

С какъв успех го завърши? 
- С много добър. 
Ето и един въпрос, на който не 

настояваме да ни дадеш отговор. 
Просто това си е твой избор, предвид, 
че касае интимния ти живот. Момиче-
тата обичат музикантите, имаш ли си 
гадже? 

- Имам. Тя се казва Илияна Алексан-
дрова. 

Какви са плановете ти за бъдещето, 
когато става дума за по-нататъшното 
ти образование. Ще се определиш ли 
да се сдобиеш с формално висше обра-
зование в сферата на музиката или пък 
ще следваш нещо друго? 

- Вече се записах във факултет за 
бизнес и администрация в България. 

Желаем ти успехи в по-нататъш-
ното образование, както и в областта 
на музиката. 

- Благодаря, и аз на вас в редакцията 
пожелавам всичко добро. 

Разговора води: Б. Димитров

Босилеград

Великолепни концерти и опера 
на Музикално-оперно-театрална 
организация от Белград 

Босилеградската публика миналата 
седмица имаше уникалната възмож-
ност да се наслади на великолепните 
концерти и операта в организация на 
Музикално-оперно-театрална органи-
зация - МОТО от Белград. Мероприя-
тията са част от Международния проект 
„Opera: Past, Present, Perfect!“, който е 
подкрепен от Програмата за европейско 
сътрудничество 2020-2023 г. - „Креативна 
Европа - Култура”.

 В рамките на проекта в Голямата 

зала на Културния дом най-напред бе 
представена операта „На разсъмване“ 
от Станислав Бинички в изпълнение на 
млади оперни певци от Белград. Либер-
тето за операта е написал Бранислав 
Нушич.  

На утрешния ден бе изнесен и 
концерт под название „Магия, нари-
сувана с музика“, на който студенти от 
Музикалната академия в Белград изпъл-
няваха песни от световноизвестни детски 
анимационни филми. 

На финала Фолк - Арт формацията на 
Народното читалище „Братство 1869“ от 
Кюстендил изнесе концерт с български 
народни песни под название „Импресии 
от България”. 

Като част от проектa на една стена на 
автогарата в града Ивана Косовац, член 
на Управителния съвет на МОТО, заедно 
с босилеградски художници - любители, 
нарисува стенопис.

Организаторите съобщиха, че целта 
на Международния проект „Opera: Past, 
Present, Perfect!“ е да промовира операта 
и да я доближи до публиката, която 
няма възможност често да следи този вид 
сценично изкуство. 

За реализацията на мероприятията 
съдействаха Културният център „Боси-
леград” и Община Босилеград. 

П.Л.Р.

Царибродското КХД на фестивал в Черна гора 

КХД „Цариброд” през август участва 
във фестивал под название „С песни и 
игри през Херцег Нови”. Фестивалът 
бе с международен характер, предвид, 
че участваха фолклорни състави от 
Черна гора, Сърбия, Румъния, БиХ и 
други страни. Не е имал състезателски 
характер. 

Царибродчани се представиха с 
шопски танци и танци от Лесковашко. 
Художественият ръководител на КХД 
Далибор Глигоров пред журналисти 
от ФАР сподели удовлетворението от 
представянето на царибродските фолк-
лористи и възможността да общуват с 
колеги от други страни, както и приема 
от публиката и  организацията на фести-
вала. Добави, че царибродските фолкло-
ристи са имали възможност да посетят 
тамошните исторически забележител-
ности и да пътуват с кораб. 

Представянето на КХД „Цариброд” на 
фестивала в Херцег Нови е последвало 
след липса на гостувания в продължи-
телен период от време, поради панде-
мията и за фолклористите е представ-
лявало своеобразна награда за активно-
стите им в дружеството.  

Б. Димитров

Изнесени шопски танци и 
танци от Лесковашко 
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КУЛТУРА

Водоравно: 1. Град в Италия. 7. Входно 
помещение в жилище. 13. Бивш вратар 
на ФК „Партизан” и национал на СФРЮ 
(Петър). 15. Боривойе (галь.). 17. Град във 
Франция. 18. Бобан Истатков (иниц.). 
20. 16 и 23 буква. 21. Пивоварница от 
Нови Сад. 23. Женско име. 25. Част от 
жилище (мн.ч.). 27. Богиня на утринната 
зора в митологията на старите Гърци. 
29. Американски пари. 31. Частица за 
посочване на нещо. 32. Химически елемент. 
34. Името на изобретателя Тесла. 36. Иван 
Николов (иниц.). 37. Госпожица (англ.). 39. 
Сръбско женско име. 41. Неизлечима болест. 
43. Голям дървен съд за зеле (мн. ч.). 44. 
Името на мафиота Капоне. 45. Вечнозелено 
дърво. 47. Комитаджии, бунтовници (син.). 
50. Минерали, които съдържат групата 
въглена киселина. 51. Машина за вдигане на 
тежести. 

