29 ОКТОМВРИ - ДЕН НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ
×åñòèò Äåí íà
áåñàðàáñêèòå áúëãàðè!

Скъпи сънародници!
Честит Ден на бесарабските българи!
29 октомври е ден на родолюбие и историческа памет за всички онези, запазили българския дух през
годините далеч от географските граници на България. 29 октомври е ден за
поклон пред великите бесарабски българи, които се
завърнали в България и са
спомогнали за нейното Освобождение, Независимост,
укрепване и развитие!
България нямаше да е същата без Александър Малинов, Олимпий Панов,
Алескандър Теодоров-Балан, Иван Колев, Данаил
Николаев, Димитър Агура
и много други видни личности от българската история.
Нашата съдба има различни моменти през послед-
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ните два века, но и днес ние
успяваме да пазим българщината тук, в Украйна! Докато децата ни пеят песни,
рецитират големите български поети, танцуват хоро и честват българските
празници, ще бъдем сигурни, че щафетата по родолюбие ще бъде предадена и на
следващите поколения. Поздравявам всички бесарабски българи по света с този важен за нас празник. Бъдете здрави и щастливи!
Нека заедно да вървим
към по-добро бъдеще и нека не забравяме нашето минало! Мир и благополучие
на вас и вашите близки!
С уважение,
Юрий ГРАМАТИК
Президент
на Всеукраинската обществена организация
„Конгрес на българите в
Украйна“
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Умаленото копие на Голямата базилика в Плиска се строи
ударно от нашите сънародници.
Фото: Максим ДИМИТРОВ

Доброволците са се подписали на тухлите, които
слагат в темелите Копие на
Голямата базилика в Плиска градят бесарабските
българи от град Арциз в
Украйна.
Над 500 души вчера работиха доброволно, за да се
завърши църковният комплекс, разказа Максим Димитров от Конгреса на българите в Украйна специално
пред „Труд”. Хората изкупуват стари полуразрушени сгради и ползват материалите от тях за новия строеж. Арциз е вторият по-важност център на нашите сънародници в Украйна.
Храмът се строи от четири години по идея на отец
Генадий. Той се прави на мястото на стара детска градина.
Идеята на нашенците е
новият проект е да е точно
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копие на Симеоновата Базилика у нас, за да могат да
„пренесат на своя земя част
от българската култура и
история”. Целият комплекс
е наречен на името чудодейната икона „Всех скорбящих
радост”, която се намира в
Москва. В него освен църквата ще има място за събирания на българите за празници, сиропиталище за стотина деца и спортен комплекс с фитнес за младите,
разказа още Димитров.
Доброволците се подписаха на тухли, които ще бъдат вградени в темелите на
сградата. В нашия край няма подобна забележителност и очакваме българският храм да се превърне освен в духовна и в туристическа забележителност на
Одеския регион, надяват се
нашите сънародници.
Вестник “Труд”

Бесарабските българчета от с. Албота, Молдова, бяха класирани на първо мястоза автентичен танцов фолклор на Първия
международен форум “Българско наследство”, Балчик 2015 г.
Фото: Теньо ЖЕЛЯЗКОВ
През тази година, през есец
август, в Балчик се проведе
Първият международен форум „Българско наследство”,
под егидата на д-р Румяна
Малчева Ангелова, носител
на званието „Общественик на
2013 г.”
На 16 август грандиозен
двучасов концерт изнесоха в
НЧ „Паисий Хилендарски”
Балчик творческите колективи на Културния дом в град
Твърдица, Бесарабска Молдова. Тук се изявиха и хорът на
Пелагия Чобан от с.Казаклия
и народно-творческият ансамбъл от с.Горна Албота, които бяха бурно аплодирани.
На 28 август в църквата
„Св.Георги” бе отслужен от
бесарабския българин свещеноиконом Василий Шаган /съвместно със свещеноиконом
Стратия Александров и свещеник Тодор/водосвет за всички
участници във форума, между които и над 80 бесарабски
българи от град Тараклия и
гагаузи от село Казаклия.
Първо място за изворен
танцов фолклор спечелиха бесарабските българчета от
с.Долна Албота, Бесарабска
Молдова, с ръководители
сем.Нели и Петър Новикови.
Бесарабската поезия бе
обект на внимание в историческата конференция през третия ден на форума, водена от
историка Росица Шалтева.
На конференцията за „Етнологията на българите”
през втория ден на форума,
журналистът и краевед Александър Ламбов предостави
интересни лични негови архиви за видни бесарабски българи, запечатани в българската история.
Емоционално прозвуча на
форума поздравлението на писателя , поет и краевед Енчо
Димитров към любимия ни
бесарабски поет и приятел Димитър Боримечков и всички
бесарабски българи, на които
гостува Литературният клуб
„Йордан Кръчмаров” Балчик
през есента на 2014 г.
Като добър организатор на

