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КОНКУРС-ИЗЛОЖБА «ЮН КЕРАМИСТ»
   В музея за културно на-
следие в гр. Тараклия ми-
налата събота се проведе 
първи конкурс-изложба 
на кръжока «ЮН КЕРА-
МИСТ» с руководител Ва-
сил ШАПОШНИКОВ. Макар 
и да е открит отскоро, де-
цата на възраст от седем 
до четиринадесет години 
с опитния специалист , а и 
с огромното им желание, 
вече имат и първите успе-
хи. Това е за самите тях 
и радост, и лични пости-
жения в изработването на 
керамични изделия, които 
те с вдъхновение лепят от 
глина основно, както и от 
пластилин.
   Журито в състав: Васил 
ШАПОШНИКОВ, Иван БОРИ-
МЕЧКОВ и Сергей ПАСЛАР 
прегледа хубавите творби 
на малките кръжочници и 
реши да не присъжда ме-
ста, а да награди всички 
деца за участие в конкур-
са-изложба  «Юн керамист».
   Връчи дипломите на 
щастливите и прият-
но развълнуваните деца 
директорът на Музея за 

«КОСМИЧЕСКАТА» ВАЛЯ БАЛКАНСКА 
С КОНЦЕРТ В ТВАРДИЦА

   Не е за вярване, но се 
случи: голямата българка 
и световно известната пе-
вица Валя БАЛКАНСКА по-
сети красивия български 
град ТВАРДИЦА в Молдова. 
А това стана благодарение 
на самите твардичани и 
на Българското посолство 
в Кишинев. Поводът «кос-
мическата» певица от Ро-
допите да изнесе концерт 
пред българска публика в 
Буджака е приключване-
то на председателството 
на България в Европейския 
съюз.
   Добър знак бе в онзи юнски 
ден и дъждът, който поля зе-
мята, градините и лозарските 
плантации на засушливата 
тази година Буджашка степ. 
Както и това, че заедно с лю-
бимата народна певица Бал-
канска в концерта участва и 
нашият професионален ан-
самбъл за български народни 
песни и танци «РОДОЛЮБИЕ» 
от град Тараклия, който под 
аплодисменти на изисканата 
публика откри необичайната 
концертна програма.
    Сред почетните гости в за-
лата на твардишкия Дворец 
на културата бяха: Извънред-
ният и пълномощен посла-
ник на Република България 
в Кишинев Петър ВЪЛОВ със 
съпругата си, Георги ЙОВКОВ 
( със семейството си), кул-
турното аташе в същото по-
солство, Бронислав ДЕНЕВ, 
ръководител на Службата по 
търговско-икономическите 
въпроси на България в Киши-
нев, Ангел МАРИНКОВ, новият 
консул на Българското кон-
сулство в Тараклия, замест-
ник-председателят на район 
Тараклия Павел ТАРЛЕВ, де-
легирани преподаватели от 
МОН на България в Молдова, 
културни дейци, обществени 
деятели.
    Приветствени думи в праз-
ничния вечер в Твардица 
произнесе посланикът на 
България в Кишинев Петър 
ВЪЛОВ, който каза, че из-
куството и добротата ня-
мат граници, а посланието 
на човечеството към други 
светове и извън земни циви-
лизации за Земята и хората, 
и – особено песента на Валя 
Балканска «ИЗЛЕЛ Е ДЕЛЮ 
ХАЙДУТИН», които летят на 
американския кораб из кос-
мическите простори, за нас, 
българите, е голяма гордост 
и велика чест.
    От свое име и от името на 
районния съвет заместник-
председателят Павел ТАРЛЕВ 
поздрави високата гостенка 
Балканска, почетните гости 
на празника на музиката, пе-
сента и танца, всички присъ-
стващи в залата на културния 
дворец с това събитие, в кое-
то участват българи от двете 
страни на Дунава.
   С думите: «Добър вечер, 
българи!» започна концертът 
на Валя Балканска с великия 
гайдарин Петър ЯНЕВ също 

културно наследие Татя-
на НЕКИТ, като им пожела 
по-нататъшни креативни 
находки и нови творчески 
идеи, победи и постижения.
    В дворчето на градския 
музей, насядали един до 
друг, със смях и закачки, 
малките дечица получи-
ха в награда също слад-
киши, сок и балончета. Да 
бихте ги видяли: усмих-
нати и радостни в своето 
съпричастие към лепенето 

на фигурки на хора, пти-
ци, животни, на символи, 
свързани с историята на 
любимия им град Тараклия!
   Как е прекрасно, че имаме 
градски музей, че има кой 
да мисли и да се грижи за 
малките тараклийци. Нека 
тяхното детство бъде мир-
но и щастливо! 

ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ
Музей за градско 

наследие, Тараклия 

НАЦИОНАЛЕН СРЕДНОВЕКОВЕН СЪБОР 
«МАГИЧЕСКАТА МАДАРА»

    Близо два века преди 
АСПАРУХ да основе Бълга-
рия, тук вече е имало два 
прабългарски племена. 
Този малко известен факт 
от историята представят 
членовете на сдружение 
«БАГАЧИН» от българския 
град Лом. Те участват в 
Третото поредно издание 
на Национален среднове-
ковен събор «МАГИЧЕСКА-

ТА МАДАРА», който се про-
вежда близо до Мадарския 
конник.
   Любомир АНДРЕЕВ от 
«Багачин» посочва, че око-
ло два века преди да се 
основе България е има-
ло българи по тези земи, 
които са дошли от Пано-
ния. Това е един вид ме-
стен патриотизъм, защото 
пресъздаваме древната 

история на нашия край, 
казва Л. Андреев.
    В този събор участват 
реконструктори и люби-
тели на историята от ця-
лата страна, като стре-
межът им да се доближат 
максимално до среднове-
ковния начин на живот, да 
се запознаят гостите с бит, 
облекло, храна, занаяти, 
обичаи, воинско снаряже-
ние и въоръжение, харак-
терни за този период по 
нашите земи през пети век 
от Христа.
   Съборът се провежда на 
територията на Национал-
ния историко- археологи-
чески резерват «МАДАРА», 
а организатори са Регио-
нален исторически музей, 
гр. Шумен, национално 
сдружение «ТРАДИЦИЯ», 
клон Шумен, и сдруже-
ние за възстановяване и 
съхранение на български-
те традиции «АВИТОХОЛ», 
гр. Варна. В събора «Маги-
ческата Мадара» участват 
и бесарабски българи от 
Молдова и Украйна.

ДЕЯН ГЕРГОВСКИ,
DARIK NEWS

от Родопите, с когото рабо-
ти заедно вече 27 години и 
когото от сърце благодари 
за съвместната музикално- 
творческата им дейност.
   След като изпълни някол-
ко български народни песни, 
които са намерили място в 
златния фонд на България, 
българската и световната 
певица Балканска сърдечно 
благодари на своите колеги 
от ансамбъл «Родолюбие» за 
любовта им към песента и 
музиката, и пожела българ-
ското винаги да е в тях. Топ-
ла и човешка благодарност 
тя отправи и към залата: 
«Благодарим ви, че сме на 
българска земя, че сме за-
едно с вас, с изкуството на 
песента и танца. И нека още 
имаме много такива хубави 
срещи, на които да се чув-

стваме все по- българи и да 
се гордеем с името си. Нека 
огънят на духовността гори 
във вашите сърца и вашите 
души да са светли».
   Думите на прочутата певи-
ца и родолюбивата българка 
продължи Петър Янев, който 
десетки години й акомпани-
ра на гайда: «Ние сме малък 
народ, но имаме големи 
сърца. И вашите са такива. 
Искам да се преклоня пред 
вас, скъпи българи, дошли на 
този концерт. Вашите апло-
дисменти са за този прекра-
сен ансамбъл, чиито песни ни 
трогнаха, ни развълнуваха с 
госпожа Балканска. Бъдете 
живи и здрави.
   България никога в своята 
повече от хилядолетна исто-
рия не е имала друго име, 
освен БЪЛГАРИЯ. Да живее 
България!»
    На свой ред Валя Балканска 
покани своите колежки от 
«прекрасния български ан-
самбъл «Родолюбие» да из-
пеят заедно песента «ХУБАВА 
СИ МОЯ ГОРО» по стихове на 
българския писател-възрож-
денец Любен КАРАВЕЛОВ. 
Концертната програма на 
В. Балканска в дует с Петър 
Янев и българския ансамбъл 
за песни и танци «Родолю-
бие» с директор Нина АВТУ-

ТОВА, диригенти на оркестъ-
ра и вокала Цветан ЦОНЕВ и 
Мария ЦОНЕВА, хореографи-
ята на Тодор БЕКИРСКИ, Оле-
ся ТОДОРОВА, Петър ТЮФЯК, 
Диана ПАРМАКЛИ, приключи 
с космическата песен «Излел 
е Делю хайдутин» на Балкан-
ска. Тя е записана на Златна-
та плоча, която лети на «Во-
яджер» из далечния космос 
на извънслънчевата система.
    С топли думи и много 
сърдечно Валя Балканска по-
здрави: заместник- кметица-
та на град Твардица Наталия 
ДОЛОМАНЖИ, която каза, че 
кметството й дава звание-
то «ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА 
ТВАРДИЦА». «Това най-малко 
очаквах, но ще се постарая 
най-достойно и навсякъде да 
го защитавам», - развълну-
вано каза носителката му.

Алла КАРА, директор на фи-
лиала на Музикалния колеж 
«ЩЕФАН НЯГА», също по-
здрави своята знаменита ко-
лежка и родопчанка за пре-
живяните хубави мигове и 
за песента, която обединява 
хората и ги прави по-добри и 
по-щастливи, като й поднесе 
скромни подаръци – за спо-
мен от краткото пребивава-
не при своите в молдовския 
град Твардица.
    «Валя Балканска е име и 
символ на България. Песни-
те ви трогнаха душите ни, 
разплакаха сърцата ни. Уни-
кална сте с космическия си 
глас, единствена и неповто-
рима. Пожелаваме ви много 
здраве и винаги да помнете 
една малка Твардица, в ко-
ято живеят българи, потом-
ци на българската Твърдица. 
Благодарим ви за българския 
дух и за красивата българ-
ска песен. В нас също  тече 
българска кръв и ние съхра-
няваме своите традиции и 
българския музикален фол-
клор», - каза в края на пре-
красната концертна програ-
ма Татяна ПАПУРОВА, водеща 
чудесния концерт и директо 
на Школата по изкуствата в 
гр. Твардица.

ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

КРАСИВИТЕ  ТВАРДИЧАНКИ  С  БЪЛГАРСКА   
НОСИЯ  НА ФЕСТИВАЛА  В КИШИНЕВ


