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Притурката «светлина» е подготвена от димитър  Боримечков

Българска официална 
делегация посети украйна

  В началото на октомври т. 
г. българска официална де-
легация посети Украйна и 
най-българският й център 
– Одеса. Българският пре-
миер Бойко БОриСОВ в Оде-
са говори за украинците с
български произход.
   Украинските граждани с 
български произход винаги 
ще бъдат мост за разбира-
телство и сътрудничество 
между двете държави, за-
яви премиерът на срещата 
с президента на Украйна 
Петро Порошенко.
   Длъжни сме да използва-
ме това приятелство, за да 
живеем добре. Продължа-
ването на тази политика е 
най-добрата гаранция, че
сънародниците ни и за-
напред ще бъдат мост на 
сътрудничество на страна-
та с България.
  Бойко Борисов и Петро 
Порошенко оцениха високо 
традиционните приятелски 
отношения между Бълга-
рия и Украйна, които се ос-

новават на силни истори-
чески, културни и езикови 
връзки. Посочено беше, че 
това е доказателство, че 
двете страни взаимно се 
възприемат като важни и 
приоритетни партньори.
   По време на срещата беше 
обсъдено двустранното 
търговско- икономическо 
сътрудничество. Двамата 
обсъдиха и сътрудниче-
ството в областта на обра-
зованието и инфраструк-
турата, задълбочаването 
на контактите между две-

те страни. Участваха и в 
отбелязването на 160-та 
годишнина на Болград-
ската гимназия «Георги 
РАКОВСКИ». С отпуснати от 
българското правителство 
150 хиляди лева, в която се 
преподава български език 
и литература, българ-
ска история, преди време 
беше отремонтирана.
   На срещата в това средно 
учебно заведение изказа 
се и вице-президента на 
България Илияна ЙОТОВА.

VESTI.bg

фотоизложБа «БесараБия - 
извор на красота и родолюБие»

   По случай Деня на беса-
рабските българи – 29 ок-
томври, Дружеството за 
връзки с бесарабските и 
таврийските българи «рО-
ДОлЮБеЦ», София, органи-
зира фотоизложба на Асен 
ВелиКОВ «Бесарабия –извор 
на красота и родолюбие».
   Изложбата ще се проведе 
под патронажа на Държав-
ната агенция за българите в 
чужбина и със съдействие-
то на Института за етно-
графия и фолклористика 
с Етнографския музей при 
Българската академия на 
науките (БАН) от 23 октом-
ври до 6 ноември 2018 го-
дина.
   Откриването на излож-
бата е на 23 октомври във 

фоайето на Етнографския 
музей, гр. София.
   Българският етнофото-
граф А. ВЕЛИКОВ има 38 из-

ложби в страната и в чуж-
бина. Една от мечтите му е 
била да посети Бесарабия.
«Забележителен е силният 
български дух, който беса-
рабските българи са съхра-
нили в себе си», -споделя 
той, след като се връща 
от съборите в Молдова и 
Украйна, като в Тараклия е 
бил на 5 и 6 май 2018 г. във 
връзка с годишнината на 
Тараклия и фотоизложбата 
му с Ал. БАРОН «ВЪЗРАЖДА-
НЕТО НА БЪЛГАРСКОТО».
   В избраните снимки Асен 
ще покаже бесарабци, об-
лечени в традиционни об-
лекла, показващи и из-
разяващи българската 
душевност.
                  НАТАлия ПеТрОВА

   На бесарабската поетеса 
Таня Танасова, спечели в 
литературния конкурс „Да 
върнем книгите в ръцете 
на децата”, организиран от 
община Гоце Делчев и На-
родно читалище. Просвета 
-1865”.  Тази стихосбирка 
е шеста в творчеството на 
поетесата и е първата, на-
писана за деца. 

детската стихосБирка "чудни хора"
   Таня Танасова сподели, 
че книгата е посветена на 
всички българчета в Бълга-

рия и по целия свят, на 

техните учители, родите-

ли, баби и дядовци. „Майка 

съм на четири деца и си-

гурно това има значение, 

много съм се впечатлявала 

от това какво и как говорят 

децата ми, имам и ученици 
деца, които също много ме 
вдъхновяват“, сподели тя. 
  Дружество  «Родолюбец» 
пожелава на Таня Тана-
сова да върви уверено по 
този път и да продължава 
да дава своя принос в бе-
сарабско-българската по-
езия.