Отвесно: 2. Иван Бербатов (иниц.). 3. 
Който не е добър. 4. Град в Румъния. 5. 
Чергарин, скитник. 6. Уред за усилване 
слуха у недочуващите. 8. Река в Сибир. 9. 
Обезправен човек. 10. Кръглото в около. 11. 
Първата нота. 12. Който е в съответствие със 
здравия разум. 14. Отрова от каменовъглен 
катран. 16. Едноклетъчно животно. 18. 
Другояче, иначе. 20. Домашна птица. 
22. Град в Източна Сърбия. 24. Миризми, 
благоухания. 26. Лично местоимение. 28. 
Риба с мустаци. 30. Прорез на дреха, в 
която влиза копче (мн.ч.). 33. Отсъствие на 
война. 35. Легендарен американски боксьор 
(Мухамед). 38. Мъжка горна дреха. 40. 
Олгица (галь.). 42. Яздитно животно. 43. Най-
голямото животно в днешната ера. 45. Ехо, 
екот. 46. Мярка за площ. 48. Мирослав Антич 
(иниц.). 49. Александър Рангелов (иниц.).

Приключиха 56-ите 
филмови срещи в Ниш

56-ите филмови срещи в Ниш тази 
година се проведоха по традиция в 
Нишката крепост под открито небе 
от 21 до 27 август. Първата фестивална 
вечер бе прожектиран филм за Тома 
Здравкович, който, съдейки по първите 
реакции на зрителите, ще има голям 
успех в кината. Организаторите опре-
делиха 11 постижения в състезателната 
част на фестивала, включително светов-
ната премиера на филма „Не играйте за 
англичаните“, както и друга съпътстваща 
програма. За наградите на фестивала 
решаваше  тричленно жури - Светислав 
Буле Гонцич, Лиляна Драгутинович и 
Бранислав Томашевич.

Публиката имаше възможност, 
освен премиерно прожектирани, да 
види и филми вече получили награди – 
„Лихвар“, „Оазис“ и „Нечиста кърв“.

Деян Дабич заяви, че тази година 
съпътстващата програма е била изклю-
чително разнообразна. Желаещите са 
имали възможност да гледат безплатно 
филми в киното Cineplex, да посещават 
изложби в Офицерския дом и в гале-
рията на Културния център в Ниш и да 
присъстват на лекция на актьора Петър 
Стругар, наречена „Игра пред камерата“.

Последната вечер на 56-ите филмови 
срещи бе традиционно белязана от 
фойерверки, както и от церемонията 
по награждаването на актьорите, които 
според журито са изиграли най-добрите 
роли. Феновете на родните игрални 
филми имаха възможност да гледат 13 
прожекции на Лятната сцена, а най-зна-
чимата награда Гран при „Наиса“ отиде 
при Ненад Йездич.

Актьорите Милан Марич и Тамара 

Драгичевич получиха наградите „Цар 
Константин“ и „Царица Теодора“ за 
ролите си в биографичния филм за Тома 
Здравкович, докато Ненад Йездич беше 
награден с наградата „Гран при Наиса“ 
за ролята си във филма „Уикенд с Татко“.

Според публиката най-добрият 
актьор на тазгодишното издание на 
филмовите срещи е Любомир Булаич, 
който изигра главната роля в историче-
ската драма „Александър от Югославия“.

Трябва да се припомни, че тазгодиш-
ните филмови срещи се проведоха при 
прилагане на сериозни епидемиоло-
гични мерки, така че тези, които искаха 
да гледат прожекциите, трябваше да 
имат отрицателен тест за корона или 
отрицателен бърз тест, който можеше 
да се направи на контролно-пропу-
скателния вход на откритото кино в 
Нишката крепост.

С.Дж.

