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детски конкурсни Прояви-2018
На 25 юли 2018 година в
София се състоя церемонията по награждаването
на победителите в детските конкурси на Държавната агенция на българите в
чужбина.
Конкурсите – литературен «СТЕФАН ГЕЧЕВ», по
изобразително
изкуство
«бЪЛГАРИЯ В МОИТЕ МЕЧТИ»
и по пеене «Любка РОНДОВА» са учредени от тази
държавна агенция.
целта им е да приобщават
най-младото
поколение
българи зад граница към
Родината, да съхраняват
националната историческа
памет и културни традиции, да творят на български
език и да разгръщат творческия си потенциал.
По традиция в тържеството бе включена церемо-

ния по награждаването на лия свят, в това число и от
победителите в детските Молдова.
Източник: културно-проконкурси, откриване на изсветното дружество
ложба с отличените творза връзки с бесарабскиби на малките художници
те и таврийските българи
и музикална програма на
«РОДОЛЮбЕц», София.
талантливите деца от це-

среща на бесарабските бЪлгари
«есть контакт-2018» в твардиЦа
български младежки
клуб «АКТИВ», Одеса, и Всеукраинската
обществена организация «КОНГРЕС
НА бЪЛГАРИТЕ В УКРАйНА»
ви канят на среща на бесарабските българи «ЕСТь
КОНТАКТ-2018». Тя ще се
проведе в град ТВАРДИцА,
община Тараклия, на 4 и 5
август тази година.
«Есть контакт» - това е традиционна среща на младежи
българи, която всяка година
се провежда през първата
седмица на м. август.
Идеята за събирането на
млади хора са нови запознанства, както и срещи със стари
приятели. Важни са и топлите връзки между младежите,
и така нужната им почивка в
живописните кътчета на родния ни буджашки край.
Програмата на срещата
включва интелектуални игри
и състезания на сила и ловкост, а също песни, дискотека

и много други весели моменти, един от които е възраждането на старите традиции
и обичаи, в които задължително е носенето на национални носии.
Срещата на бесарабските
българи «Есть контакт-2018»
за пръв път ще се проведе в
Молдова, в слънчевия и мно-

го красив град Твардица.
Добре дошли, приятели!
Очакваме ви с нетърпение.
Български младежки клуб
«Актив», Одеса, Украйна,
Сайт «Люблю тебя,
Твардица!»
«Обичам те, Твардица!»,
Твардица, Молдова

Поздравления По слуЧай именния
ден на илия луков

Културно-просветното
дружество на бесарабските
и таврийските българи «РОДОЛЮБЕЦ», София, сърдечно
поздравява големия приятел
и съмишленик на нашата обществена и народополезна
организация, като му пожелава здраве и много творчески успехи и да бъде все така
обладан от непоколебим
български дух! «Ти имаш велик глас, който, ако не гали,
пробожда сърцето!» «Илия
Луков е извънземен».
«Когато го слушам, сърцето ми се пълни с радост и
българщина! Бъди жив и
здрав, приятелю!» «Песента
«Мъжка молитва» е създадена през 1996 г. и веднага печели две награди на фестивала в гр. Сандански.
Песента се ражда спонтанно
под силното въздействие на
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факта, че над четвърт милион
български семейства нямат
свои рожби. Велика песен,
като текст и въздействие! Велик е и народният певец Илия
Луков! Да си жив и здрав на
много години!» Песните на
Илия Луков «България», «Оро
се вие, мамо», «Едно мало
дете», «Тежко хоро», «Рупите,
земя загадка», «Хоро на влюбени» и много други са златния фонд на българската народна песен, на музикалната
култура на България.
«Честит имен ден, приятелю Илия Луков! Твоите концерти в Бесарабия (Молдова и Украйна) винаги ще се
помнят и ще топлят нашите
сърца, ще ни окуражават в
нашия всекидневен живот.
Ние, бесарабските българи,
сме горди и щастливи, че сме

част от българската нация и
нейната култура.
Честит имен ден, Илия,
който ние отбелязваме на 2
август! На многая лета!»
Литературно
-публицистична страница
на български език
«СВЕТЛИНА»,
гр. Тараклия, Молдова.

