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тЪржества по случай 24 май

За пореден път широко
и масщабно се проведоха тържества по случай 24
май – деня на българската култура и просвета и на
славянската писменост. Територията им обхваща континенти и държави, в които
живеят българи и славянски народи, най-вече в Западна и източна Европа.

на празника в Тараклия
по този хубав повод присъстваха високи гости от
русия, Беларус, Украйна,
България, както и от дома-

кина Молдова. различните официални и културни
събития укрепват доброто
сътрудничество и съдействат за разширяването
на връзките между тези
държави.
В столицата на република
Молдова – Кишинев тържества във връзка с деня с
просветата, културата и

писмеността се проведоха
в Теоретичния лицей «Васил левски», пред паметника на поета и революционер
Христо Ботев, а посланикът

на република България в
република Молдова негово
Превъзходителство Петър
Вълов и съпругата му осъществиха прием на българи
от цяла Молдова. навсякъде звучаха думи за ролята
и приноса на равноапостолите Кирил и Методий
за равенството на езиците, културите и народите,

за величието на българите
и славянският род. През
1980-та година папа йоан
Павел Втори ги обявява за
покровители на Европа.

своБодата минава през просветата и културата

Босилеградчани почетоха подобаващо 24 май. Културно-информационен център
«Босилеград» заедно с български институции отбелязаха в босилеградското село извор тържествено и емоционално, във възрожденски дух деня на българската култура и
просвета и на славянската писменост.
на празника бяха прочетени поздравителни писма от посланика на България в Сърбия
негово Превъзходителство радко Влайков и на председателя на държавната агенция за
българите в чужбина – Петър Харалампиев . Тържествата бяха проведени в черквата
и училището на с. извор.

ден на БЪлгарскиЯ език в румЪниЯ
румънският парламент обяви със закон 24 май за ден на българския език в румъния.
идеята е на депутата николай Миркович. Указът на румънския парламент беше публикуван на 6 май 2018 г. в държавния вестник.
Първото честване на деня на българския език в румъния съвпада с отбелязването
на 150-годишнината от създаването на банатските българи правопис от учителя йозо
рил. По този повод предствавители на три държави – България, румъния и Сърбия се
събраха в гр. Винга. Това е мястото, където за пръв път се определят правилата за писане на втория вариант на книжовния български език - 22 май 2018 година.
източници: информационни агенции на Молдова, румъния, Сърбия

БЪлгарскиЯт свЯт в Багри и слово
на димитЪр пейчев
маестрото пейчев на 19 май
навЪрШи 75 години

роден е на 19 май 1943
г. в буджашкото българско село Бургуджи (сега
Виноградовка), Арцизки
район, Одеска област,
Украйна. Потомък е на
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преселници от с. Бургуджи (сега горно Александрово),
Сливенско,
България. Учи в родното
си село, а после завършва Кишиневското художествено
училище
«и. репин» (1967) и Московския полиграфически институт –специалност графика на книгата
(1975). Ученик е на бележития художник Михаил
греку. живее в Кишинев.
димитър Пейчев е известен живописец в Молдова, Украйна, България
и в други държави по
света. Автор е на множество изложби у нас и зад
пределите на републи-

ката ни. Член е на Съюза
на молдовските художници.
Съхранил своя корен и
национално самосъзнание, от 1982 г. д. Пейчев
пише и публикува стихотворения на български език. Творбите му са
вдъхновени от неугасващата памет за родния
край, който постоянно го
омайва, и от драматичната съдба на неговите
хора. димитър Пейчев е
автор на книгите «Завръщане», «и светят спомените», «Питайте вятъра»
и др.
на многая лета,
Маестро Пейчев!

вЪрви, народе вЪзродени…
В
хубавия слънчев
22-майски ден за пореден път ние – учителите и
учениците от лицея «иван
Вазов» гр.Тараклия, отбелязахме деня на българската просвета и култура и
на славянската писменост.
Празникът на буквите се
състоя в актовата зала на
лицея.
Скъпи гости на нашето
тържество бяха: консулът
на Република България в гр.
Тараклия Иван Стоянов и
неговата съпруга – Мария
Стоянова, началникът на
Управлението на образованието, младежта и спорта
в район Тараклия – Евгения
Мандажи,
заместник-началникът на РУОМС- Екатерина Дикиджи, началникът
на методическия център на
РУОМС- Олга Вичева, методистът по българистичните предмети, делегирана
от МОН Р България - Мария
Делибалтова –и нашия поет,
публицист, журналист и редактор – г-н Димитър Боримечков.
Под звуците на безсмъртния химн на Кирил и Методий започна най-обичаният
и светъл ден на родното слово и на българския
дух. Всички пяхме химна
на българската просвета «
Върви, народе възродени»,
защото 24 май е символ на
достойнство, традиция и духовност. 24 май е уникален
по същността си празник,
без аналог в традициите на
другите страни, празник, на
който един народ отбелязва духовното си пробуждане и вечния си стремеж
към усъвършенстване чрез
словото, образованието, науката.
Делото на светите братя
Кирил и Методий има историческо значение, което далеч надхвърля просвещаването на българската нация.
Създадената от братята азбука и преведените от тях
богослужебни книги не само

