
Последно заседание на 
досегашния състав на НС 
преди изборите

Община Босилеград 
се сдоби с нов камион 
за сметоизвозване 
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Нов ултразвуков 
апарат за Здравния 
дом в Босилеград

Изграждането на обектите на детската 
градина в Босилеград продължава 
според плана 
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Българските медии по света – 
експозиция на снимки в БТА София

На 31 октомври в БТА в София беше 
открита изложба „Българските медии 
по света“. Откриването се състоя ден 
преди заминаването на участниците в XVI 
Световна среща на българските медии, 
която тази година бе проведена в Израел. 
Посетителите на изложбата можаха да 
видят над 80 снимки и архивни материали 
от дейностите на българоезичните 
медии извън Р България. По време на 
откриването генералният директор на БТА 
Кирил Вълчев каза, че общият брой на 
българоезичните медии е 45, като те се 
разпростират в 22 държави във всички 
континенти, с изключение на Африка и 
Антарктида. Най-старата е на половин век, 
а най-младата – на една година.

Откриването на експозицията в БТА 
е част от програмата на XVI Световна 
среща на българските медии, която тази 
година се състоя в Йерусалим и Тел Авив. 
Не случайно и датата на заминаване за 
Израел бе 1 ноември, Денят на народните 
будители.

„Ще говорим за медиите и спасението, 
за спасението преди 80 години на почти 
50 000 български евреи от българската 
държава, църква и народ. Ще говорим 
за това какво може да спаси нас, 
съвременните медии в съвременния 
свят на интернет със свободно шестващи 
лъжи и как да спасим истината в медиите. 
Това, впрочем, беше основната тема на 
миналогодишната ни среща в Рилския 
манастир. И ще говорим за присъствието 
на вечните ценности в медиите на най-

святото място за православния български 
народ – Йерусалим, коментира Вълчев. 

„Преди две години отбелязахме едно 
изключително важно събитие – 30 години 
от възстановяването на дипломатическите 
отношения между двата ни народа и двете 
ни страни. Това посолството отбеляза 
с невероятната изложба на Ладислав 
Цветков, която се нарича „Пъстротата на 
България и Израел“, и която показва чрез 
най-живия език, този на фотографията, 
колко много прилики има между двете 
страни“, каза Йорам Елрон – посланик на  
Държавата Израел в България.

„Тази изложба има три много важни 
послания, едното е, че българите все пак 
можем да бъдем общност, да живеем 
единодушно и единомислено, какъв е 
бил завета на покровителя на българския 
народ св. Йоан Рилски. Второто послание е 
свързано с непрекъснатите избори, които 
българите правят през последните месеци, 
и то е всъщност да правиш избор, какъвто 
повечето българи правят или са направили 
- да заминеш в чужбина, да се опиташ да 
започнеш всичко отначало, във всички 
тези избори няма нищо лошо и ние имаме 
един прекрасен резултат като медиите, 
които показваме тук. Третото послание, 
че българите имаме устой, тези български 
медии показват, че нашата вяра, род, 
история, традиции са опора, на която 
можем да стъпваме“ - подчерта Кирил 
Вълчев при откриването на експозицията.

С.Дж.

Световна среща на 
българските медии в Израел

С молитва на Божи гроб в Деня на 
народните будители - 1 ноември, започна 
17-ата Световна среща на българските 
медии, организирана от Българската 
телеграфна агенция (БТА). Темата на 
срещата бе „Медии и спасение“. Тя се 
проведе от 1 до 3 ноември в Йерусалим 
и Тел Авив, в навечерието на 80-ата 
годишнина от спасяването на българските 
евреи. Тази година във форума участваха 
представители на над 20 български медии 
от чужбина.

Н а  в т о р и я  д е н  о т  п р о я в а т а 
приветствия към участниците отправиха 
вицепрезидентът на Република България 
Илияна Йотова, министърът на културата 
в служебното правителство на Р България 
Велислав Минеков, министърът на 
туризма Илин Димитров, посланикът на Р 
България в Тел Авив Румяна Бъчварова 
и ръководителят на Делегацията на 
Европейския съюз в Държавата Израел 
Димитър Цанчев. Началото на срещата 
бе дадено от генералния директор на БТА 
Кирил Вълчев.

Програмата на форума включваше три 
панела, два от които в Йерусалим на 2 
ноември и един в Тел Авив на следващия 
ден.

За първи път на Голгота беше отслужен 
молебен на български език от Западно- 
и Средноевропейския митрополит 
Антоний и протойерей Константин 
Цанков в съслужение с духовници от 
Йерусалимската патриаршия, братя на 
манастира, който се намира на Божи гроб.

На благодарствения молебен освен 
вицепрезидента  Илияна  Йотова , 
министрите Велислав Минеков и 
Илин Димитров,  председателя на 
парламентарната комисия по културата и 
медиите Иван Ченчев и посланика на Р 
България в Тел Авив Румяна Бъчварова, 
присъстваха и представители на 20 
български медии от 13 държави.

Кирил Вълчев коментира пред 
журналисти, че това е важен момент за 
България, защото досега не е служено на 
Голгота на български език. Той отбеляза, 
че това е най-святото място за българите 
и припомни с какво вълнение през 
Възраждането те са идвали или са мечтали 
да дойдат в Йерусалим.

Вълчев посочи, че 17-ата Световна 

среща на българските медии започва 
на знаково за българите място, на което 
да се говори не само за спасението на 
българските евреи, а и за спасението на 
истината в медиите и вечните ценности 
в тях. „Ние тук на практика започваме 
отбелязването на 80-годишнината от 
спасяването на българските евреи 
от страна на българската държава, 
Българската православна църква и целия 
български народ“, каза той. През март 
1943 г. България отказва да депортира 
близо 50 хиляди евреи, живеещи на нейна 
територия. 

Западно- и Средноевропейският 
митрополит Антоний каза, че се е помолил 
преди всичко за здраве и благоденствие 
на българския народ. „В този ден, молейки 
се на Голгота, на мястото, където Христос 
бе прикован, мястото, на което Христос 
ни изкупи със своята кръстна смърт, аз се 
помолих Бог да изкупи греховете, волни 
и неволни, на всички нас, да ни прости 
волните и неволни прегрешения и да 
дарува по-добро бъдеще и настояще за 
всички българи по цялата земя, където и 
да се намират“, посочи той.

Митрополит Антоний отбеляза, че 
това място е свято за много религии, не 
само за християните, а също за юдеите 
и мюсюлманите, и много векове са се 
водили спорове за него. „Но всички сме 
радостни и щастливи, че всяка година 
сме свидетели, независимо от нашите 
човешки слабости, на тази велика Божия 
милост - благодатният огън, който слиза 
на Възкресение Христово и това е 
едно упование, надежда, че Бог не ни е 
забравил“, добави той.

„Днес сложихме символичното начало 
на отбелязването на предстоящата 
80-годишнина от  спасяването на 
б ъ л г а р с к и те  е в р е и “ ,  ко м е н т и р а 
вицепрезидентът Илияна Йотова пред 
български журналисти след поднасяне 
на венци и цветя пред Паметника на 
спасението в Тел Авив.

