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Се потопихме всички чле-
нове на балчишкото сдру-
жение „Българско наслед-
ство“ в с. Казаклия, АТО 
Гагаузия, Р.Молдова, къде-
то бяхме по лична покана 
от кмета г-н Григорий Киор 
и г-жа Пелагия Чобан, ди-
ригент на хор „Севда”,с 
които имаме приятелски 
връзки от 2015 г. Станахме 
свидетели и почетохме за-

едно с всички домакини и 
гости техния празник – от-
криване на нов парк в нача-
лото на лятото и християн-
ския празник - Гергьовден. 
Още в началото ни посрещ-
на в гр. Комрат- г-жа Татя-
на  Раковчена- зам.-ректор 
в Комратския държавен 
университет /4 факултета 
и 1400 студенти/. В алеята 
на славата се намира паме-

тникът на нашия земляк- 
Михаил Лука-бежанец от 
Шабла, свещеник, който е 
създал две азбуки. Вълну-
ващ бе разказът на архи-
мандрит Юлиян, започващ 
с построяването на църква-
та „Св. Иван“ през 1840 г. с 
нейната най-известна ико-
на „Скърбящата Пресвета 
Богородица“, за Неделното 
българско училище към 

църквата, как през кому-
нистическо време църквата 
е била превърната в худо-
жествена галерия. После 
ни обясни, че в Молдова 
живеят над 161 800 гагау-
зи /2015 г./ с особен правен 
статут, като автономно те-
риториално образование /
АТО/ в състава на Молдова, 
като от 23. 12. 1994 г. имат 
свое правителство и прези-

дент /башкан/- г-жа Ирина 
Влах, с  три големи града: 
Вулканешти, Чадър Лунга 
и Комрат с още 32 населени 
места. Гагаузите са тюркое-
зични християни със собст-
вена официална азбука от 
1957 г. Колкото до техния 
произход архимандрит 
Юлиян ни съобщи за поне 
10 хипотези, завършвайки, 
че чисти народи на Земята 

няма.
Продължихме за с. Ка-
заклия /4200 жители с две 
училища и над 600 учени-
ци, с което се похвали кме-
тът г-н Григорий Киор и се 
потопихме в светлината, 
която излъчва християнска-
та религия и църквата на 
Казаклия.  За голямото зна-
чение на този празник знае-
ха и бяха дошли, освен нас, 

представители от Иран, 
Азербайджан, Косово, Бос-
на и Херцеговина, Грузия, 
Украйна, Италия, разбира 
се Турция с две групи от гр. 
Измир и Северен Кипър. 
Точно на Гергьовден тър-
жествено забиха камбаните 
на храм „Св. Георги“ в Ка-
заклия. Отец Николай из-
несе тържествен богослов, 
песенни послания, възхва-

ляващи Исус Христос се 
понесоха в тържествената 
утрин от многогласов жен-
ски хор. Радостната гъл-
чава настъпи по-насетне, 
защото всички с нетърпе-
ние очаквахме появата на 
президента на Молдова-г-н 
Игор Додон, башкана на 
АТО-г-жа Ирина Фьодо-
рова Влах, чиято майка 
е българка; трепетната 

В МАГИЯТА НА ТРАДИЦИЯТА

Детски фолклорен ансамбъл „Слънчице“ от с.Казаклия получиха официална покана за участие в IV 
Международен форум „Българско наследство“ в град Балчик, България от 24-26 август 2018 г. 
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Църквата „Св.Георги“ в с.Казаклия. Фото: Ге-

и красива-  родена в Ка-
заклия, народна депутатка 
Иванна Ивановна Кьоксал, 
за която са гласували 98 % 
от населението на Гагау-
зия. 
Както гостоприемно бяха 
посрещнати най-високите 
гости, така гостоприемно 
бяхме посрещнати и ние 
в Казаклия, което почув-
ствахме като свое родно 
село. Незаменими прияте-
ли ми станаха моят хазяин 
в Казаклия Илюша Дими-
трович и неговата съпруга 
Таня. Като народна избра-
ница г-жа Иванна, която 
всички наричаха галено 
Иванка, бе заедно със своя 
съпруг-бизнесмена г-н Ра-
фет Кьоксал, който от своя 
страна, с лични финансови 
средства безкористно об-
новява на 100% парка за 
отдих на жителите на Ка-
заклия. В парка има вело-
алея, чешма, детски пър-
залки и люлки, катерушки, 
бадминтон, спортна въз-
становителна площадка, 
нова и блестяща отвсякъде 
театрална сцена и още куп 
чудесии-всичко, в името 
на хармонията в живота 
ни. 
Естествено, още преди 
тържественото начало, 
емисарите от турска стра-
на, навсякъде поставиха 
знаменцата на турската ре-