Гастро-туристически 
фестивал в Ниш
Гастро-туристическият фестивал, 

който  се проведе на 27 и 28 август 
в двора на ОУ „Свети Сава“ в Ниш, е 
обявен от организаторите като състе-
зателно събитие, което представлява 
богато гастрономическо предложение 
на Сърбия и гостоприемен дух на гости 
от чужбина. Събитието се организира за 
девети път.

Асоциацията на представителите на 
хотелиерството и туризма в Ниш и тази 
година организира международното 

събитие, посветено на храната, и както 
казаха, състезателният характер има за 
цел да запази и популяризира традици-
онната кухня.

Според организаторите за състеза-
телната част са били заявени около 250 
ястия на многобройни състезатели от 
страната и чужбина, а окончателният съд 
по храните бил изнесен от 20 местни и 
чуждестранни съдии по гастрономия.

С.Дж.

В международния гастро фестивал участваха и гости от България и 
Македония, които на място приготвяха специалитетите си. В състезателната 
част на фестивала, в приготвянето на етно специалитети, със златен медал 
се закичи Милена Цекич, по потекло от Димитровград, председател на 
сдружението „Милунка Савич“ от село Малча. Нейните етно специлитети 
журито оцени като най-добри.



3 септември 2021 година 11
novo.bratstvo.rs

СПОРТ

Вечна и блажена памет!
На 4 септември се навършват ДЕВЕТ 
ГОДИНИ, откакто се пресели в новия 

дом на небесата, нашата мила съпруга, 
майка и баба

ВЕЛИКА ХРИСТОВА
от Димитровград, по потекло от с. 

Нашушковица
Радвай се в селенията на праведниците, 
където е блаженство, каквото око не е 

виждало, ухо не е чувало и на човек и на 
ум не е идвало…
От най-близките

На 25 август се навършиха ТРИ ГОДИНИ, откакто не е с нас милият ми 
баща 

СТОЯН НАЙДАНОВ
На 9 февруари се навьршиха ОСАМНАДЕСЕТ ГОДИНИ, откакто ни 

напусна милата ми майка

МИЛКА НАЙДАНОВА
С много обич ще ви носим в срцата си и ще помним добрите ви дела. 
Пазим от забрава прекрасните спомени за вас, вашия светьл лик и 

блага душа.
Почивайте в мир!

Дъщерята Сунчица със семейството си

Босилеградски 
планинари участваха в 
похода на Черни връх на 
планина Витоша  
Дванадесет босилеградчани, членове 

на спортното дружество за плани-
нарство „Младост“, за пореден път 
участваха в традиционното изкачване на 
Черни връх (2 290 м) на планина Витоша, 
което Българският туристически съюз 
организира по повод отбелязването на 
126-та годишнина от организирания 
туризъм в България и 171 години от 
рождението на Иван Вазов. 

По традиция и този път в последната 
неделя на август голям брой плани-
нари, любители на природата и на здра-
вословния начин на живот изкачиха 
Черни връх и поднесоха цветя на баре-
лефа на Алеко Константинов, който през 
1895 г. с 300 свои съмишленици е изкачил 
витошкия първенец. Той се смята за 
основоположник на организираното 

туристическо движение в Бълария и е 
секретар на първия туристически клуб 
в България, а негов председател е Иван 
Вазов. 

В знак на благодарност за участие в 
тържествата посветени на 126-та годиш-
нина от организирания туризъм в 
България и 171 години от рождението 
на Иван Вазов на всички сдружения и 
планинари Българският туристически 
съюз връчи грамоти.

Председателката на босилеградското 
планинарско сдружение „Младост” 
Симка Джонева заяви, че и този път 
разноските за транспорта на нашите 
планинари до София е поела Община 
Босилеград.

П.Л.Р.

На Власина се проведе 
Летен лагер по тенис на 
маса за деца 
Десет състезатели по тенис на маса 

от босилеградския клуб „Младост“ 
участваха в тазгодишния летен лагер 
„Власина 2021“.

И през това лято 138 деца от Сърбия, 
България, Черна гора, Северна Маке-
дония и Босна и Херцеговина имаха 
възможност да усъвършенстват уменията 
си по тенис на маса. За трнировъчния 
процес бяха ангажирани 10 треньори, а 
тенисистите бяха разделени в две групи 
- активни играчи, на които лагерът им 
послужи за подготовка за предстоящия 
сезон, и начинаещи тенисисти, които 
учеха основите на този спорт.

