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възпоМенателен ден за Музикантите
Повече от 20 години през
месец октомври в Тараклия
се провежда възпоменателен ден за починалите
хора, отдали живота си на
музиката. Това са педагози
по музика, ръководители
на училищните състави, в
предприятията, в домовете
и клубовете на културата.
Всички те бяха споменати
на възпоменателната среща, състояла се в районния
дом на културата на 6 октомври 2018 година.
В своето слово началникът
на службата по култура у
нас Василий КАВЛАК каза,
че събота е ден да спомним
всички починали – близки,
роднини, приятели, колеги –
нашите музиканти, които са
били сред хората в минути на
радост и в минути на скръб.
В. Кавлак изтъкна също, че
идеята за провеждането на
такива възпоминателни дни
е на Стефан ТАНОВ, Бог да го
прости. С минута мълчание
беше почетена паметта им.
Културният деец Иван БОРИМЕЧКОВ допълни, че кръщаване на дете, сватба или погребение на близък човек не
минава без музиканти, като
изтъкна голямата им роля в
човешкия живот. С тяхното
участие се провеждаха и се
провеждат различни празници и тържества – лични,
общоселски и на национално ниво. Тоест, музиката ни
съпътства през десетилетията ни в цялата си пъстрота.
Един от първите музикални
ръководители през далечните 1960-те – 1970-те години
е бил известният за миналото поколение Павел Арсентиев ГРЕК. Създаденият от
него оркестър дълги години

е бил визитната картичка на
Тараклия. За него с любов и
с много подробности говори
най-възрастният от събралите се във възпоменателния
ден кларнетистът Иван ДЕРИВОЛКОВ.
Друга популярна личност
в музикалния свят е бил
Стефан Тодоров СТОЯНОВ,
създател, директор и художествен ръководител на няколко оркестри и ансамбли,
най-известният от които е
Тараклийският ансамбъл за
български народни песни и
танци «РОДОЛЮБИЕ». Стефан
и Петър Стоянови са били
събирачи на български народни песни, които се изпълняват и до ден днешен.
Съпругата на музиканта
Петър Лазаров РОСТАШ Мелания Ивановна благодари
на културните и музикалните дейци за провеждането
на такива ритуали, за да не
се забравят делата на тези,
които са отдали живота си в
служенето на хората. Единият от тях е непрежалимият й
съпруг, който вече 23 години
не е сред живите.
Един по един бяха споменати също скъпите ни
музикални педагози, оркестранти, свирачи на различ-

ни музикални инструменти, изпълнители на народни
песни: Иван МОРАРЬ, Иван
ЗАНФИРОВ, Василий КАЛОЕВ, Петър СТОЯНОВ, Михаил
ВОИНСКИЙ, Петър ВИТАНОВ,
Иван КОЛОМАН, Петър ДЕЛИЖАН, Александър ПЕРОНКОВ
и много други, без които не
можем да си представим музикалния живот в далечното
и недалечното минало на Тараклия.
В тези часове на споделяне на възпоменания думите
на близките и приятелите
на починалите вълнуваха
сърцата и отекваха в душите
на всички.
Своите спомени в тази
скръбна редица споделиха:
Зинаида ПЛАГОВА, Василий
КАВЛАК, Николай ПАСЛАРЬ,
Петър КАРАМАЛАК, Иван БОРИМЕЧКОВ, Лазар ЧАКИР, Николай ТЕРЗИ, Василий ПОПОВ,
Евгений ВИТАНОВ, Василий
КАРАМАЛАК, Георги ЗАНФИРОВ и др.
Народът го е казал: докато помним починалите, те
живеят в нашите сърца и с
образите си са сред нас, а
делата им – в нашият всекидневен живот. Бог да ги
прости и Светла им памет!
диМиТЪР БОРиМеЧКОВ

кайраклия на 157 години
на 14 октомври т. г., в деня
на Покров на ПРеСВеТА БОгОРОдиЦА,
Кайраклия отбеляза храмовия празник и 157-та годишнина от основаването на
селото. От сутринта до към
обяд в черквата бе отслужена празнична святобогородична литургия, а на стадиона се проведоха спортни
състезания.
След 13 часа на лятната
площадка самодейни колективи на Дома на културата,
училището и детската градина «Слънчице» представиха
концертна програма, включваща песни и танци на живеещите в с. Кайраклия и края
ни молдовани и българи, гагаузи и украинци, руснаци и
роми…
Кметицата на селото Мария
Дану поздрави кайраклици и
гости с празника на годината и пожела на всички да има
мир на земята, здраве и щастие във всяко семейство. На
особена почит бяха възрастните хора, навършили 80-те
и 90-те години.