бесарабци се изяви Надежда
Танова, която е главен библиотекар в Тараклия, поетеса и
краевед. Тя разказа на конференцията „За етнологията на
българите” интересни факти
от живота на Олимпий Панов,
чийто внук Денис Габров, откри миналата година сред военния руски морски екипаж
на кораб във Варна един от
организаторите на форума от
бесарабска страна Николай
Плагов, на когото специално
честитя празника.
Интересен клип за един от
най-старите и авторитетни
българи в Твърдица – Захари
Язаджи, ни изпрати младият
краевед от Молдова Николай
Кирнев, а внучката София Язаджи, която живее в Шумен, ни
обеща в най-скоро време да
ни изпрати книгата за нейния
известен дядо, която предстои
да излезе от печат.
Първо място и специална
купа сред индивидуалните изпълнители заслужи достойно
младата народна певица от
Тараклия Виктория Войтович. Тя изпълни песните
„Майски градини” и „Я, кажи ми, облаче ле бяло”. Във
фоайето на НЧ „Паисий Хилендарски” Балчик бе подредена изложба на деца от школата на Петър Великсар от
Тараклия, Бесарабия.
За опазването на българския език, традиции, фолклор,
култура и дух се говори разпалено на историческата конференция през втория ден на
форума, водена от проф.д-р
Елена Рацеева, преподавател
в Тараклийския български
университет в Молдова, която разкри в доклад особеностите на етническото съзнание
на подрастващото поколение
българи в Молдова. Темата бе
подсилена с индиректното
участие на младите учени Румен Илиев и Иван Думиника,
които изпратиха свои доклади. А проф.д-р Николай Червенков и съпругата му Мария
Червенкова от Кишинев разискваха не само на форума различни родословни проучва-

ния сред бесарабските българи, но и със своите хазяи сем.
Атанаска и Димитър Господинови, собственици на хотел „Хелиос” Балчик.
В конференцията се включиха и кметът на с.Паскалево Живко Желев и бившият
директор на училището Петър Янков, които разискваха
книгата за поп Паскал, дал
име на селото, започнал своя
път като възрожденец в далечната Твърдица, Бесарабия.
За преселниците от България, които не продължават
към Бесарабия, а остават в
делтата на Дунава и са живели в селата около Констанца,
Браила и Галац, после с мъка
са напуснали тези места, за
да се върнат в Отечеството
България, пише добруджанският краевед Иван Радев в
книгата си „Добруджа си остава завинаги неразделна част
от нашето минало”.
Активно участие във форума взе добруджанецът
проф. д-р Калчо Калчев от
ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”. Той разисква на форума не само румънските
аспирации към Южна Добруджа до 1913 г., но и до каква степен е запазено българското самосъзнание в
участниците на форума, дошли от Гагаузия и Боджака /
Бесарабия/.
За бесарабските българи се
спомена и в първия ден на форума в историческата конференция за Добруджанския въпрос, водена от акад.Георги
Марков. Заключителният концерт на форум „Българско наследство” бе в НЧ „Васил Левски”, където под ръководството на секретаря Иванка Йорданова, Галя Димова, настоятелството в лицето на Даниела
Димитрова и Иванка Бързакова, хор „Росна китка”,с ръководител Стойка Георгиева, бе
на бесарабските българи от
читалище „Олимпий Панов”
град Тараклия, водени от дългогодишния театрал Иван Боримечков.

