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литературно- пуБлицистична притурка
установена паМетна плоча
на васил левски
на 19 февруари 2018 г.
в България, Молдова и
Украйна, както и в други
държави, където живеят
българи, бяха проведени
тържествени събрания по
повод 145-та годишнина от
обесването на Апостола на
свободата ВАСИл леВСКИ.

нас и ние сме във времето, то
нас обръща и ние него обръщаме», е на родолюбивата
българка от гр. Тараклия Диана БОРИМЕЧКОВА. А Александър БОРИМЕЧКОВ, мъжът
й и общественик, е инициатор да се направи това добро
дело, за да не се забравя чи-

Тараклия, Калина ГАЛУНОВА,
преподавател в Тараклийския държавен университет
«Григорий Цамблак», Тодор САБИЙ, председател на
Българската община в Република Молдова, Александър
БОРИМЕЧКОВ, служител в
кметството на гр. Тараклия.

гордея се с вас, БесараБски творци!
Благодаря за твоите писма, които редовно получавам. Пишеш ми за Кирилка
ДеМИРеВА, за бъдещото
представяне на най-новата
й книга. Възхитен съм от
нея! ерудирана личност.
Интелигентен
литературовед. Задълбочен изследовател на бесарабската българска литература,
обективен
литературен
критик… ( Рецензията й за
книгата «Горчиви череши»
на Анна МАлеШКОВА и николай КУРТеВ е задълбочена, впечатляваща!). навярно
такава ще бъде и новата й
книга «Брод през годините».
Колкото повече чета за и
от българските писатели и
поети от Бесарабия (Молдова и Украйна), толкова
повече се удивявам, как е
възможно Буджака – една
земя на изгнание, на много труд, несгоди и сълзи,
на носталгия по Родината
– майка България, да роди
такива герои за българската свобода, като братята

Олимпий и Павел ПАнОВИ…
Да роди такива творци на
поетичното и художественото слово, като Петър
БУРлАК-ВЪлКАнОВ,
нико
СТОЯнОВ, Михаил БЪЧВАРОВ-БОнДАР, Таня ТАнАСОВА-ТОДОРОВА,
Георги
БАРБАРОВ, Димитър БОРИМеЧКОВ… Това са хора, в
чийто живот страданието
ражда величието! Творци,

чиято траектория на живота е оставила и продължава да оставя дълбоки
трайни следи!... Това са истински родолюбци, истински българи! Гордея се, че
познавам някои от тях лично! И това ме прави още повече щастлив!
ВеСелИн енЧеВ,
ПИСАТел, СлИВен

«козешко хоро - 2018»

По нашите земи има паметници на Дякона Игнатий
и Апостола на българската свобода В. Левски в гр.
Твърдица, община Тараклия,
и в с. Паркани, Приднестровието, както и барелеф на
достойния син на България в
българското училище «Васил
Левски», който жертва и живота си за «чиста и свята република».
На 19 февруари т. г. , в годишнината от гибелта на
безсмъртния за поколенията,
в гр. Тараклия в градинката
пред книжарницата бе открита паметна плоча на този,
който е изрекъл великите
слова: «Ако спечеля – печеля за цял народ, ако изгубя –
губя само мене си.»
Дизайна на тази плоча с
портрета и годините му от
живота, както и с изписаните думи на нея: «Времето е в

стото име и великият подвиг
на Васил Левски.
По времето на това изключително и незабравимо събитие за гости и тараклийци във
всяко сърце още по силно
оживяваше споменът за Левски, за тази историческа и
велика личност. Той е и нравствена мярка за българите, и
за човешко съвършенство. В
представите на всеки българин Апостолът на свободата
бил и си остава урок по родолюбие, надежда и упование за всички жадуващи свобода и по-добър живот.
За този, който е бил с несломим дух, за националния
герой на България, тържествени думи по посочения
повод произнесоха: Сергей
ФИЛИПОВ, кмет на гр. Тараклия, вдъхновителят на идеята, Иван СТОЯНОВ, консул на
Българското консулство в гр.

Ученици от гимназия «Олимпий Панов» в гр. Тараклия изнесоха рецитал за името и
святото дело на Васил Левски.
Свещеникът от Свято-Георгиевския събор в Тараклия,
протойерей Николай ВОРНИЧЕСКУ освети паметната
плоча, установена на 19 февруари 2018 г. в памет на Васил Левски за съвременници
на всички времена.
Гости от с. Тополчане, Сливенско, от Кишинев и други
места на Молдова, както и
родолюбивите жители на гр.
Тараклия, поднесоха живи
венци и цветя към подножието на камъка, на който бе
установена паметната плоча
на този, който отдаде живота
си за свободата на България.
ДИМИТЪР БОРИМеЧКОВ

Традициите крепят
човешкия дух. Бесарабските българи тачат и уважават както
своите традиции, така
и традициите на своите съседи, а празниците най често са общи.
Такъв беше и международният
карнавал
„Козешко хоро - 2018”,
който се проведе на
Сирни заговезни (Масленица) в Тараклия.
Той бе организиран по
инициатива на Иван
Боримечков, директор
на театъра „Смешен
петък”, подкрепен от
кмета на гр.Тараклия
Сергей Филипов. По
традиция в Източна
България на този ден
играят Кукери - мъже,
облечени със специални костюми и маски,
направени от кожа и
рога на кози или овни,

а на поясите си носят големи звънци. Вярва се, че
кукерите гонят зимата, а
играта им предизвиква плодородие. Обредът
обаче не се е запазил в
Бесарабия. В Тараклия
за пръв път играха кукери от група при народно
читалище „Д-р Петър
Берон-1934”от село Тополчане, община Сливен, Република България.
наред с тях в карнавала участваха фолклорна група „Изворче” от
гимназия
Тараклия,
„Школарчета” от гимназия „Олимпий Панов”,
фолклорен
ансамбъл
„Масленица”от Дома на
детското творчество, ансамбъл „Crihaneanca” от
с. Крихана Веке (Crihana
Veche) и фолклорна група “Козешко хоро” при
театър „Смешен петък”.
Празника
откриха

кметът на Тараклий г-н
Филипов и консулът
на Република България
в Република Молдова
Иван Стоянов, които поздравиха
участниците
и гостите. Различните
фолклорни групи демонстрираха оригиналност и разнообразие на
костюмите, великолепие
на маските си. Те показаха инсценировки на
различни обичаи, основната цел на които беше
прогонване на злото.
най-голямата атракция
несъмнено бяха кукерските танци със звънците. Програмата завърши
със запалване на огньове, които символизират
пречистване не само на
природата, но и на човека.
Д-Р МАРИЯ
ДелИБАлТОВА-СТОЯнОВА

Притурката «светлина» е подготвена от димитър Боримечков