Йотова посочи, че днес не знаем 
имената на една част от тези хора, 
допринесли за спасяване на българските 
евреи, но те винаги ще останат в 
българската и в израелската памет, и в 
паметта на цяла Европа. 

Вицепрезидентът посочи, че е създаден 

инициативен комитет към Министерството 
на  култ урата  за  отбелязване на 
п р е д с т о я щ а т а  8 0 - г о д и ш н и н а  о т 
спасяването на българските евреи. Тя 
каза, че предложението на Министерския 
съвет е президентът да бъде патрон 
на честванията. Йотова допълни, че 
в инициативния комитет участват 
различни български институции, много 
неправителствени организации и че ще 
има най-различни инициативи през цялата 
година.

Участниците в 17-ата Световна среща 
на българските медии в Йерусалим 
направиха посещение на Световния 
център за възпоменание на Холокоста 
„Яд Вашем“. Мемориалният комплекс 
е създаден със закон, приет от Кнесета 
(парламента) на Държавата Израел на 
19 август 1953 г., за да се отдаде почит 
на близо шест милиона евреи, убити по 
време на Втората световна война (1939-
1945).

Пред входа на центъра е изградена Алея 
на праведниците, в която са изписани 
имената на хора, които имат личен принос 

за спасяването на евреи по време на 
Втората световна война. Понастоящем 
там са записани имената на 20 българи. 
Те са удостоени от центъра „Яд Вашем“ 
със званието „праведник на народите на 
света“. Първият български праведник е 
хлебарят от София Рубин Димитров, по 
прякор Бичко. Сред останалите българи са 
екзарх Стефан I, патриарх Кирил, политикът 
и общественик Димитър Пешев, както и 
кюстендилци с принос за спасяването на 
българските евреи.

Следващата Световна среща на 
българските медии ще се състои в 
Казанлък за 120-ото издание на Празника 
на розата, обяви генералният директор 
на БТА в края на 17-ата медийна среща. 
Той отбеляза, че 120-ото издание на най-
емблематичния фестивал на България ще 
се проведе между 1 и 4 юни следващата 
година. Той посочи, че участниците в 
медийната среща имат специална покана 
от кмета на Казанлък заедно да отбележат 
юбилейния Празник на розата и там да 
поговорят за медиите и празниците.

С.Дж.



10 ноември 2022 година 3
novo.bratstvo.rs

АКТУАЛНИ ТЕМИ



novo.bratstvo.rs

4 10 ноември 2022 годинаАКТУАЛНИ ТЕМИ



10 ноември 2022 година 5
novo.bratstvo.rs

АКТУАЛНИ ТЕМИ

1.   Сладжана Иванов - психолог от Цариброд, 
2.   Далибор Миланов - ветеринарен техник от 

Цариброд,  
3.   Иван Таков - икономист от Бабушница, 
4.   Небойша Иванов - юрист от Цариброд,
5.   Мая Васов - статистик от Цариброд,
6.   Любинко Марков - предприемач от Панчево, 
7.   Сладжана Соколов - учител от Цариброд,
8.   Зоран Андонов - политиколог от Цариброд,

9.   Ивица Тодоров - работник от Цариброд, 
10. Лиля Соколов - учител от Цариброд, 
11. Стратко Пейчев - предприемач от Цариброд,
12. Дамир Таков - ветеринарен лекар от Цариброд,
13. Ирена Дончев - учител от Цариброд, 
14. Мирча Сотиров - пенсионер от Цариброд,  
15. Анкица Маноилов - търговец от Цариброд,  
16. Цветанка Ранчев - счетоводител от Цариброд,
17. Сашко Митов - пенсионер от Цариброд.

 ЗА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ
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Захариев и Стойков в Цариброд 

На пазара с 
обикновените хора 

Председателят на Община Босиле-
град и водач на кандидатската листа 
„Това сме ние” – Природно движение 
за изборите за Националния съвет (НС) 
на българското национално малцин-
ство, Владимир Захариев, придружаван 
от най-близкия си сътрудник Стефан 
Стойков, настоящ председател на НС, и 
Славица Васова, секретар на НС в Цари-
брод, миналия петък посетиха Цариброд 
и се озоваха на местния пазар. 

В навечерието на изборите за НС сред 

царибродчани, които бяха дошли на 
пазара, те пропагандираха листата си и 
разговаряха с гражданите. Много хора 
пожелаха да се снимат с тях за спомен, да 
продискутират по въпроси, които касаят 
положението на малцинството... 

Захариев, Стойков и Васова след 
това се възползваха от възможността да  
представят политическата програма на 
движението си по местните медии ФАР 
и РТ „Цариброд”. 

Б. Димитров 

Пред бюста на Левски в Цариброд 

Първата активност в 
предизборната кампания 
на „Корени”  

В понеделник на 31 октомври пред 
бюста на Левски в центъра на Цариброд 
пред медиите се представи Група гласо-
подаватели „Корени”, които ще участват 
в изборите за Национален съвет на 
малцинството ни на 13 ноември т.г. 

Говори лидерът на групата Владица 
Димитров, като представи канди-
дат-съветнците, 13 от които са от Цари-
брод, по двама от Ниш и Панчево 
и един от Пирот. Димитров каза, че 

всички кандидат-съветници са изявени 
в своята професия. Оповести поредица 
от предизбирни активности на групата и 
сподели уверението си, че тя ще спечели 
най-много места в бъдещия състав на 
Националния съвет. 

Призова гражданите да гласуват за 
„Корени”, която кандидатска-листа е под 
номер 2 в бюлетината.  

Б. Димитров

По повод Деня на народните 
будители 

Подходящо 
тържество в 
Цариброд 

По случай великия български празник 
1 ноември – Деня на народните будители, 
в салона на местния Център за култура 
бе изнесена подходящa програма, която 
подготвиха царибродски ученици. 

Говориха кметът на Цариброд Владица 
Димитров, генералният консул на Р 
България в Ниш Димитър Цанев и др. 

Връчени бяха награди на двама 
просветни дейци и на едно ведомство. 
Решението за наградите взе Общинският 
съвет. 

На Снежана Симеонова, гимназиален 
учител по български език и литература и 
бивш директор на местната гимназия, 
отличието бе присъдено за приноса й в 
опазването и развитието на литературата 
на български език в територията на 
общината. Същото признание, но за 
приноса в развитието на образованието 
в общината, получи преподавателката 
по сръбски език и литература в местното 
основно училище Светлана Стоянова. 
Центърът за култура бе ведомството, което 
получи плакет за приноса си в запазването 
на културно-историческото наследство 
на българското национално малцинство. 
Признанието бе връчено на директора на 
ведомството Николайча Манов. 

Б. Димитров 

В Босилеград бе 
отбелязан Денят на 
народните будили

По традиция и тази година 1 ноември 
- Денят на народните будилите, в Босиле-
град  бе отбелязан тържествено с редица 
дейности, с които бе изразена почитта  
към просветителите, книжовниците, 
революционерите - създателите и пази-
телите на българската духовност и наци-
оналното ни самосъзнание. 