Лагера посетиха и Александър Кара-
кашевич, председател на Асоциацията 
по тенис на маса на Сърбия, Смилка 
Радивоевич, генерален секретар на 
асоциацията, и Батица Миличевич, 
комисар за състезанията. 

Последния ден от лагера беше орга-
низиран и турнир в 6 категории, а първо 

място в „най-силната категория” спечели 
Преслав Пиперов, член на босилеград-
ския отбор „Младост“. 

Организатори на Летния лагер по 
тенис на маса „Власина 2021“ бяха 
Никола Талески, треньор на отбора по 
тенис на маса  „Младост“ от Босилеград, 
Бранислав Миленкович от отбора „Топ 
спин“ от Враня и Саша Милошевич от 
„Бело поле“ от Сурдулица. 

„Радвам се, че и този път органи-
зирахме лагер за малки тенисити от 
Сърбия, България, Черна гора, Босна и 
Херцеговина и Северна Македония. Това 
е най-големият лагер по тенис на маса, 
организиран тази година в Сърбия“, каза 
Никола Талески.

Разходите за транспорта за нашите 
тенисисти пое Община Босилеград, а 
престоя по време на лагера бе за сметка 
на участниците.

П.Л.Р.

Успех на царибродчанка 

Пеги Стоилкова се 
проявява като рефер на 
„Уимбълдън” 
Царибродчани са май като черногор-

ците – има ги малко, но са добре 
разпределени. Преди няколко седмици 
се въодушевихме, когато разбрахме, 
че една царибродчанка – Пеги Стоил-
кова, се проявява като рефер на един от 
четирите най-големи турнири по тенис 
„Уимбълдън”. Стоилкова и тази година 
участва в турнира и съдеше мачове дори 
и на Новак Джокович. Може би именно 
тя му донесе късмет, тъй като, както 
е известно, сръбската звезда спечели 
турнира и се добра до 20-ата гренд слем 
титла, като по този начин стана рамо 
до рамо с другите две легенди – Рафаел 
Надал и Роджер Федерер. 

Опитахме да се свържем с нашенката 
и в това начинание успяхме. Намерихме 
я в Лондон, в който град живее със семей-
ството си от няколко години. Пеги обаче 
ни съобщи, че строгите правила на орга-
низацията на реферите по тенис не й 
позволяват да дава интервюта. „Надявам 
се, че ме разбирате и ми е жал, че не 

мога да ви помогна в това отношение, 
но обещавам, когато се озова в Цари-
брод, ще ви повикам, ще отидем някъде 
на кафе и ще поговорим за голямата 
история на тениса в Обединеното Крал-
ство”. Отвърнахме й, че нищо не трябва 
да се притеснява и добавихме: „Ние се 
гордеем с теб, Пеги, тъй като ти си наша, 
царибродчанка, а ние сме твои, цари-
бродчани”. 

Стоилкова е родена преди четири 
и половина десетилетия  в Цариброд. 
Завършила е Пиротската гимназия. 
Преди да се пресели в столицата на 
Обединеното Кралство, е работила в 
една банка в Пирот. 

Нека да припомним и това, че на 
младини е била състезателка на местния 
атлетически клуб „Балкан”. Спомняме 
си, че преди 20-ина година бе сътрудник 
на вестника ни, като публикува сериал 
за историята на посочения спортен 
колектив. 

Б. Димитров
Царибродски спорт  – Фудбол

Зона  ИЗТОК  –    2 кръг 
„БАЛКАНСКИ“ – „РАЙКО МИТИЧ“ 

(Бела паланка)    4 : 1
След около година и половина отново 

бяха допуснати зрители по трибуните в 
Спортния Центар ,,Парк“ в Цариброд, 
които имаха възможност да следят мача 
между царибродските фудболисти и 
гостите им от Бела паланка. Цариброд-
чани надиграха съперниците си във 
всички  елементи на фудболната игра. 
С по две попадения на Чирич и Петров 
„Балкански“ намекна за берекетен есенен 
сезон и кандидатстване за прво място в 
края на сезона.

,,Доволен съм от играта на моите 

фудболисти, които  показаха голямо 
желание за победа, и ако не бяха лоши 
съдии и ако имахме повече късмет, 
гостире щяха да си заминат с още 
толкова голове“, заяви старши треньорът 
на домакините Н. Рангелов.

Балкански: Б. Крумов (Йосифович), 
Алексов, Иванов, Кирков С. (Кирков 
Н.), Марков, Петров, Манцич (Васов С.), 
Чирич, Васов Д., Васов А. (Васов С.).