полагат началото на българската книжовност, на духовна култура и на етническата
идентичност, те утвърждават
демократичното право на
всеки народ да твори на собствен език, да има своя писменост като израз на великата идея за духовно равенство
на човечеството.
Братята Кирил и Методий са
канонизирани като светци за
превода и популяризирането
на Библията на старославянския език и за разпространяването на християнството
още през IX в. През 1980 година те са обявени от папа
Йоан-Павел Втори за покровители на Европа. Източноправославната църква ги
почита и като едни от светите Седмочисленици заедно
с техните ученици Климент
Охридски, Наум, Ангеларий
Сава и Горазд. През Възраждането те се превръщат в
символ на българщината.
Като всенароден Ден на просветата 11/24 май бил честван за първи път през 1851
г. в гр. Пловдив.
Празникът на буквите е
специална дата за всички нас.
Където и да се намира, всеки българин пази спомена от
жизнерадостната атмосфера в този майски ден. 24 май
е един от най-почитаните
български празници не само
за хората, които професио-

нално имат отношение към
образованието, науката и
културата, а от всички българи, защото е израз на нашата
идентичност, на творческия
ни заряд, на силата на духовността. В този ден се прекланяме и пред учителите, които
с душа и слово всеотдайно и
неуморно изграждат духовната крепост на знанието!
24 май е личен празник
за всеки българин! В това
ни увериха със своето прекрасно изпълнение учениците от 1. до 12. клас, които
отправиха своя искрен поздрав към тези, които с любов и постоянство градят,
учат, възпитават младото поколение – техните учители.
Те ни върнаха към спомена
– от първата научена буква
до книгата, която ни е развълнувала и ни е накарала да се
преклоним пред таланта.Те
изразиха своята признателност към делото на светите
братя чрез хубавите стихове,
изречени с любов. С цветя в
ръце, с много усмивки и песни за Кирил и Методий, децата показаха своето отношение към този велик празник
и предизвикаха възхищение
и силни аплодисменти у публиката.
нАТАлиЯ АрТьОМинА,
учител по БЕл:
лицей «иван Вазов»,
гр. Тараклия

освеЩаване на крЪст
на светеЦ и на чеШма в тараклиЯ

на 22 май т. г. на улица
«Чайковски» в гр. Тараклия
се състоя освещаване на
кръст на светец николай
Мирликийски – летен и на
чешма при стеклото многолюдие.
Чешмата е направена
по инициатива и с огромни усилия на георги иванов Запорожан, Бог да го
прости, а кръста на летния
николай Чудотворец – от
родолюбивия българин с
чисто сърце Владимир Карамалак и помощта на добри тараклийци. добрите
дела винаги остават в нашите сърца и в нашата памет, в историята на града
ни. Когато хората се обединяват в името на едно
велико дело, мечтите им се
сбъдват – стават реалност.
Бог винаги вижда кой какво
прави и винаги помага на
добрите хора.
Заслужават благодарност
жителите на улиците «Чайковски», «Шолохов», «Садовая», които безвъзмездно

помагаха да се облагороди мястото до чешмата и
кръста на николай Чудотворец, а след освещаването им да нагостят всички с
вкусни ястия и да им поднесат по чаша вино.
Свещениците в черквата
«Свети георги» протойереите николай Ворническу и
Александър дериволков са
също активните участници

в духовния живот на
Тараклия.
Протойереят А. дериволков освети тези знакови места на Тараклия, като
пожела на жителите му все
по-силно да вярват в Бога
– иисуса Христа и да правят все повече добри дела,
както тези с кръста и чешмата на улица «Чайковски».
диМиТЪр БОриМЕЧКОВ

Притурката «светлина» е подготвена от димитър боримечков
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