В хола на босилеградската гимназия 
бе организирана културна програма, 
на която присъстваха ученици и препо-
даватели. Пред специално подготве-
ното табло, посветено на празника, 
бе прочетен реферат за Деня на наро- 
дните будители, съхранили през веко-
вете духовните ценности на българския 
народ. В продължение на програмата 
ученици изпълняваха стихотворения от 
Христо Ботев, Иван Вазов, Любен Кара-
велов, Добри Чинтулов и други известни 
български поети, а някои четоха свои 
есета, посветени на един от най-светлите 
български празници. 

В централното фоайе на Осно- 
вното училище „Георги Димитров“ 
също бяха поставени табла с текстове, 
ученически есета и снимки на писа-
тели, поети, книжовници и други 

видни възрожденски будители. Пред 
таблата учителите и преподавателите 
по български език изнасяха лекции за 
великото дело и значението на наро- 
дните будители, а ученици изпълняваха 
стихотворения на известни български 
поети. 

По случай празника КИЦ „Боси-
леград” заедно със Столична община 
София в своя салон организира културна 
програма с участието на известните 
български народни певци Илия Луков и 
Валерия Момчилова. 

Председателят на КИЦ Иван Николов 
честити празника и поздрави присъства-
щите, подчертавайки значението на 
Деня на народните будители за паметта 
и единението на българската нация.

Илия Луков и Валерия Момчилова 
изпълниха български исторически 
и хороводни песни, а заедно с тях и 
присъстващите се хващаха на хорото.

П.Л.Р.
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Нов ултразвуков апарат 
за Здравния дом в 
Босилеград

Община Босилеград предостави на 
Здравния дом нов ултразвуков апарат за 
диагностика и лечение на пациентите. 
Кметът Владимир Захариев изтъква, че 
става дума за най-съвременен ултраз-
вуков апарат, който oбщината е спече-
лила от конкурса на Министерството на 
правосъдието, а въз основа на договора с 
Министерството на здравеопазването.     

- Благодаря на държавния връх и на 
съответните министерства за осигурява-
нето на този медицински уред, с който в 
нашия Здравен дом ще се създадaт още 
по-качествени условия за диагностика 
на пациентите, каквато има в най-съвре-
менните клиники. Здравният дом разпо-
лага с изключителни специалисти, 

които ще правят прегледи с помощта 
на съвременния ултразвуков апарат. 
Заедно с директора на Здравния дом д-р 
Горан Василов общинското ръководство 
непрекъснато се старае да осигурява 
качествени медицински услуги, диагно-
стика и лечение на пациентите от нашата 
община, посочи Захариев. 

Той подчерта, че преди няколко 
години общината със съдействието на 
директора д-р Горан Василов също е 
осигурила нов ултразвуков апарат за 
Здравния дом, тогава от Посолството на 
САЩ, който се ползва в гинекологичния 
кабинет.  

П.Л.Р. 

Община Босилеград се 
сдоби с нов камион за 
сметоизвозване 

Община Босилеград получи от Мини-
стерството на опазването на околната 
среда нов камион за извозване на битови 
отпадъци. Микица Василев, референт 
за опазване на околната среда в Общин-
ската администрация в Босилеград, 
заяви, че камионът е на стойност 21 
милиона динара и може да събере до 15 
м3 отпадъци. 

Нашата община е осигурила камиона, 
като е спечелила конкурса на министер-
ството за подобряване на условията за 
почистване и поддържане на чистотата в 
града и околните села. 

- Изказвам огромна благодарност към 
Министерството на опазване на околната 
среда и министърката Ирена Вуйович 

за предоставения камион, с който ще се 
подобрят условията за извозването на 
боклук от града и околните села. Искам 
да подчертая, че нашата община има 
изключително сътрудничество с мини-
стерството, което неотдавна ни предо-
стави и пластмасови контейнери от 1,1 
м3 и кофи от 250 л за смет, които вече 
са поставени в града и в някои села, 
изтъкна кметът Владимир Захариев и 
добави, че въз основа на конкурса при 
същото министерство нашата община е 
получила и котли за парно отопление на 
сградата на Центъра за култура „Босиле-
град“. 

П.Л.Р.

Последно заседание на 
досегашния състав на НС 
преди изборите

В заседателната зала на Общин-
ската администрация в Босилеград на 7 
ноември се проведе заседание на Нацио-
налния съвет на българското национално 
малцинство в Сърбия. Това бе послед-
ната сесия на НС в този състав, тъй като 
на 13 ноември ще се проведат редовни 
избори за членове на Съвета. Единстве-
ната точка в дневния ред бе Отчетът за 
работа на Националния съвет през изми-
налите 4 години.  

Откривайки сесията, председателят на 
НС на българското национално малцин-
ство в Сърбия Стефан Стойков посочи, 
че Националният съвет е единственият 
орган, който представлява всички орга-
низации на българите в Сърбия и има 
правомощия в областта на образова-
нието, културата, информирането и 
официалната употреба на българския 
език и писмо.

„Актуалният състав на Националния 
съвет на българското национално 
малцинство е избран на преки избори 
на 4 ноември 2018 година и за първи 
път обедини общините  Босилеград и 
Цариброд. Като председател на НС, 
една година бях и начело на  Координа-
цията на всички национални съвети в 
Република Сърбия. През изминалите 4 

години НС на българското национално 
малцинство е имал отлично сътрудниче-
ство с институциите в Р Сърбия, както и 
с другите национални съвети, а особено 
с НС на унгарското национално малцин-
ство“, каза Стойков. 

В изказването си той посочи, че „през 
2014/2015 година, когато Съвета оглави  
Владимир Захариев, след тридесет 
години НС започна процеса за превеж-
дане на учебниците на български език 
за основните  училища и гимназиите. В 
Босилеград във всички класове в основ-
ното училище и гимназията, с изклю-
чение само на един клас в ОУ, има пара-
лелки, в които учениците се учат изцяло 
на майчин български. В община Цари-
брод трябва да се положат усилия, за да 
има и там паралелки на български език 
в основното училище, защото в момента 
български паралелки има само в гимна-
зията. Също така учителите в детската 
градина трябва да работят повече върху 
прилагането на българския език“, каза 
той.

Председателят на НС заяви от трибу-
ната, че Съветът дава парични награди 
на победителите в състезанията по 
български език, както и на учениците 
на випуска от началните и средните 

училища. Тази година за първи път 
в Босилеград в организация на НС се 
проведе пилотен проект „Подготовка на 
кадидат-студентите в България“, който, 
ако даде добри резултати, от следващата 
година ще започне да се провежда и в 
Цариброд.

Говорейки за информирането на 
български език, той изтъкна, че правата 
на Нова Радиотелевизия Босилеград от 
2015 година, когато бе приет нов закон 
за държавните медии, изцяло са преми-
нали към Националния съвет и че сега 
НРТВ Босилеград работи благодарение 
на финансовата подкрепа на Община 
Босилеград, която предоставя средства 
на НС за тази цел. Вестник „Ново Брат-
ство“ се финансира от Националния 
съвет, а последните две години финан-
сова подкрепа за дейностите на вестника 
оказва и Министерството на културата и 
информирането на Р Сърбия.