„Балкански“ има неизигран мач с 
,,Дунав“ (Прахово), а в следващия кърг 
гостува на „Гердап“ от дунавския град 
Кладово.

А. М.
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Манчин рабуш 

„Годжа граджанин” 
и селяци

Здравейте, братстваджийе! Тия пут, 
че ви говорим за тему кою у първи 
момент реко да избегнем, ама – не мого! 
Ви сигурно се съга питате ква ли йе па 
тая тема? Че ви кажем одма, нема ви 
държим у неизвеснос, да ви кьидам 
живците: Абре, ние, цариброджанье ко 
станьуйемо од дън на дън по-малко, кока 
све повише и повише манумо да можемо 
да се траимо. Кока манумо да можемо 
да се гледамо, даже. А оно би требало да 
буде обърнуто, нали? Народ по градът 
и общинуту све по-малко, а на гроби-
щата све повише и повише. И уместо 
да си живуйемо, да бъдемо торелантни 
(тека се вальда кажеше?), да се мазимо и 
пазимо, ми почемо да бийемо йедън по 
другога ко ненормални. 

Е, я се сечам ка поче после неколко 
године паузу пак да излази „Братство” 
(ама съга под фирму „Ново Братство”) 
йедън общинскьи функционер у Цари-
брод, кой тъгай беше на йош по-голему 
функцию него що йе съга, ме срете у 
чаршиюту и ми рече: „Манчо, абе, я 
знам да си ти дългогодишен сътрудник 
на вестникат, па би те замолил на тия 
що за ньега писую да поручиш следното: 
‘Немой да ми споминьу името у тую 
селячку новину!’”. 

Я се зграну! Помисли си: Уместо да 
се радуйе що йе новината пак почела да 
излази, що йе традицията наставена, що 
су неколко човека, меджу ньи и неколко 
царибродчанина, пак се нашли на 
работу и почели да узимаю кикве-текве 
платице, он па од завис, од мържньу, че 
рече, ко йе това селячка новина и йош па 
името му да се не споминьа у ньу. Я би 
могъл и да ви кажем кой йе тия функ-
ционер явно, съга, ама че си напраим 
белю, че га посмешим, а он че после да 
почне да лъже ко нейе това рекъл и ко 
сам я това измислил. Кой оче да разбере 
кой йе тия общинскьи политичар, нека 
ме пита у чаршиюту и я че му кажем. 
Овака, явно да га споминьем у новинуту, 
че си направим белю, знам, сигуран 
сам. Че пресавийе табакат и че ме суди 
уж за увреду, а я немам докази. Очу да 
кажем, немам ньеговуту изяву на траку, 
йер не съм новинар, а да подокнем некои 
сведоци кои чуше това що рече полити-
чарат, они нема да сакаю да се закачаю 
с ньега да ньим не напраи после некою 
щету. На ньи или па на ньиньи близкьи. 
Или па на мои близкьи, йер, ко що се веч 
знае, на мен снаата работи у общинуту. 

Йедън бългаскьи научник навремето 
беше рекъл: „Ако би могло човешката 
завист и мържньа некако да се увате ко 
що струята мож да се увати със жичкье, 
то тъгай би се створила ненормално 
голема енергия коя би могла да движи 
целият свет. Не би ни требале хидро-
централе, термоелектране, нуклеарна 

енергия, слъчева енергия...” Дълго се 
мислея дали да кажем на децата у „Ново 
Братство” кво йе рекъл „приятельат им” 
или па да си кьутим. Йедна памет ми 
каже: Манчо, мани не ядови децата, тия 
що йе това рекъл не заслужуйе више име 
да му споменеш, да мислиш за ньега, йер 
се йе открил какъв йе. Друга па памет ми 
говори: Манчо, я кажи на децата, нека 
буду опрезна, нека знаю од кога требе да 
се пазе. Нека знаю ка га виде дуп...ията 
да си държу уз зид, а ако нема покре ньи 
зид, тъгай може за тую цел да искористе 
и шлем. 

