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Притурката «светлина» е подготвена от димитър  Боримечков

награда на пламен павлов – 
почетен знак «златен век»

   Министерството на културата на република 

българия награди нашия приятел и председател 

на Сдружение «Кръг будител» - проф. д-р пламен 

пАВлоВ – с почетен знак «златен век» - печат на 

цар Симеон Велики (златен), и грамота за значим 

принос в развитието и утвърждаването на

българската култура и национална идентичност.

честито, будителю!

СпиСАНие «бУдиТел», 

КАТЯ рАдеВА

 спомените  за  дедите  ни  са  живи
  Музеят за културното на-
следство в град Тараклия с 
всеки изминат ден се обо-
гатява с документи, сним-
ки, книги и публикации за 
нашите тараклийци, уча-
ствали във военните съби-
тия в първата световна во-
йна 1914 – 1918 години.
   Неотдавна в градския му-
зей в уютна обстановка се 
проведе една вълнуваща, 
трогателна и интересна 
среща на няколко поколе-
ния.
  Участниците в нея ги 
свързваше уважението и 
интересът към миналото на
Тараклия, към нашите пра-
деди и деди, воювали на 
страната на царска Русия в 
Първата световна война..
   Директорът на музея за 
културното наследство 
Татяна НЕКИТ в своето 
встъпително слово обяви 
темата на разговора, ста-
нала много актуална през 
последното време, особено 
през изминалия месец но-
ември, когато светът и ние 
отбелязахме 100-годиш-
нината от края на Първата 
световна война.
    В хода на срещата, в коя-
то участваха възрастни та-
раклийци, по-млади от тях 
и съвсем юни наши даро-
вания и надежди, се получи 
един добър разговор – ду-
шевен и полезен за всички.
Сътрудниците на музея за 
културното наследство 
Василий ШАПОШНИКОВ и 
Димитър БОРИМЕЧКОВ раз-
казаха за известното и не-
известното от войната през 
1914 – 1918 години, за пра-
дедите и дедите ни, уча-
ствали в нея, за паметника 
на загиналите тараклийци, 
чийто проект е на директо-
ра на фондация «Български 
дух» Олег КОСЪХ и на архи-
текторката Алина ПАСЛАР, 
родом от гр. Тараклия.
   Учениците от 8-и клас 
в гимназия «Генерал Иван 
ИНЗОВ» на Тараклия Мария 
ФИЛИПОВА и Яна ДЕРИВОЛ-

   женско царство“ е един 
спектакъл за двете най-
могъщи сили, които движат 
света – любовта и Властта. 
любовта, раждаща живота 
и осмисляща съществува-
нето и властта – понякога 
непосилна за тези, които 
я притежават и често се 
променят под натиска й… 
В спектакъла има любов 
и Власт. по много. Много 
смях, песни, усмивки и до-
бро настроение.
   Класическата комедия на 
големия български драма-
тург Ст. Л. Костов продължа-
ва да разсмива и днешните 
тийнейджъри.
   Мъжете биват наказани за 
насилието, грубостта и неза-
читането на жените си, като 
самите те са превърнати в 
жени. Настъпва Женско цар-
ство, в което жените управ-
ляват, а мъжете гледат де-
цата, готвят, перат, чистят. 
Обратите настъпват, когато 
Кметицата бързо загубва ума 
си от сполетялата я власт, 
изпраща мъжа си в манастир 
и пожелава да се омъжи за
младия Стоян. Любовта меж-
ду него и красивата Райна 
е застрашена. Влюбената 
двойка решава да избяга, а 
побеснялата Кметица осъ-

женско царство

жда на смърт мъжа си и ба-
щата на Стоян, обвинявайки 
ги в заговор. Дали ще успе-
ят Стоян и Райна да защитят 
любовта си, дали жените ще 
запазят властта си над мъже-
те и светът ще остане все 
така объркан – ще узнаете в 
края на спектакъла.
   Представлението поставя 
съществени екзистенциални 
въпроси за идентичността на 
човешката личност, за ин-
фантилизма на възрастните, 
който по един гротестков 
начин деформира човешки-
те отношения: защо мъжете 
се държат като жени, жени-
те като мъже, децата като 
възрастни, майките като съу-
ченички на дъщерите си?

   В нашия спектакъл всичко 
се върти около двете могъщи 
сили , които движат света- 
ЛЮБОВТА и ВЛАСТТА. ЛЮБОВ-
ТА-заради която се раждаме, 
живеем и умираме и ако не 
сме я изживели, защо сме се 
родили!? И ВЛАСТТА- могъ-
ща сила, понякога непосилна 
за тези, които я носят, някои 
много се изкривяват под то-
вара й! „Дай на някого власт и 
му гледай сеира“ казва една 
народна мъдрост.
   А в нашия спектакъл ВЛАСТ 
и ЛЮБОВ колкото искаш. За-
това елате на 9 ноември в 
театър «Смешен петък». На-
чалото на спектакъла е от 15 
часа.