„НС участва в отбелязването на всички 
важни дати, свързани с историята на 
българския народ, съфинансира фести-
валите „Босилеградско краище пее 
и танцува“ в Босилеград, „Нишавски 
хоровод“ в Цариброд, „Българиада 
във Войводина“ в Нови Сад и оказва 
подкрепа на редица инициативи на 
сдружения и организации. Запланувано 
е в бъдеще в Босилеград да се открие 
галерия, в която ще бъдат експонирани 
произведения и творби на художници от 
Босилеград“.

Стойков подчерта, че държавата 
Сърбия е разрешила издаването на двуе-
зични документи, табели с названия на 
улици и населени места в Босилеград, 

Цариброд, както и в части от Бабуш-
ница и Панчево, където има българско 
население. Голяма помощ на НС в тази 
област е оказана от страна на Мисията на 
ОЕБС в Сърбия, както и от други между-
народни организации. 

„Да не забравяме корените си, но и 
да уважаваме конституцията на Репу-
блика Сърбия, в която живеем. Трябва 
да познаваме и съхраняваме историята, 
но не и да живеем в миналото”, заяви 
Стойков, изтъквайки, че НС трябва 
да продължи да работи за укрепва-
нето и подобряването на правата на 
българското малцинство в Сърбия. Той 
завърши изказването си с посланието 
„Дела, а не думи“.

В речта си на сесията Владимир Заха-
риев, водач на листата „Това сме ние 
- Природно движение - Владимир Заха-
риев“, подчерта, че Стефан Стойков и 
досегашното ръководство на НС са изпъ-
лнявали изключително добре оказаното 
им доверие. „Ние съхраняваме нашите 
корени и традиции, но уважаваме 
държавата Сърбия, в която живеем от 
1919 година. Тя зачита и уважава нашите 
права и ни дава възможност да работим 
и да създаваме по-добри условия за 
живот за нас и нашите поколения. По 
време на нашите два мандата начело на 
Националния съвет не е имало сътре-
сения и размирици. Не искаме да се 
делим със сънародниците ни от Цари-
брод и от други краища на Сърбия, а да 
бъдем заедно и сговорни“, заяви между 
другото Захариев.

П.Л.Р.
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БТФ за 16-и път 

Изнесени шест спектакъла 
В Цариброд за 16-и пореден път се 

провежда театралният фестивал „Балкан 
театър фест” (БТФ). Мероприятието на 3 
ноември откри „Драматично-кукленият 
театър” от Враца с пиесата си „Престъ-
пление и наказание” по Достойевски. 
Режисурата е на Дамян Тенев. Два дни 
по-късно на сцената се качиха артисти 
от Народния театър „Иван Вазов”, които 
изпълниха спектакъла „Любовникът” 
по текст на Харолд Пинтър и режисура 
на Деян Донков. На 7 ноември Народ-
ният театър от Лесковац изнесе спек-
такъла „Паметта на водата” от Шийла 
Стивънсън, който на сцената е поставила 
Оля Джорджевич. Два дена по-късно 
Народният театър „Бора Станкович” 
от Враня изпълни представлението 
„Госпожа Министершата” по текст на 
Бранислав Нушич, докато режисурата бе 
дело на Владимир Лазич. 

Народният театър от Ниш на 11 
ноември ще изпълни спектакъла на 
Иван М. Лалич „Героят на нацията”, 
който на сцената е поставил Спасойе Ж. 
Милованович. Драматично-кукленият 
театър „Иван Радоев” от гр. Плевен ще 
изиграе последната пиеса в рамките на 
фестивала на 12 ноември, като изнесе 

спектакъла „Човекът от Подолск” от 
Дмитрий Данилов под режисурата на 
Васил Василев. 

Б. Димитров

На Петковден в Босилеградско

Селски „служби“ в Рибарци и 
Босилеград

И тази година Петковден бе търже-
ствено отпразнуван в Босилеградско. В 
църквата „Света Петка“ в село Рибарци 
в присъствието на голям брой вярващи 
света литургия отслужи Вранският 
епископ Пахомий в съслужение с боси-
леградския свещеник Отец Йоан и дякон 
Миодраг Намович. След литийното 
шествие около храма владиката освети и 
преряза обредния хляб на домакините на 
тазгодишната „служба“ - семейство Васи-
лови от Босилеград, които почерпиха 
всички присъстващи с богата трапеза. 
Желание да бъде домакин на „службата“ 
в Рибарци за следващата година заявил 
Горан Владев от Райчиловци.

Църквата „Света Петка“ в село 
Рибарци и тази година на Петковден 
посетиха стотици вярващи от Босиле-
град, Райчиловци, Радичевци, Млеко-
минци и други села в общината, както и 
от други краища. 

Празникът тържествено бе отпра- 
знуван и в босилеградската църква 
„Рождество на Пресвета Богородица“, 
където също по традиция на този ден 
се организира „служба“. Празничната 
литургия отслужи протойерей Зоран 
Стоянов, който след това освети и 
преряза обредния хляб на тазгодишния 
домакин на „службата“ - Александър 
Динов от Босилеград. Домакинът със 
семейството си организира обяд за 
присъстващите в беседката в църковния 
двор. Тържеството в босилеградската 
църква посети и вранският епископ 
Пахомий. Заявка за домакин на службата 
в Босилеград за следващата година подал 
Небойша Йорданов.

В чест на Света Петка в Босилеградско 
са построени няколко черкви.  

П.Л.Р.

В царибродското село Борово 

Иконописват църквата 
Царибродският художник Мичо 

Митич от известно време иконописва 
църквата „Св. Троица” в с. Борово. 

„Предвид, че времето става все по-сту-
дено, иконописването ще продължи 
напролет”, изтъкна тези дни пред мест-
ната телевизия един от най-изтъкнатите 
хора по потекло от селото и известен 
краевед Цветко Иванов. 

Той обясни, че църквата е построена 
между 1860 и 1870 година. Намира се 
непосредствено до селското гробище. 
Преди години са проведени определени 
дейности по възстановяването й, но този 
процес не е завършен и ще продължи и в 
бъдеще, подчерта той.  

Б. Димитров

Незаети младежи от Босилеград 
кандидатстваха по програмата 
„Моята първа заплата”

Деветнадесет младежи без трудов 
стаж от Босилеград, регистрирани в 
Националната служба по заетост, канди-
датстваха по програмата „Моята първа 
заплата“. Тази година в Босилеградска 
община 13 работодатели от частния 
сектор са предложили 19 свободни 
позиции за начинаещи работници. В 
съобщението на Вранския клон на Наци-
оналната служба по заетост се посочва, 
че 13 работодатели от нашата община са 
заинтересовани за обучение на незаети 
лица без трудов опит за професиите: 
продавач, пекар, мениджър  продажби, 
автомонтьор, компютърен оператор и 
технолог.

