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ГОСТУВА НИ ВЕСТНИКЪТ НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ В МОЛДОВА “СВЕТЛИНА”, С ГЛ. РЕДАКТОР ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ
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Богатството на мария дмитриева деветдесетте години и Близките й
За повече от 200-годишната си история жителите на село ШОП-ТАРАКЛИй
(град Тараклия от януари
1995 г.) са се гордеели и
се гордеят със своите столетници и с тези, които са
живели и живеят до почтената възраст. Те са нашите
прадеди и нашите съвременници – златният фонд
на Тараклия, и навечно ще
останат в нашата история,
в човешката ни памет. Това
са столетниците Николай Атанасов БОРИМЕЧКОВ,
леля Радуйца ЧЕБОТАР,
Васил Василев ЧЕЛАРСКИй
и др. Последният и бил
участник в Първата световна война 1914 – 1918 гг.
От живите съвременници-тараклийци най-близко
към своята стогодишнина е Мария Петрова ГАРАНОВСКАЯ, която на 10 март
2018-та навърши 99 години. Дълъг нелекият живот
на Стефанида ГРАДИНАР и
Анна Паничерска. От «помладите» са: Мария КРЯСКОВА, Надежда ГРАДИНАР,
Федора ВИТАНОВА… Над
деветдесетгодишни
са:
Васил КАРАМАЛАК, Мария
НЪКОВА, Федора ТЕРЗИ .
Неотдавна, на 11 май, тази
почтена възраст навърши
Мария Василева ДМИТРИЕВА, много добър човек,
мила майка, баба и прабаба. Възрастната жена е
с чист и бистър ум. С интересна съдба, труден, но
щастлив живот.
Може да се каже дори,
че е легендарна личност,
живяла в различни епохи

и времена. Но запазила в
себе си високи нравствени
качества и човешки стойностен морал, устоявала
през годините патриархалният живот, достоен
за пример и на младите
поколения.
Мария Дмитриева е родила четири деца: Галина
(1947), Павел (1949 – 1979),
Лидия (1952) и Валентин
(1954). Майчината скръб
не може да прежали рано
отишлият си от този свят
син Павел.
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театЪр «смешен петЪк» на тополовградска сЦена
Тараклийски таланти и среща с драматурга Орлин Дяков.

На 33-годишна възраст
леля Мария загубила мъжа
си и сама-самичка, въпреки трудните условия, посветила живота си на своите любими деца.
Според сина й Валентин,
майка му в нашето битие
е съвременна героиня и
добър пример на три поколения потомци.
Освен четирите деца, които е родила, голяма радост
и безмерно щастие за нея
са 13 внуци и 10 правнуци.
Разпръснати по света, те
живеят в Молдова, Украйна, България и Русия.
На 90-годишнината на
своята баба и прабаба,
макар и не всички – поразлични
обстоятелства,
голямата част от тях се
събра заедно, в къщата на
Валентин Петров ДМИТРИ-

ЕВ. Той е известна личност
в Тараклия: културен деец,
актьор и режисьор в театъра «Смешен петък», председател на Съвета на ветераните в града ни.
Валентин Дмитриев и сестрите му Галина и Лидия
се гордеят с това, че, от
една страна, са от попското коляно, затова им викат
«поппетруйти», а един от
първите свещеници в тараклийската черква «Св. ГЕОРГИ» е бил Николай ДМИТРИЕВ.

От друга страна, те тримата и децата им знаят, че се
родеят по линия на известния в България и Бесарабия
(Южна Русия; Молдова и
Украйна) род ПАНОВИ. Една
от дъщерите на Спиридон и
Мита ПАНОВИ (родителите
на известните опълченци
в Българското опълчение
и участници в Руско-турската освободителна война
1877 – 1878 гг. Олимпий и
Павел) ИВАНА е омъжена за
потомъка на преселниците
Петър ДМИТРИЕВ, от чиято клонка на тази фамилия
има потомци и днес.
Още един забележителен
факт е в това, че в семействата на Дмитриеви е имало и има много грамотни
хора и достойни люде, като
свещеници, както вече отбелязахме, така и учители. Рожденичката Мария
Дмитриева е ученолюбива
жена, а на младини е учила на четмо и писмо повъзрастните от нея хора,
което тя самата сподели на
своя личен празник и празник на всички присъстващи
– близки и гости. Интересното е и в това, че леля Мария и до ден днешен чете
книги и вестници без очила, и е в течение какво се
случва по света и у нас.
Разбира се, че леля Мария
– за нас, гостите, а майка,
баба и прабаба – за многолюдната челяд, бе през цялото време в центъра на
събитието и бе поласкана
от вниманието към нея. Тя
бе поздравена с ласкави
думи от малки и големи, и
щастлива от поднесените й
сромни подаръци и цветя.
Ще се запомни и моментът,
когато рожденичката Мария Дмитриева нежно прие
иконата на Свети ГЕОРГИ,
осветена в българския ЗОГРАФСКИ манастир на АТОН,
Гърция, и каза: «Бог и Свети
Георги да помагат на всички вас, да сте живи и здрави!»
На многая лета, майка,
баба и прабаба, леля Мария
Дмитриева!
ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