Тараклийци специално
поздравихадошлия на концерта им писател от Г.Тошево Георги Балабанов, чиято
пиеса са играли в Молдова и
който от своя страна също ги
поздрави с пламенно слово и
парична награда. Сега, когато Бесарабската Твърдица
празнува своя ден, когато бесарабските българи отбелязват тържествено 29 октомв-

ри, бих искала да кажа на всички наши приятели, съратници в делото за съхраняване
на българщината, че ги каня
най-сърдечно на фолклорния
конкурс, историческите и поетически конференции на
предстоящия през август
2016 г. Втори международен
форум „Българско наследство” Балчик, България.
Маруся КОСТОВА

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÅÍ ÀÄÐÅÑ
Уважаеми сънародници!
Уважаеми жители на Тараклийски национално-културен район!
Приемете моите искрени поздравления по случай 29 октомври - Деня на Бесарабските българи - един национален празник,
обърнат към онези, които запазиха духа си и най-здравите и дълбоки корени на българската духовност в Бесарабия. През 1938
година в България тържествено е
отбелязана 100-годишнината от
освещаването на храм-паметника
в Болград ”Свето Преображение
Господне”.
Именно тогава се ражда инициативата 29 октомври да бъде
ден на Бесарабските българи. С
този акт се отдава дължимото
уважение на Бесарабските българи към участието им в борбата за
национално и културно възраждане на българския народ, както
и за ролята им в строителство на
България след Освобождението
през 1878 година. В продължение на 200 години и повече българите и другите националности
живеят в мир и съгласие в землите на новото ни Отечество.
Бесар абските българ ите и
другите националности в Тараклийски район са имали конкретни прояви на своята преданост
към новото ни Отечество, доказахме че в най нестабилното време в нашата най-съвремена история се проевихме като пазачи и гаранти за запазването на мира и целостта на Република Молдова.
Най-важни за цялото българско население в Молдова са Указът на Президента на Република
Молдова «За някои мерки за развитието на българската национална култура» от 30 март 1992 г. и
Постановлението на Правителството на Република Молдова «За
развитието на националната култура на българското населения»
от 23 юни 1992 г.
Тези документи станаха епо-

хални и имат огромно значение
за българите от цяла Молдова.
Днес, Тараклийски район се превърна в общопризнат център за
развитие на българския език, култура и пазител на българските
традиции в Република Молдова.
Функционира Тараклийският
държавен университет „Григорий Цамбалак”, работят българският театър «Смешен петък» и
професионалният ансамбъл за
български песни и танци «Родолюбие», водят се и се транслират
предавания на български език по
телевизионния канал NTS и радио
«Албена», в почти всички училищата и лицеи се преподава предметът „Роден език”.
С цел по-хармоничното развитие на българската идентичност,
осигуряването на условия за запазване и развитие на Тараклийски район, съветниците на район
Тараклия и цяла българска общност на Република Молдова неоднократно се обръщали към Парламента на Републиката за получаване на особен статут на Тараклийски район.
За нас е особено важно признаването от Парламента на законопроекта за «Особен статут на
Тараклийския национално-културен район». Реализация на нашето искане ще допренесе запазване сред нас българска култура и
национално самосъзнание. Убеден съм в уместността на инициативата за «Особен статут на Тараклийския национално-културен район».
Пожелавам на всички Нас Бесарабски българи, чиято мисия
днес е да опазим и съхраним българското, да запазим и да си въсхваляваме от нашета история, духовност и традиция, защото миналото е отправна точка към нашето бъдеще.
Честит празник - Ден на Бесарабските българи !!!
Кирил БОРИМЕЧКОВ