Програмата предвижда най-на-
пред до 15 ноември частните фирми 
да изберат кандидати, а през втората 
половина от месеца кандидатите ще 
избират работодатели от публичния 
сектор. Две седмици след установява-
нето на контакти между кандидатите и 
работодателите окончателните списъци 
с работодатели и кандидати ще бъдат 
формирани и достъпни на сайта www.
mojaprvaplata.gov.rs. В 15-дневен срок от 
датата на публикуване на тези списъци 
ще бъдат сключвани договори между 
Националната служба по заетост, рабо-
тодателя и избрания кандидат, а избра-
ните кандидати ще постъпят на работа 

най-късно до края на декември т.г.
Програмата „Моята първа заплата“ 

предвижда през 2022 година до 10 
000 незаети лица от трудовата борса 
до 30-годишна възраст, завършили 
най-малко средно образование и са без 
трудов опит, да бъдат обучени за само-
стоятелна работа на определени работни 
места без установяване на трудово право-
отношение. По време на програмата, 
която ще продължи 9 месеца, Нацио-
налната служба по заетост ще им плаща 
месечна компенсация в размер на 25 000 
динара на младежи със средно образо-
вание и по 30 000 динара на тези с висше 
образование, заедно с плащането на 
застраховка за случай на трудова злопо-
лука и професионално заболяване. 

Програмата „Моята първа заплата“ 
има за цел да насърчи заетостта на 
младите хора и да окаже подкрепа на 
икономиката при решаване на проблема 
с недостига на кадри, а същевременно 
дава възможност на млади хора, които 
нямат трудов опит да практикуват на 
определени работни места с цел придо-
биване на знания, умения и компе-
тенции и по този начин да увеличат 
възможностите си в бъдеще да си 
намерят работа. 

П.Л.Р.

Никола Бертолини в Цариброд 

Има възможности за теглене на 
повече средства 

Никола Бертолини, шеф на отделa 
за сътрудничество на Делегацията на 
Европейския съюз в Сърбия, неотдавна 
посети Цариброд, къдeто се срещна с 
кмета Владица Димитров и сътрудни-
ците му. 

Заедно с домакините си Бертолини 
обиколи Центъра за култура в Цариброд 
и спортните обекти в СЦ „Парк”, които 
са реконструрани благодарение на сре- 

дства, отпуснати от фондове на ЕС, с цел 
да се подобрят условията за културни и 
спортни дейности в общината. 

Димитров и Бертолини дадоха кратки 
изявления за местните медии, в които 
наблегнаха предимно на това, че съще-
ствуват възможности общината за целта 
да изтегли още повече средства от съот-
ветните европейски фондове.  

Б. Димитров
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Сърбия в ритъма на Европa

Блестящо представяне на 
босилеградските музикални 
таланти 

Представителите на Босилеград - 
изпълнителите Мартин Дионисиев 
и сестра му Милкица Дионисиева, 
заедно с танцьорките Ивана Игнятов 
и Нора Гонев, направиха  изключи-
телно представяне и завоюваха осмо 
място на най-големия детски музикален 
конкурс в Сърбия „Сърбия в ритъма на 
Европа“, който тази година се проведе в 
Сърбобран. Нашите музикални таланти 
представяваха Израел с песента „Hava 
Nagila“, а финалното състезание пряко 
бе предавано по Първа телевизия, която 
е организатор на този своеобразен музи-
кален спектакъл.  

Както и предишните години, Община 
Босилеград изцяло финансира участието 
на нашите състезатели. 

Тазгодишното издание „Сърбия в 
ритъма на Европа“ обедини предста-
вители на 22 града и общини в Сърбия 
на възраст от 14 до 21 години, които 
пееха на езика на една от европейските 
страни, Израел и Австралия. Победи-

телят в състезанието бе определен чрез 
сумиране на СМС гласовете, гласовете 
на журито на участващите градове и 
експертното жури. Журито на градо-
вете и експертното жури гласуваха 
предишния ден на генералната репе-
тиция, по пример на „голямата Евро-
визия“, а публиката гласува чрез СМС 
по време на живото телевизионно 
предаване.  Победител в тазгодишното 
издание бе Град Зренянин. 

„Изключително съм доволна от 
блестящото представяне на нашите 
музикални таланти. Всичко беше фено-
менално, още повече, че децата за първи 
път участваха в такова грандиозно 
събитие. Босилеград трябва да се гордее 
с нашите музикални надежди, които по 
най-добрия начин представиха нашата 
община“, каза координаторът на проекта 
„Сърбия в ритъма на Европа“ в Босиле-
градска община Зорица Миланов.  

П.Л.Р.

Марян Миланов спечели награда за 
комикс

Нашенецът Марян Миланов неотдавна 
спечели трета награда, но, този път не за 
преподавателски умения, но за комикс. 
От 13-16 октомври тази година в Брашов, 
Румъния, се проведе Международният 
фестивал на историческия комикс „CAN 
for Balkans“. По този повод бяха раздадени 
и награди във връзка с конкурса за 
исторически комикс, който беше обявен 
в рамките на този проект, а наградата 
за трето място спечели краткият комикс 
„Вятър“ на Марян Миланов, учител по 
английски език, родом от Димитровград, 
по-известен на читателите на „Ново 
Братство“ като автор на блога Виртуален 
музей Цариброд. Комиксът е нарисуван от 
Сърджан Тодорович, художник от Зайчар.

Г-н Миланов помолихме да ни каже 
нещо повече за самия фестивал и за 
наградата:

-„CAN for  Balkans“ всъщност  е 
балканска мрежа от автори на комикси, 
създадена в  рамките на проект, 
съфинансиран от Европейския съюз. 
Официални партньори по проекта са 
Румъния, Сърбия, Белгия, Северна 
Македония и Албания, но той включва 
и комиксите на България и още няколко 
страни. Някои от тези страни имат богата 
история на комиксите, други не, но във 
всички страни историческите комикси 
бяха предимно оцветени от пропаганда 
или разчитаха на стереотипи и клишета. 
Целта на този проект е да обедини 
авторите на комикси от Балканите и 
Европа в създаването и ангажирането 
на комикси, които да се борят срещу 
пропагандата, клишетата, стереотипите и 
предразсъдъците, да сближи тези страни 
чрез комикса, за да опознаят по-добре и 
по-подробно художественото творчество 
на другия, както и културно-историческото 
наследство.