ТеАТър «СМешеН пеТъК»

КОВА рецитираха стихот-
ворения от руски поети, 
посветени на човешката 
трагедия в световен мащаб 
и героизма на прапрадеди-
те им, участвали в първа-
та жестока и немилостна 
война на ХХ век. Трябва 
още веднъж да отбележим 
факта, а и събитието, че 
Мария и Яна са победите-
ли в конкурса за доброто 
изпълнение на литератур-
ни произведения, който се 
проведе в гр. Чадър Лунга 
на 29 октомври 2018 го-
дина. На срещата в музея 
Татяна НЕКИТ сърдечно им 
благодари за  прекрасна-
та рецитация на поетични 
творби и им поднесе в по-

дарък книги и сладкиши.
    Много интересни и емо-
ционални бяха спомените 
за своите деди на Михаил 
Петров КАЙРЯК, Иван Васи-
лев ТАТАРЛЪ, Георги Петров
ДЕРИВОЛКОВ. Иван Татарлъ 
подари на музея в родния 
му град Тараклия портрет-
на снимка на своя дядо 
– войникът на царската 
армия Щерю (Терентий) ТА-
ТАРЛЪ, който се е върнал от 
войната калека – без дяс-
ната ръка.
   По спомените на внука 
дядо му Щерю бил много 
трудолюбив човек, бил че-
стен и справедлив.
    Въпреки възрастта си, 
над 80-т годишният Миха-
ил Кайряк, в своите споме-
ни за героите и участници-
те в ПСВ тараклийци беше 

толкова емоционален, че 
развълнува и млади, и ста-
ри на тази среща. Среща, 
която ще се помни още 
дълго. Която даде тласък за 
нови поиски, за още и още
информация за нашите 
деди и прадеди, които за-
служават да знаем все по-
вече и повече за тях и за 
ратните им дела.
   Георги Дериволков също 
е един родолюбец и изве-
стен тараклиец, който се
интересува от историята на 
Тараклия и своя род. Гор-
дее се с дядо си Андрей Са-
велиев ИВАНОВ, роден през 
1887 г. и загинал в боевете 
през военната 1916 година. 

Оригиналната снимка на 

войника Андрей Иванов е 

обработена и увеличена от 

известния културен деец 

и фотограф Иван БОРИ-

МЕЧКОВ, която сред други-

те снимки на тараклийци, 

участвали във войната, е 
изложена на стенда в му-
зея в Тараклия. Залата за 
военната слава се попълни 
и ще се попълва с нови ек-
спонати и нови документи 
за Първата световна война 
(1914 – 1918), както и за Ве-
ликата Отечествена война 
(1941 – 1945).
   Да знаем и да помним 
всичко, свързано с нашата 
история и нашите прадеди 
и деди, е повеля на време-
то и наш човешки дълг.

диМиТър бориМечКоВ

от  1  декември  увеличават  заплатите
   от 1 декември 2018 г. за-
почна да действа реформа 
на заплащане труда в бюд-
жетната сфера на републи-
ка Молдова. Това означава, 
че заплатата съществе-
но ще се увеличи. Такова 
постановление е приело 
правителството тези дни. 
документът е публику-
ван в държавния вестник 
«Monitorul ofichial» на 30 
ноември.
  В него е отбелязано, че за-
платата ще бъде увеличена 
в резултат на внедряването 
в Молдова на единна си-
стема заплащане на труда в 
бюджетната сфера. Поста-
новлението ключва нова 
система заплащане труда, 
която ще намали разликата 
от 33 точки до 15-т между 
най-ниската и най- висо-
ката заплата.
   Очаква се, че към 2021 г. 
средната месечна запла-
та на сътрудниците на уч-
режденията, които ще се 
финансират от държавния 
бюджет, ще израсне при-
мерно на 30 %, а на тези – 
от местния бюджет: на 55 
процента.

   Съгласно това поста-
новление на молдовското 
правителство заплатите на 
лекарите и медицинския 
персонал съществено ще 
се увеличат.
   Финансови средства, не-
обходими за реализация на 
данния проект, са пред-
видени в задължителното 
медицинско страхование 
на 2019 година.
   Освен това, допълнител-
но заплащане ще получат 
повече от 500 хиляди пен-
сионери – във втората по-
ловина на м. декември тази 
година.

   Ще се увеличат и компен-
сациите за парното. Увели-
чаването ще е 12 %.
  Отбелязва се, че семей-
ства, чиито доходи са до 2 
хиляди леи, ще получават
компенсации в сума 350 л. 
от ноември тази година и 
включително март следва-
щата година.
   Ще се запази и годишна-
та, така наречената 13 за-
плата, която работниците 
в бюджетните учреждения 
ще получават през февру-
ари или през август, както
е в случая със сътрудници-
те на образователния сектор.

SPUTNIK.MD

алманах «литературен Буджак»- 
за младите таланти

УВАжАеМи УчеНиЦи, ЮНи и МлАди дАроВАНиЯ!

   Научното дружество на българистите в Република Молдова съвместно с
фондация «Български дух» със седалища в Кишинев планират през 2019
година да издадат първия брой на алманах «ЛИТЕРАТУРЕН БУДЖАК» - на
български език.
    В алманаха ще бъдат публикувани стихове, есета, мини-разкази на младите
таланти – ученици от 1-и – 12-и клас.
Произведенията ви се приемат на български език. Срокът за подаването на
творбите ви е до 1 март 2019 година.
   Всичко трябва да бъде оформено така:
Фотография на автора (във формат JPEG, PNG, TIFF)
Кратки биографични данни:
Име, фамилия___________________________________________________
Ден, месец, година и място на раждане_____________________________
Наименование на учебното заведение и клас________________________
Заглавия на произведения (ако има такива), публикувани по-рано в
литературни и периодични издания (алманаси, сборници, вестници,
списания), като се посочат годините на издаването им.
Да се приложат за публикация неиздаваните по-рано творби (стихове,
есета, мини-разкази).
Материалите се приемат на електронен адрес: duminicaivan@yandex.ru