В нашия град Тараклия
вече 37 години съществува и се развива Български
народен театър «СМЕШЕН
ПЕТЪК» с главен режисьор
Иван БОРИМЕЧКОВ.
През годините е отгледал
и възпитал свои кадри сред
местната интелигенция. И
не само актьори и актриси,
някои от тях са станали автори на пиеси и режисьори.
Първият в това триединство е Иван АЛОВАТСКИ
(Иван ДИНЕВ). Той успя да
покаже таланта си в написаните от него пиеси «НЕЛЕГАЛИ» и «БЕЗСМЪРТНИЯТ
ОЛИМПИЙ ПАНОВ», в които е
изпълнявал главната роля
и осъществявал постановките им.
Вячеслав КИОСЕ е разностранна личност, той е
поет, художник, актьор, а
има и дарба на драматург
и режисьор. Похвално, че
неговите
драматургични

произведения «НА СЪНИЩАТА НЕ ВЯРВАЙ» и «ОБИч
БЕЗ ПАРИ» са играни много
пъти в Молдова и в България. В това число и в Тополовград.
Тараклиецът Георги ИВАНОВ е също от талантливите
актьори, изиграващ ролите
по своите пиеси «ЛИЛЯНА
МОМЕ» и «МЛАДЕЖКА СИДЯНКА», а синът му и актьор
в «Смешен петък» Виталий
ИВАНОВ е осществявал постановките им.
Той е написал и други пиеси, които чакат реда си да
бъдат включени в репертоара на театъра.
Неотдавна актьорите му
представиха на XXIII Международен фестивал на
любителските театри, сатира и пантомима спектакъла «ЛЕГЛО ЗА ТРИМА»,
или как един професор заспа на конгреса на финогените, от писателя- дра-

матург Орлин ДЯКОВ от
българския град Русе.
По покана на театралния деец Иван Боримечков
и на домакините драматургът О. Дяков пристигна в Тополовград, а след
като изгледа постановката
се срещна с актьорите на
«Смешен петък» и изрази своето възхищение от
режисьорските
решения
на Иван Боримечков и добрата им игра. Той пожела
сътрудничеството между
двете страни да продължи
и занапред, като ще предложи и други негови пиеси
за постановки, които да видят зрителите в Молдова и
България.
Театър «Смешен петък» е
една от визитните картички на гр. Тараклия.
Очакваме новите му изяви.
Собств. инф.

поздравителен адрес
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ
УЧЕНИцИ И СЪНАРОДНИцИ!
Позволете ми от името на
Управлението на образованието на район Тараклия да Ви поздравя по случай
предстоящия празник 24 май – Денят
на славянската писменост, българската
просвета и култура.
Както всяка година, така и днес, честваме деня на словото и духовността,
който обединява всички православни
славяни. На този ден си припомняме великото дело на двамата солунски братя,
които преди повече от 11. века приобщиха славяните към световната цивилизация, като им създадоха писменост.
Светите Кирил и Методий не само доказаха правото на съществуване на трети
свещен език в Европа и така славянският език стана основа на няколко национални култури.
Кирилицата обединява славяните и
в модерните времена, независимо от
естествените различия между отделните национални езици. Издържала изпитанията и на новите технологии, тя
устоя и се превърна в една от графичните системи в интернет. И днес сме
горди, че пишем с букви, преживели ка-

призите на времето и останали близки и
родни.
Поклон пред всички Вас - съвременни просветители – учители, творци,
хора на свободното слово! Пожелавам
на всички Вас устрем към нови знания,
имайте сили, за да продължите да предавате на поколенията своите знания, душа
и любов!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С поздрав,
ЕВГЕНИЯ МАНДАЖИ
Началник УОМС Тараклия

Притурката «светлина» е подготвена от димитър Боримечков
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