Я сам стар човек, 80 и кусур године 
имам. Може би йе глупаво това що че 
ви съга кажем, ама..., нека...: Мене ме йе 
майкьа учила (болье да кажем – задоила 
с тую мисъл йош од малечкога) ко ка 
мене некой гачка с каменье, я требе да 
узнем да па га дарим с лебац. И я тека 
сам праил скоро цел живот. Кажем 
скоро, йер се од тую глупаву идеологию 
отказа преди неколко године. Годинама 
гнусни човеци ме гачкаше с каменье, а 
я ньи гьи дари с лебац. Они каменье, я 
лебац, они каминье, я лебац... Ама, не 
било тека. Године минуше, на тия що 
ме замераше с каменье главицете оста-
доше здраве, а на мене главицата стану 
сва у модрице и чворугье. И затова 
преди неколко године, значи, веч по 
старе године, реши – не, нема повише 
да буде тека – кой мене гачка с каменье, 
я ньега нема да дарим с лебац, него че га 
гачкам - със железо. Животът йе йедън. 
И достоянството йе битно. Или, що каже 
йедна сръбска поговорка: „С пощеним - 
пощено, с барабу – барабски.” 

Ви са сигурно се питате дали съм 
пренел на децата у „Ново Братство” за 
това кво ми рече функционерат да ньим 
поручим. Одлучи да ньим пренесем. 
Реко на йедно момче, новинарче у 
новинуту, ка га видо у чаршиюту, а 
оно, ка това чу, се увати за главу и рече: 
„Ле-ле-ле, ма, чича Манчо, могукье ли 
йе това? Ма, кво смо му лоше напраили, 
та тека да дума? Къв йе па това човек? 
У първи момент се угризо за йезик. 
Помисли си: Не требеше да му кажем, 
гле колко се потресе, че му се слошае. 
Пита га: Дете, ма, добре ли си ти? А оно, 
сирома, ми одговори: „Чеке, бе, чича 
Манчо! Чеке да се осъзнаем. Кока ме 
Тайсон друсну по брадуту. И звездичкье 
доримка почеше да ми се мотаю пред 
очите.” 

Е, и това нека да ви кажем съга, да 
не забоварим: я сам увек на страну на 
по-слаботога. Тека си ме кара. Очу да 
кажем – кръвта си ме тека кара. Увек 
на по-слаботога очу да помогнем. Оно, 
не кажем я да йе това най-паметно, йер 
обично се деси на кога помогнеш да ти 
он ютре първ забие нож у гърбинуту, да 
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 [ Защо полицаите искат с висок глас три пъти да им се 
каже онова, което вече са чули? За да пробват палките.

 [ Гордиевия възел е разсечен, но не и решен.
 [ Малко са спортисти, които постигат високи 

резултати със стягане на колана.
 [ Човешкият век е живот на определено време.
 [ И най-светлите революции си имат свои тъмници. Възпитателни.
 [ Ако можеше камъните на цялата планета да превърнат 

в хляб, не ще е достатъчно да  нахрани ситите.

Афоризми        Симеон КОСТОВ

ти пръв йе... ма...., ама... Кво да праим, 
текъв сам си, текъв сам се родил и текъв 
кока че си умрем. Или, ко що йеднуш 
рече Шешель: „Я увек браним по-слабо-
тога. Ако ловджийе прае хайку на заека 
да га утепаю, я сам увек на страну на 
заекатога, йер йе по-слаб.” 

После месец дъна пак срето нови-
нарчето у чаршиюту и га пита: Дете, 
кво напраи, пренесе ли на колегьете кво 
рече функционерат? Детето ми одго-
вори: „Чича Манчо, държамо редак-
цийски састанак специялно на тую тему. 
Най-напред донесомо заключак да ти 
благодаримо за това що си ни пренел, 
йер че знамо од кога требе да се пазимо 
и че знамо какъв однос према ньега зана-
пред требе да имамо. Второ, името му, че 
гледамо да не споминьемо у новинуту, да 

га не би повише „посельачували”, осим 
ка това не може да се избегне из прото-
коларни разлози. И трекье, не йе било 
убаво да врегьа селяците, йер да му не су 
селяците, он ко „годжа граджанин” не би 
имало кво да йеде. Селяците су тия що 
произведу лебацат и осталете намир-
нице. 

Те, това бе мойта приказка за тия пут, 
драгье братстваджийе. Незнам колко 
беше интересна, ама се надам да беше 
бар малко поучна. Че се чуйемо за две 
неделье. Дотъгай да ми останете живи, 
здрави и весели! И вие що не завидите и 
не мързите никога, а и вие що завидите и 
мързите цел свет. Не праим разлику тия 
пут. Сви да сте ми добре. 

Ваш Манча


