
                                                                                ОБЩЕСТВО                      28 септември - 4 октомври 2017 г.  4                                                                                ОБЩЕСТВО                22 - 28 февруари 2018 г.          4

315. 02. 2018 г.

Притурката «светлина» е подготвена от димитър  Боримечков

л и т е р а т у р н о -  п у Б л и Ц и с т и ч н а  п р и т у р к а

СВ ЕТ Л И НА  
 15
ФЕВРУАРИ

2018 г.
бр 6 (142)

районна олимпиада 
по Български език и литература – тараклия

   Всяка олимпиада е сво-
еобразен празник на по-
стиженията на участни-
ците в определена област. 
В нея има победители, но 
няма победени. Защото 
тя е благородно състе-
зание, в което всеки се 
стреми да покаже най-
доброто, усвоено през 
периода на подготовката 
за нея. Олимпиадите по 
отделните учебни пред-
мети обаче са нещо по-
вече от демонстрация на 
познанията. Те очертават 
пътя на израстването на 
младото поколение, фор-
мират у тях стремеж за 
самодоказване, дисци-
плина и състезателен дух, 
които са особено важни в 
съвременното общество. 
нещо повече - олимпиа-
дата е от важно значение 
както за учениците, така 
и за учителите. Точно тук 
се открояват най-добрите 
ученици, а учителите 
събират плодовете на 
своя самоотвержен труд.
  на 10.02.2018 г. в гимна-
зия ,,Олимпий Панов” за 
поредна година се състоя 
районната олимпиада по 
български език и лите-
ратура. От Тараклийския 
район се явиха 41 уче-
ници от 10 учебни за-
ведения. Състезаваха се 
ученици от 9. до 12. клас. 
Евгения Мандажи, начал-
ник на УОМС гр. Тараклия 
пожела на участниците 
успех и лека работа. Уче-
ниците писаха 3 часа, а 
членовете на комисията 
бяха учители-българисти, 
разделени по класове, в 

които те не преподават, за 
да няма конфликт на инте-
реси. След проверката се 
установиха призьорите на 
олимпиадата:

9.КлАС
  I МЯСТО Кристина гайдар-
жи от гимназия гр. Тараклия 
с учител лилия Кирнева
  II МЯСТО руфина Карамалак 
от гимназия гр. Тараклия с 
учител лилия Кирнева
 III МЯСТО Татяна Чебанова 
от гимназия с. Кайраклия с 
учител Тамара Чебанова
  IV МЯСТО наталия гай-
даржи от Тл гр. Твардица с 
учител Мария димова

10. КлАС
 I МЯСТО лариса Юровская 
Тл ,,иван Вазов” гр. Тара-
клия с учител наталия Ар-
тьомина
 II МЯСТО Анастасия Паше-
ва Тл гр. Твардица с учител 
Полина Маева
 III МЯСТО Петър герги Тл 

,,иван Вазов” гр. Тараклия с 
учител наталия Артьомина
 IV МЯСТО Мария Питропо-
ва Тл гр. Твардица с учител 
Полина Маева

11. КлАС
 I МЯСТО Ксения Киосе Тл 
,,иван Вазов” гр. Тара-
клия с учител Светлана 
дaрманчева
 II МЯСТО Олга Петрова Тл 
,,Христо Ботев” с. Валя Пер-
жей с учител Анна Колчева
 III МЯСТО Елена доломан-
жи Тл гр. Твардица с учител 
Полина Маева
 IV място Мария Христева 
Тл гр. Твардица с учител 
Полина Маева

12. КлАС
 I МЯСТО наталия Мелинте 
Тл ,,иван Вазов” гр. Тара-
клия с учител наталия Ар-
тьомина
 II МЯСТО Кристина Кара-
малак Тл ,,иван Вазов” гр. 

фестивалът
 «козеШкото хоро-2018»