Свои картини и изделия от
хартия, плодове и растения
показаха местните художници и майстори, както и младите таланти.
Празникът в село Кайраклия
завърши с музика, веселие и
народно празненство.
В същия ден, 14 октомври, група тараклийци посети къщата и семейството на
Петър и Флорика ПЕРОНКОВИ.
Георги ИВАНОВ и братята БОРИМЕЧКОВИ честитиха рож-

дения ден на Петър ПЕРОНКОВ и 55-та годишнина от
съвместния им живот и творческия им дует, който през
тези години е радвал зрителя
с мелодии и с песни. Гостите
съвместно с домакина П. Перонков посадиха в градината
плодни дръвчета, които след
години ще дадат своите плодове, на радост на внуците на
Перонкови, които ще идват в
родителския дом.
диМиТЪР БОРиМеЧКОВ

света петка - всеправославна закрилница
на 14 октомври православната християнска
църква отбеляза деня на Света ПеТКА БЪлгАРСКА.
Св. Петка покровителства брака, семейството
и плодовитостта. Тя е главен небесен закрилник на целокупния български народ и всеправославна закрилница. известна е още като Света ПАРАСКеВА ТЪРнОВСКА.
нека зло не ви застига. нека болестите са далеч от вас, а здравето и щастието никога не ви
напускат

и БесараБски таланти
в издание на «зевзек-2018»

За първа година сред
участниците в международния фестивал «Майстори на шеговития къс разказ
«ЗеВЗеК-2018» (гр. Каспичан,
Шуменско, България) бе и
групата деца с препода-

ватели от Българското неделно училище «иЗВОРЧе»
към Българския културен
център «АКАдеМиК АлеКСАндЪР ТеОдОРОВ БАлАн»,
Одеска област, Украйна.
Победителка в осмото из-

дание на «ЗЕВЗЕК» стана Наталия ЯНАКИЕВА от Одеса.
Втората награда спечели
Инеса СТОЯНОВА от Българското неделно училище «ИЗВОРЧЕ», с. КУБЕЙ, Болградски
район, Украйна.
Третата награда за актьорско майсторство бе връчена на Росица ГЕОГИЕВА от
българския гр. Дългопол.
Наградата на кмета на община Каспичан грабнаха чаровниците от гр. Смядово
Николина РУСЕВА и Маргарита ДАНАИЛОВА.
Поздравления на наградените Наталия ЯНАКИЕВА и
Инеса СТОЯНОВА от Украйна,
които за първи път участваха
в международния фестивал
«Майстори на шеговития къс
разказ «ЗЕВЗЕК-2018», и се
представиха много добре.

50 Места от Българската история
Книгата «50 МеСТА ОТ
БЪлгАРСКАТА иСТОРиЯ» на
Светослав МАРКОВ и Теодор БОРиСОВ бе представена в българската библиотека «ХРиСТО БОТеВ»
в Кишинев на 15 октомври
2018 година.
Изданието е станало хит
сред българските читатели
поради факта, че представя
значимите исторически места и обекти извън съвременните граници на България.
Историята на всеки забележителен обект е представена
в две страници, с карта, която
показва мястото му.
Читателят на «50 места от
българската история» на Св.
Марков и Т. Борисов ще научи за един от най-големите
барелефи в света на Христо
БОТЕВ, намиращ се в столицата на Република Молдова –
Кишинев, за извисяващата се
в Рим статуя на патриарха на
българската литература Иван
ВАЗОВ, както и за мястото
на световноизвестния музей
«ПРАДО» в Мадрид, където
наблизо е отсядал известния
български писател Димитър
ДИМОВ… За последната пристан на Пенчо СЛАВЕЙКОВ
– къщата край живописното

езеро Комо… Книгата «50 места…» ще е полезна и интересна за тези, които желаят
да си направят незабравимо
пътешествие из българската

история извън границите на
България, или се интересуват
и искат да научат повече по
темата.
SvetLinA.OnLine

Притурката «светлина» е подготвена от димитър Боримечков