тараклийци взеха участие 
в столичния маратон

   С добър резултат фини-
шираха двамата бегачи от 
Тараклия: Алина ПАСлАр и 
Александър ГОСУДАреВ, ко-
ито взеха участие в киши-
невския маратон.
   Дистанцията в 21 киломе-
тра А. Паслар пробяга за 2 
часа и 15 минути, а А. Госу-
дарев – с 3 мин. по-малко. 
Алина Паслар е архитект. 
Тя е направила проекта на 
паметника на загиналите 
в Първата световна война 
1914 – 1918 гг. тараклий-
ци. За наша обща радост и 
българска гордост извест-
ната вече тараклийка е ста-
нала лауреат в престижния 
конкурс «ГРАДЪТ-2018» в 
София. И ето – още един 
успех – сега в спорта, в бя-
гането на посочената не-
лека дистанция. «За мен е 
важно българското присъ-
ствие в Молдова да е забе-
лежимо.
Имаме толкова изтъкнати 
и известни и зад границата 
ни представители в раз-
лични области и сфери, за 
които бих искал да се знае 
повече. Затова опитваме се 
да компенсираме инфор-

мационната неосведоме-
ност или незнание за Репу-
блика Молдова като цяло 
и за българите в частност, 
издигайки флага на Тара-
клийски район», - отбеляза 
Александър Государев.

   Общественият деятел и 
спомоществовател Госуда-
рев на първи септември
тази година изкачи най-
високия планински връх в 
Европа – Еверест.

александър Боримечков
 пази правата на БесараБските Българи 

в Брюксел
   районният съветник от 
Тараклия Александър Бо-
римечков по време на ви-
зита в европейския пар-
ламент имаше среща с 
евродепутата от България 
Петър Курумбашев.
  Александър Боримечков 
информира събеседни-
ка си за положението на 
българското малцинство 
в Молдова, както и за за-
грижеността по повод не-
ратифицираната до сега от 
властите в Кишинев евро-
пейската хартия на регио-
нални езици.
    «По тази причина в Мол-
дова общността на бълга-
рите се сблъсква с пробле-
ми, свързани с изучаването 
на родния си език», — отбе-
ляза Боримечков.
   От своя страна Петър Ку-
румбашев потвърди инте-
реса си за по-тясно сътруд-
ничество на общността на 

бесарабските българи с ев-
ропейския парламент в та-
кива въпроси като спазване 
на колективните права на 

этническата ни группа.

  За спомен делегатът на 

бесарабските българи по-

дари на евродепутата та-

раклийския флаг.

   Александър Боримечков 
е председател на Съвета 
на фонда «Български Дух». 
На Трети март тази година, 
в Деня на Освобождение-
то на България, по негова 
иницитива най-добрите 
ученици от Тараклийски 
район изкачиха връх Шип-
ка.

   Управителният съвет на 
Дружеството за културни 
връзки с българите от Бе-
сарабия и Таврия „родо-
любец”, София, България 
Ви поздравява по случай 
160-годишния юбилей на 
Болградската гимназия! 
   Възникнала като про-
светен и духовен център 
на етническите българи в 
Бесарабия, Болградската 
гимназия е първото средно 

скъпи преподаватели и ученици! 
училище извън пределите 
на България. Утвърждава-
нето й като образователно 
и културно средище пре-
минава през превратно-
стите на времето, които 
очертават нейната сложна 
историческа съдба. Но как-
вито и да са проблемите, тя 
неотклонно гради своя об-
раз на духовен център със 
свое неотменимо значение 
за укрепване на българско-

то самосъзнание на сво-
ите възпитаници, както и 
за израстването им като 
достойни личности. Така 
гимназията се превръща 
в символ не само на Беса-
рабия, но и на българския 
възрожденски устрем към 
просвета и култура. 
  Приемете нашите най-
топли и искрени поже-
лания за нови успехи във 
Вашата високо хуманна и 
родолюбива дейност.