 в тараклия

 на 18 януари 2018 г. в гр. Тараклия, център на българска-
та общност в република Молдова, ще се проведе първи 
Международен маскараден фестивал «КОЗЕШКОТО ХОрО-
2018».
  Той ще бъде организиран от община Тараклия и коме-
дийно-драматичния театър «СМЕШЕн ПЕТЪК» с режисьор 
иван БОриМЕЧКОВ. и ще се проведе в деня на Сирни за-
говезни (Масленица) на 18 януари, като шествието му ще 
започне от кметството на гр. Тараклия и ще продължи 
по централната ни улица към главният градски площад. 
Тук зрителите – гостите и тараклийци - ще видят най-
интересните моменти от първия по рода си маскараден 
фестивал в нашия град. Своите оригинални костюми и 
своята своеобразна ритуална игра ще покажат кукерски-
те групи от с. Тополчане, Сливнишко, република България 
и от с. Крехании Веки, Кахулски район, република Молдо-
ва, както и групата от театър «Смешен петък», домакин 
на празника.
  Всички групи ще бъдат наградени със специални суве-
нири, грамоти и ще получат парични възнаграждения.
  Празникът с красивото име «Козешкото хоро» ще се 
завърши със запалване на огън на централният площад, 
както и преди е било в деня на Сирни Заговезни (Масле-
ница).
  началото на първия Международен маскараден фести-
вал «Козешкото хоро- 2018» в гр. Тараклия от 15 часа.

диМиТЪр иВАнОВ

Тараклия с учител наталия 
Артьомина
  III МЯСТО ирина Паскало-
ва Тл гр. Твардица с учител 
лилия желяпова
  IV МЯСТО николай Карафи-
зи Тл гр. Твардица с учител 
лилия желяпова
   Призьорите от районната 
олимпиада ще заминат да 
представят района на ре-
публиканската олимпиада, 
която ще се проведе на 9 
март. Пожелавам на всич-
ки ученици да предста-
вят района успешно. А на 
всички, които не успяха да 
заемат призови места по-
желавам още по-усилена 
подготовка и бодър дух, 
защото самото участие в 
олимпиадата вече е своео-
бразен личен успех.

д-р МАриЯ дЕлиБАлТОВА, 
методист по БЕл,

УОМС район Тараклия

лекарят валерий чеБанов, когото помним
   Валерий живя унизи-
телно кратък живот, но 
и след десетилетия той 
живее в нашата лична и 
историческа памет, в на-
шите сърца, които никога 
няма да го забравят. да го 
помним ние всички, с ко-
гото сме били приятели 
и колеги, да го помнят и 
бъдните поколения тара-
клийци, да бъде пример 
за днешните лекари – е 
човешки и професиона-
лен дълг.
   Валерий Чебанов е ро-
ден на 21 февруари 1948 
година в интелигентно 
семейство в Тараклия. В 
ученическите и студент-
ските си години е един от 
най-добрите в учението и 
в разширяването на сво-
ите познания в институт-
ските години. А вече като 
лекар в Тараклийската 
районна болница проявя-
ва високи професионални 
качества и милосърдие, 
поставя на крака и тези, 

които не вярват, че могат 
да бъдат излекувани.
   Валерий остана в спо-
мените на своите близки, 
приятели, колеги и по-
знати, като човек и лекар-
травматолог с добра душа 
и отворено сърце, отзивчив 
и внимателен към тези, с 
когото е общувал и когото 
е лекувал. лекувайки дру-
гите, някои от които бяха 
тежко болни, той самият 
не успя дълго да живее. на 

31-годишна възраст Ва-
лерий Чебанов трагически 
загина, и без малко 39 го-
дини откакто не е сред нас, 
живите.
  Паметта за прекрасния 
хирург Валерий иванов Че-
банов ще съхраним ние, не-
говите съвременници, ще 
съхрани историята. След 
трагическата му гибел на 
21 юни 1979 година извест-
ният бесарабски български 
поет нико Стоянов посвети 

стихотворение на майката 
на Валерий – Александра 
Федоровна Чебанова. до-
като тя беше жива, скърбе-
ше и жалеше своя един-
ствен син:
Ти си тръгна за другия свят,
мили син мой, единствени 
мой…
но по-силна от смъртта е 
човешката памет. и памет-
та на тараклийци.

        диМиТЪр БОриМЕЧКОВ

милый сын мой, единственный мой

С нами свет твоих глаз.
над землею, зеленой и вечной,
полыхал небосвод голубой, -
ты ручонки тянул им навстречу,
милый сын мой, единственный мой...

Сколько песен тихонько, ночами спела 
мать, наклонясь над тобой... Пела мать, 
колыбельку качая: "Милый сын мой, 
единственный мой..."

Ты был рад и цветку, и дождинке, каждой 
птичке, поющей весной; в букваре своем 

первой картинке, -милый сын мой, един-
ственный мой...

годы шли над страною, над веком. жиз-
ни мудрость постигнув, домой ты мечтал 
посвятить себя людям, милый сын мой, 
единственный мой...

Сколько весен в сияющем гуле здесь 
твоих в Тараклии родной!.. Ты мечтал 
посвятить себя людям, милый сын мой, 
единственный мой...