света вероника и истинският
образ на иисус христос
Света Вероника, според християнската традиция, е жалостивата жена, която, виждайки мъките на Христос, носеш
кръста на Голгота и неговото лице, оцапано от кръвта, го избърсва с една кърпа
от лен. Върху нея остава изображението
на Иисус Христос.
Името Вероника е латинският превод
на името береника. Превеждат го и като
Носеща Победата. Други пък смятат, че е
Вера Икона – равно Истинският Образ на
Иисус Христос. Пропагандирала в Европа
учението му. 12 (25) юли е денят, посветен на Света Вероника, която се приема
за покровителка на фотографите и в цял
свят се отбелязва Ден на фотографа.
Съгласно църковните предания, Вероника предложила на Иисус тъкан, за да
изтрие лицето си, когато вървял по своя
път към Голготата. На парчето тъкан се
получило неръкотворно «истинско» изображение на образа на Спасителя. Образът и житието на Света Вероника са
послужили за това да я приемат за по-

кровителка на фотографията и фотографите.
PIA-NEWS –
ПАНАГЮРСКА РЕКЛАМНА АГЕНцИЯ

младият уЧен иван думиника
и усПешната му кариера

Роден е в гр. Твардица,
район Тараклия, Република Молдова. Средно образование завършва в родния си град, а висше – в
Кишиневския
държавен
университет, факултет по
история и философия.
Докторската си дисертация защитава във факултета
по история на Великотърновския университет «Св.
св. Кирил и Методий» (2014).
Научният му труд «Българските преселници в Бесарабия в края на XVIII – първата
половина на XIX в. в историографията» с научни редактори К. Калчев и Н. Червенков излиза от печат година
по-късно.
Автор и съавтор е на няколко монографии, сред
които е и книгата «Тараклия
- 200 години», том I (1813 –

1940), Кишинев, 2013 (съавтор с Николай Червенков).
Отличен е с много награди на Молдова и България.
От 2013 г. е научен сътрудник в групата по «Етнология
на българите» в Центъра по
етнология към Института за

културно наследство, Кишинев. «Българин по рождение,
българист по призвание» - са
думите за младият и успелият учен-историк Иван Думиника на проф. д-р хабилитат
Николай Червенков.
За себе си И. Думиника казва следното: «Стремя се да
бъда мост между бесарабските българи, българите от
метрополията и молдовците
(бесарабските румънци)».
От името на българската
общност в район Тараклия и
от екипа на литературно-публицистичната притурка на
български език «Светлина»
най- сърдечно поздравяваме нашият приятел и колега,
ученият-българист Иван Думиника с рожденият му ден,
като му пожелаваме много
здраве, творчески успехи и
добрини в чисто човешки
план.

ПетЪр ризов и неговата
Животворна Поезия

Петър Ефимов РИзОВ е
народен поет от гр. Тараклия. Потомък е на прокудените преселници от
българските земи, със силни корени и историческа
памет.
Дядо му е бил участник в
Първата световна война 1914
– 1918 гг., награден с орден
Георгиевски кръст, който той
пази като скъпоценна реликва.
Петър Ризов е поет със своеобразен почерк и стил. Поетическият му език е богат с
нюансите и натурела. Стиховете му вълнуват читателя,
дават му храна за размисъл
и възможност за нови хоризонти.
Отрадно е, че стотиците си
стихотворения подрежда в
книга, която някой ден, дай
Боже, види бял свят. Малка част от тях е публикувал
в местния печат. Пише ги на
ръка и на листчета ги подарява на своите приятели и

колеги. Обича да рецитира
своите творби на поетически
вечери – пред възрастни и
младежи, вкъщи, в училище,
навсякъде.
Поетът и човекът П. Ризов е
активен член на Литературния клуб «ВДЪХНОВЕНИЕ» към
районната публична библиотека, бил е и негов председател.
Тази година в Кишинев излезе от печат книгата – алманах «БЕСАРАБСКИ ГЕРДАН»
с проза, поезия и публицистика. Алманахът е отпечатан благодарение на фонд
«БЪЛГАРСКИ ДУХ» и неговия
директор Олег КОСЪХ.
Откриват сборника на десетки автори от Молдова,
Украйна и България стихотворенията на поета Петър
Ризов, а авторът им е получил
наградата «ЗЛАТНОТО ПЕРО2018», за което сърдечно му
честитим.
В личния и творческия му
живот има две дати, на които

му идват не просто на гости,
а на среща с поетическото
слово. Това са именния ден –
Свети Петър, който се пада на
12 юли, и рождения му ден –
2 август.
Честит предстоящ рожден
ден, Приятелю! Да е светла и
чиста твоята поезия.
ДИМИТЪР бОРИМЕЧКОВ
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