Една от планираните дейности, а като 
част от проекта, имаше и конкурсът за 
исторически комикс, в който участвах 
с кратък комикс, чието действие се 
развива в Цариброд през октомври 
1915 г. и говори за първите дни на 
Първата световна война в нашия град 
и околностите. Написах разказа „Вятър“ 
преди две години, отчасти вдъхновен от 
мемоарите на Константин Константинов 
„Пътят към годината“. Рисуването на 
комикса предоставих на Сърджан 
Тодорович, но остана недовършен до 
това лято. Тъй като нашата история пасна 
идеално на темата на конкурса, това беше 
голяма мотивация за нас да приключим 
комикса. Журито оценяваше качеството 
на историята, рисунките, посланието 
на комикса, връзката му с темата на 
конкурса. И получихме трета награда.“

Изложбата с всички комикси, участвали 
в конкурса, ще бъде представена в 
Брашов през следващия месец, а след 
това ще обиколи всички страни партньори, 

така че комиксът, намиращ се в Цариброд, 
ще бъде изложен в Тирана през ноември, 
в Брюксел през декември, в Лесковац 
през януари, за да приключи турнето през 
февруари във Велес. Читателите на „Ново 
Братство“ ще могат да прочетат комикса 
в онлайн каталога на фестивала на 
английски, но скоро ще бъде публикуван 
на страниците на Виртуалния музей на 
сръбски. Между другото Миланов работи 
в сферата на деветото изкуство повече от 
десет години, като това дори не е първата 
му награда в областта на комиксите. 
На Международния салон на комикса 
СКЦ в Белград получава първа награда 
за най-добър сценарий за комикса 
„Писмо“. Читателите на Виртуалния музей 
ЦАРИБРОД можеха да прочетат и дузина 
публикувани хумористични комикси на 
„Реджа“, написани на шопски диалект. 
Премеждията на "Реджина" по време на 
короната са вдъхновени от образа на Бай 
Онзи. Миналата година в Лесковац излезе 
сборникът „Югът и комиксите на теория“ 
с автор Марко Стоянович, който включва 
теоретични текстове за комикси от южната 
част на Сърбия, а сред публикуваните 
творби са два текста на Марян Миланов 
(„Избрани комикси от Мета Петров“, 
Градина 2015 г., и „Завръщане към 
историята на българския комикс“, Strip 
Pressing, 2013 г.)

С.Дж.

Пета акция по кръводаряване в Цариброд 

Кръв дариха 43-има хуманни 
граждани 

По време на петата акция по добро-
волно кръводаряване, която се проведе 
неотдавна в Цариброд, ръката си пода-
доха 43-има хуманни граждани. 

Секретарят на червенокръстката 
организация в Цариброд Весна Tодо-
рова пред журналистите сподели удов-
летворението си от броя на отзовалите 
се граждани и едновременно към тях 
отправи благодарност за сторения 

хуманен жест. 
Тази година в Цариброд в петте кръво-

дарителни кампании са събрани общо 
209 единици кръв. 

Следващата акция ще бъде органи-
зирана в края на този месец на същото 
място – Галерията „Методи Мето 
Петров”. 

Б. Димитров

Машала!!! 

В Цариброд пак горят контейнери! 
На улица „Бeлградска” тези дни 

заснехме нелепа гледка – гори контейнер 
за смет! 

Известно е, че контейнерите хич не са 
„евтина стока” и че за тях комуналното 
предприятие непосредствено, а местното 
самоуправление посредствено, заделят 

немалка сума пари. 
Затова, граждани внимавайте! Не 

бива така да се прави, а ако видите, че в 
близост до вашите къщи и сгради гори 
контейнер, излезте и загасете огъня с 
кофи или бидони с вода. 

Б. Димитров 
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Изграждането на обектите 
на детската градина в 
Босилеград продължава 
според плана 

Голяма част от строителните работи за 
реализация на проекта „Реконструкция 
и доизграждане на Детската градина 
„Детска радост“’ в Босилеград са завър-
шени и наскоро ще започне уреждането 
на вътрешната част на обектите. „Изпъ-
лнителят на работите - фирмата „ДХЦ 
Инженеринг”, настоява тези дейности да 
свърши докато времето е по-топло. След 
това ще се премине към строителните 
работи по интериора и по-късно към 
оборудването“, казва кметът Владимир 
Захариев. 

За пореден път той изтъкна, че изказва 
огромна благодарност към държавния 
връх на Сърбия, който позитивно е 
откликнал на исковете на общинското 
ръководство и е отпуснал финансови 
средства за реконструкция и доизграж-
дане на детската градина. 

„Ще се сдобием с най-съвременна 
детска градина. Това е особено важен 
проект за нашата община. С изграж-
дането на новите обекти ще се създадат 
изключително качествени условия, както 

за престой и обучение на малчуганите, 
така и за работа на служителите във 
ведомството“, посочи Захариев.  

Мениджерът на проекта „Рекон-
струкция и доизграждане на Детската 
градина „Детска радост”‘ припомни, 
че най-напред е бил разрушен обекта, 
в който престояваха децата от преду-
чилищния курс, и навеса между двете 
сгради на детската градина, след което 
е започнала реконструкцията на съще-
ствуващия и изграждането на новия 
обект. Стойността на проекта възлиза 
на около 106 милиона динара и включва 
изграждане на нов обект за обучение на 
деца от предучилищния курс, цялостна 
реконструкция на сградата за престой на 
малчуганите от 3 до 5-годишна възраст, 
както и изграждане на нов обект за 
детски ясли. 

Проектът се реализира с финансова 
подкрепа на Министерството на труда, 
заетостта, социалната политика и воен-
ните ветерани. 

П.Л.Р.

Връзката между 
духовността и здравето

По покана на царибродсикия 
свещеник йерей Синиша Бувач в петък 
(28 октомври) Цариброд посети една 
изключителна личност от света на меди-
цината. Свещеникът бе организатор и 
на литературната вечер-лекция, която се 
състоя в конферентната зала в спортния 
център „Парк“. Става дума за известната 
проф. д-р Весна Димитриевич Среч-
кович от Белград, която пред посетите-
лите направи и промоция на най-новата 
си книга „В чест на раждането и духов-
ното търсене“. Започвайки своята беседа, 
лекарката каза, че се чувства изклю-
чително приятно в тези предели, като 
сред свои, тъй като потеклото й по баща 
е от Църна трава. Д-р Димитриевич 
Сречкович е професор в Медицинския 
факултет в Белград и лекар в Клиниката 
по ендокринология, диабет и метабо-
литни болести в Клиничния център на 
Сърбия. 

От самото начало се имаше чувството, 
че с приказката си лекарката те хваща за 
ръка и с такава лекота те води през света 
на медицината и областите, в които тя е 
специалист, че не срещаш затруднения. 
Тя говори за храненето, за болестите, 
които неправилното хранене може да 
предизвика, как чрез храната те могат 
да се лекуват – примерно затлъстява-
нето, диабета, безплодието при жените, 
високото кръвно налягане, карцинома... 
и всичко подкрепя с примери или 
някои житейски истории. Направила 
е и програма за здравословно хранене, 
по един екземпляр от която раздели 
на всички присъстващи, а желаещите 
можаха да си купят и книгата й. 

Това, което я отличава от другите 
медицински работници е, че тя своите 
медицински съзнания допълва с духовна 
„аптека“, както в предговора казва 
блаженопочившият патриарх Ириней. 
Д-р Весна е дълбоко вярваща и изтъква 
колко важна е вярата във всеки момент - 
когато човек е болен трябва да се моли, 
да се молим едни за други, да посеща-

ваме светини, а особен акцент слага върху 
християнските пости и колко важно е те 
да се практикуват. Колко привързана е 
към вярата, говорят много факти, които 
тя посочваше – както вече казахме, пред-
говора за книгата й е написал патиарх 
Ириней, първата промоция на книгата е 
била в криптата на храма „Свети Сава“ в 
Белград, посещавала е бройни светини в 
страната и в чужбина, а спомена и близ-
ките ни Суковския манастир и мана-
стира „Св. Йоан Богослов“ в Поганово. 
Уважаваната лекарка с присъствието си 
удостоиха и игумените на манастирите 
„Св. Димитрий“ в с. Дивляна край Бела 
паланка и на Суковския, и двамата с 
името Серафим, свещениците от Пирот 
о. Жарко и о. Живко, които се включиха 
в разговора. 