публика. Друг впечатляващ 
момент, който запомних, 
бе речта на молдовския 
президент г-н Игор Додон, 
който многократно споме-
на за помощта, която оказ-
ва турското правителство 
за развитието на Молдова в 
икономически план. 
Последваха благодарстве-
ни речи и от останалите 
официални лица, а след 
това започна дългоочаква-
ният музикален, емоцио-
нално зареден, празник. 
Над 80 танцови и певчески 
състави се явиха на сцена-
та, от различни национал-
ности, за да подсилят зна-
чението и ролята на този 
ден, не само за молдовския 
народ.  Естествено балчи-
клии /певческите групи 
„Бяло цвете”, „Неспокой-
ни вълни” и спортната гру-
па „Здравец”/ се включиха 
по подобаващ и утвърден 
във времето начин, с не-
обходимия професионали-
зъм от г-жа Димка Малева 
и г-жа Невелина Василева. 
Най-много ме впечатлиха 
дечицата от „Слънчице“ 
с техните“ Кадынжа „ и 
„Кираца авасъ“ с худ. р-л 
Татяна Д. Тащи, както и 
музикалният дует „Този“ с 

изпълнителки: Ирма Забун 
и Олеся Топал, емоциите, 
които избликнаха след из-
пълнението на казаклий-
ския „Дюй Гун“. 
За организацията на наше-
то пътуване и участие в Ка-
заклийския фестивал осо-
бено голяма благодарност 
дължим на кмета г-н Гри-
горий Киор, на директора 
на детската градина г-жа 
Пелагия Чобан, участвала 
като диригент трикратно 
в балчишкия фолклорен 
форум „Българско наслед-
ство” с хор „Севда”, на 
прекрасната ни преводачка 
и вярна приятелка г-жа Зи-
наида Головчук, която ни 
бе в помощ при всичките 
ни гостувания в Молдова 
и Украйна, на всички хо-
ристки от „Севда”, на му-
зикалния ансамбъл „Дюй 
Гун”, на всички хазяи, 
без изключения, които ни 
приеха в домовете си и ни 
гостиха по стар български 
обичай – обилно и безко-
ристно.
След обяд тържествено се 
запътихме към гр. Чадър 
Лунга, за да станем зрите-
ли на традиционните кон-
ни надбягвания в този ра-
йон. Отивайки, през града 
преминахме по проспект 
„Ленин“, като отляво бе 
Турският лицей, а на „ве-
чна стража” бяха покойни-

ците, загинали молдовци 
в Афганистан; вдясно в 
„мирно съжителство” бе 
бронзовият величествен 

паметник на чичко Ленин.
Така преситени от конт-
растни вълнения и впечат-
ления в последния ден по-
ехме към най-българския 
град в Молдова-Тараклия 
/нашите бесарабски бъл-
гари там също искали да 
се присъединят към АТО 
- Гагаузия, но от Киши-
нев веднага „ги клъцнали” 
през кръста като този ра-
йон обявили за свободна 
икономическа зона.Това 
поне разбрах от кратката 
реплика на директора на 
театър „Смешен петък” 
към читалище „Олимпий 
Панов“- Иван Боримеч-
ков, който ни заведе заед-
но с Виктория Войтович /
нашия нов координатор на 
Международния фестивал 
„Българско наследство“/, 
до изградената паметна 
плоча на Васил Левски, в 
чест на 180-годишнината 
му през миналата година. 
Да припомня, че в бъл-
гарския град Твърдица в 
Молдова също има мо-
нумент на Апостола на 
свободата Васил Левски. 
Нашето пребиваване в 
Молдова е пореден щрих, 
който утвърждава идеята 
на балчишкото сдружение 
„Българско наследство“- 
да се изпълва с богато съ-
държание родолюбивата 
му дейност, защото всичко 

в дружеството е естествено 
проявление на народната 
памет за род и родина. 
                Георги ЙОВЧЕВ

Певиците от хор „Севда“, с р-л г-жа Пелагия Чобан, развеждат гостите си в новоустроения парк 
на с.Казаклия.                                                                                                                     Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Най-изтъкнатите гости на фестивала в с.Казаклия: /отляво надясно/ г-н Рафет Кьоксал, турски 
бизнесмен-спонсор; г-н Игор Додон, президент на Р.Молдова; г-жа Ирина Влах, башкан на АТО Гагау-
зия; г-н Григорий Киор, кмет на с.Казаклия.                                                               Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Посещение в църквата „Св.Иван“ в гр.Комрат, където отец Юлиян /състу-
дент и приятел на нашия Варненско-Преславски митрополит Кирил/ ни раз-
каза дълга и поучителна история за българо-гагаузките отношения. 
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