Невъзможно е да посочим всичко 
казано през двата часа на гостуването на 
проф. д-р Димитриевич, но сме сигурни, 
че всеки, присъствал на проявата, си 
е тръгнал обогатен – със знание, опит, 
съвет, от самото другаруване с една 
такава личност...

Накрая гостенката благодари за пока-
ната да дойде в Цариброд и каза че иска 
да приключи със следното послание: 
„Иска ми се всички да намерим мир в 
себе си, да имаме търпение, но и издръ-
жливост за всички неща в живота, 
защото Господ ще ни даде, когато дойде 
времето. Да се радваме и да раздаваме 
радост. Да сме благодарни за всеки ден. 
Да не мислим какво ще се случи утре и 
да не се връщаме на случилото се вчера, 
а да живеем този момент, ние сме тук и 
сега, защото само така сме живи. Благо-
даря ви, бъдете живи и здрави!“

Качествените съвети и поучителни 
лекции, както и семинари, на д-р Дими-
триевич Сречкович слушат не само хора 
в нашата страна, но и в редица държави 
в чужбина. 

До нови срещи с такива качествени 
хора!

Д. Х.

Писма на читатели: Бележка 

Слушам и не мога да повярвам 
Чувам тези дни, в навечерието на 

изборите за Националния съвет на 
българското малцинство, че определени 
кандидат-съветници, чиито имена са 
залегнали в определени, условно казано, 
царибродски листи (тъй като цариброд-
чани в тях преобладават), са заявявали, 
че „Ново Братство” не им трябва, че не ги 
интересува, че, доколкото спечелят избо-
рите за Съвета ще го „пуснат по тече-
нието на водата”... 

Слушам и не знам какво да мисля! 
Дали да повярвам или не? Не мога да 
си замисля, че същестуват такива хора, 
такива политици, такива представители 
на нашето малцинство, които в главите 
си са зачертали и такава една цел. 

Незнам дали да вярвам на тези, които 

това ми предадоха. А убеждаваха ме 
силно, набелязвайки изявленията на 
конкретни политици, (които ненавиждат 
вестника), които са дали в определени 
моменти, в определени случаи, на 
еди-какви си заседания, събрания, срещи 
или разговори... 

Ако е вярвно, че такива изявления 
наистина са давали, бих имал само един 
кратък коментар: Това е чист идиотизъм. 
Как по-друг начин да се коментира амби-
цията да се срине нещо, което вече съще-
ствува и е важно за нас представителите 
на българското малцинство? Как? Всички 
малцинства в Сърбия да имат амбицията 
да имат вестник, а ние да се борим да га 
закрием... 

М-р Михаил Иванов 
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Отбелязана 81-годишнина от 
откриването на босилеградската 
Гимназия

С богата културна програма, изне-
сена в Голямата зала на Културния дом, 
на 5 ноември босилеградската Гимназия 
отбеляза 81-годишнина от създаването 
си.

Във встъпителното слово водещите 
на програмата запознаха присъства-

щите с историята на институционалното 
образование в нашия край и със самото 
откриване на Гимназията, а след това 
присъстващите поздрави директорът на 
училището Владимир Григоров.

Между другото Григоров изтъкна, 
че „през предходните две години тряб-

ваше да спечелим битка на два фронта 
- единия бе въвеждането на електронни 
дневници и дигитализация на часовете, 
което беше направено много успешно, а 
другия бе пандемията от ковид 19, която 
също успешно преодоляхме. Имаме 
основание да се гордеем от постигнатите 
резултати, но в същото време и трудна 
задача и занапред да продължим да 
работим усърдно“, каза директорът.

Членът на Общинския съвет Даниел 
Зарев поздрави учителите и учениците 
от името на местното самоуправление, 
кмета на общината Владимир Захариев 
и председателя на Националния съвет 
на българското национално малцин-
ство в Сърбия Стефан Стойков и връчи 
на директора инициативата на НС на 
българското национално малцинство 
за връщане на първоначалното име на 
Гимназията „Княгиня Мария Луиза“. 
Според процедурата следва инициати-
вата да бъде подкрепена от учителския 
съвет, а след това и от Общинската скуп-
щина в Босилеград. Всички тези доку-
менти ще се предоставяят до Министер-
ството на образованието на Р Сърбия, 
което трябва да разреши даването на 

новото-старо наименование на Гимна-
зията. 

В продължение на програмата 
ученици, под ръководството на учител-
ките Митра Симеонова и Евгения Мила-
нова, рецитираха стихотворения на 
български и на сръбски език и изпъл-
няваха песни и модерни танци. 

И тази година по повод Деня на 
училището бяха организирани конкурси 
за рисунки, литературни и фотокон-
курси, както и спортни състезаия по 
футбол на малки врати, волейбол, дълъг 
скок, тенис на маса и шахмат. На най-у-
спешните в конкурсите и спортните 
състезания директорът на училището 
връчи награди и книги.

Босилеградската гимназия за първи 
път отваря вратите си под името 
„Княгиня Мария Луиза” на 5 ноември 
1941 г. с указ на българския цар Борис 
III. След 1945 г. сменява името си на 
Гимназия „Иван Караиванов“, а от 1990 г. 
до днес съществува под името Гимназия. 
И един куриоз - нашата Гимназия е 
дала най-много високообразовани хора 
спрямо броя на населението в бивша 
СФРЮ.

П.Л.Р.

Събор на св. Архангел Михаил и 
другите небесни безплътни сили

21/8 ноември е празникът в чест 
на съборното единство на ангелските 
чинове. Наречен е Събор на св. Архангел 
Михаил, а сред народа е известен още 
като Архангеловден, Свети Рангел, Ранге-

ловден. Св. Архангел Михаил е защитник 
на вярата и борец срещу ересите и всяко 
зло. Светецът символизира тържеството 
на доброто, светлината и справедли-
востта. Ангелите са безплътни сили или 
духове, служители на Бога и пазители на 
човеците (Евр. 1:14). Архангел Гавраил е 
носителят на Божиите тайни. От недъзи 
лекува архангел Рафаил, Уриил просве-
щава душите ни. Салатиил се застъпва 
за нас пред Бога, Уехудиил го прославя, 
а Варахиил ни дарява с Божиите благо-
славии.

Според Православната църква свети 
Архангел Михаил е един от седемте 
първенстващи ангели, стоящи винаги 
пред престола Господен. В църковната 
иконография е изобразен с копие в ръка, 
тъпчещ с краката си дявола. Самото 
име на св. Архангел Михаил съдържа 
прослава на Бога - на еврейски то озна-
чава „кой е като Бога“. Но всички висши 
небесни чинове се наричат с общото 
име „ангели“, защото думата „ангел“ 
е название не на същност, а на служе-

нието според написаното: „Нали те 
всички са духове служебни, провождани 
да служат“. Тяхното пък служение е 
различно и не е еднакво и всеки чин си 
има свое собствено служение, защото 
премъдрият Създател не открива на 
всички в еднаква мяра тайните на Своето 
намерение, но от едните - към другите, 
като чрез висшите просвещава нисшите, 
откривайки им Своята воля и пове-
лявайки им да я изпълняват, както това 
ясно се вижда от Книгата на пророк 
Захария. Там се говори за това как един 
ангел, след като беседвал с пророка, 
срещнал друг ангел, който му заповядал 
отново да отиде при пророка и да му 
открие бъдещата съдба на Йерусалим: 

"И ето Ангелът, който говореше 
с мене, излиза, а друг Ангел идеше 
насреща му, и той рече на тогова: иди 
по-скоро, кажи на тоя момък: Йеру-
салим ще засели околностите поради 
многото човеци и добитък в него. И Аз 
ще му бъда, казва Господ, огнена стена 
около него". 

Разсъждавайки за това,  свети 
Григорий говори: „Когато един ангел 
говори на друг: „иди по-скоро и кажи 
на тоя момък“, няма съмнение, че едни 

ангели изпращат други; нисшите биват 
изпращани, висшите – изпращат“. 

Църквата се обръща с молитва към 
ангелите да ни закрилят и пазят от 
изкушенията на злите духове. Всеки 
човек, член на Църквата, има свой ангел 
пазител.

Св. Архангел Михаил се чества 
като именден или семеен празник, а 
празнуващите, както повелява трди-
цията, ще започнат отбелязването му 
с присъствието на Светата Литургия 
сутринта в храма и прерязването на 
обредния хляб (колача), за да почетат 
предводителя на ангелското войнство 
и да го помолят за небесно застъпниче-
ство и покровителство. Нека припомним 
и този път, че на празничната трапеза е 
задължително да присъства варено жито, 
а не както някои смятат, че жито не се 
вари, защото св. Архангел Михаил е жив 
светец. Трябва да сме наясно, че всички 
светии са живи в Господа, а житото се 
вари не в тяхна чест, а в чест на упокое-
ните ни предци.

Честито на всички, нека св. Архангел 
Михаил да пази тях и домовете им от 
всяко зло!

Подготви Д. Христова

На връх Видлич

Адреналинска 
люлка 

Ту р и с т и ч е с к а т а  о р г а н и з а ц и я 
„Цариброд” (TOЦ) неотдавна се похвали 
с нови съоръжения, поставени на върха 
на Видлич, в близост до дървената 
платформа, която бе поставена преди 
няколко месеца, от която се разкрива 
красива гледка към всичките четири 
посоки на света. Става дума за т. нар. 
адреналинска люлка, която, както 
подчертаха от ТОЦ, ще могат да ползват 
всички граждани и туристи, които се 
озоват в тази част на общината. 

О т  в о д о м с т в ото  п р и с т и г н а  и 
предупреждение, че заинтересованите 
„да се люлеят” трябва строго да внимават 
за своята сигурност. 

Б. Димитров 
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 [ Такава жена всеки мъж може само да сънува. Буден.
 [ Казва, че има тридесет години, държи се сякаш има 

двадесет, а никой не вярва, че е на над петдесет.
 [ Ако искаш да се освободиш от нахална жена, кажи й, 

че се държи много хубаво за годините си.
 [ Щом любовта завладее сърцето, мозъка отива на почивка.
 [ Постоянно си блъска главата как да се добере до 

креслото, за да настани удобно задника си.
 [ Мълчанието може да баде одобраване и за доброто, и за лошото.
 [ Дали убиецът на убиеца е по-малък убиец?!?

Афоризми        Симеон КОСТОВ

Тържесвено честване на Паисий Хилендарски

Сремски Карловци 
в опазването на 
българската култура

На 28 октомври в тържествената 
зала на езиковата гимназия в Сремски 
Карловци бе отбелязана значителна дата 
– 300 години от рождението на великия 
български историк, родоначалник на 
българското национално-освободително 
движение, първият, запалил искрата на 
българското Възраждане – отец Паисий 
Хилендарски. 

В тържествената зала присъстваха 
ученици от езиковата гимназия, учители 
и гости, сред които беше и г-н Красен 
Юруков – съветник в Посолството на 
Република България в Белград.

В тържественото отбелязване на 
юбилея участие с лекции за великия 
български патриот взеха историкът 
и музеен уредник г-н Иван Кукуров и 
филологът – учител г-н Огнян Цветков. 

Лекциите бяха изнесени и на сръбски, 
и на български език, като бяха пред-
ставени делото и живота на Паисий 
Хилендарски, значението на „История 
славяноболгарская“ за пробуждане 

на българската нация и призивите на 
великия Хилендарски монах към българ-
ския народ за последователна борба за 
църковна, просветна и национална неза-
висимост, чрез въздигане на миналото 
величие на Първата  и Втората български 
държави.

Тържественото честване бе увенчано 
с популярни български песни в изпъ-
лнение на ангелските гласове на деви-
ческия хор „Евмолпея“ от г. Пловдив 
с художествен ръководител  и дири-
гент д-р Алия Хансе - преподавател по 
оперно пеене в Пловдивската музикална 
академия.

В неделя, 31 октомври, участниците в 
програмата посетиха Фрушкогорските 
манастири.

Тържеството бе изцяло организи-
рано от г-н Жарко Евтимов, създател на 
Дружеството за български език, литера-
тура и култура в град Нови Сад.

Огнян Цветков

Двадесета юбилейна 
Българиада в Нови Сад

Дружеството за български език, 
литература  и култура от Нови Сад на 
29.10.2022 г. в ОУ „Лаза Костич“ в Нови 
Сад бе проведена Двадесата юбилейна 
българиада. Между почетните гости 
бяха: г-н Красен Юруков, съветник в 
Посолството на Република България 
в Белград, Република Сърбия, кори 
координационен комитет за езиците 
на Войводина, ръководен от г-ца Ирина 
Папуга, управителният съвет на друже-
ството от Панчево „Шопско оро“, Друже-
ството за българо-сръбско приятелство 
и автор на телевизионното предаване 
по РТВ Нови Сад „Приятелска дума“. 
Тържественият спектакъл на българиа-
дата беше отразен и от РТВ Нови Сад и 
РТВ Панчево от предаването „Български 
рози“, което излиза също на български 
език. 

В програмата участваха с репертоар 
от български народни песни, рецитации 
на български и български народни хора  
и ръченици различни представители 
-ученици от ОУ „Моша Пияде“, Иваново 
и Дружеството на банатските българи 
„Иваново-Банат“, Художествен ансамбъл 
за народни хора  и ръченици към Дом 
на културата в Босилеград, Фолклорен 
ансамбъл към Центъра на културата в 
Цариброд, девическият хор „Евмолпея“ 
от гр. Пловдив с ръководител  д-р Алия 
Хансе и др.

Накрая г-н Жарко Евтимов връчи 
награди грамоти на всички участници в 
праграмата.   

Огнян Цветков


