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Притурката «СВЕТЛИНА» е подготвена от ДИМИТЪР  БОРИМЕЧКОВ

  Жителите на Молдова, ако 
не беше облачно над тери-
торията й, можеха да гледат 
рядко астрономическо явле-
ние – максималното сближа-
ване на Венера и Юпитер в 
нощта на 24-ти срещу 25 но-
ември. Тоест, планетите от 
нашата Слънчева система 
бяха визуално близки една 
до друга, което в по добри 
условия би създало впечат-
ляващо-красива картина.
  За гледащите от земята 
на това неземно явление 
би изглеждало така, като че 
ли Венера и Юпитер ще се 
сблъснат една с друга.
   Визуалното сближаване 
на планетите, което започ-
на на 12 ноември т. г., се 

  В ранната сутрин на 21 но-
ември 2019 г. в с. Башкалия, 
Бесарабски район на Мол-
дова, празнично и някак си 
особено биха камбаните на 
черквата «СВЕТИ АРХАН-
ГЕЛ-МИХАИЛ». Именно те 
дадоха тласък на храмовият 
празник в селото, населено 
с молдовани, но с български 
корени и български фами-
лии, сред които са ПОПОВИ, 
ЗЛАТОВИ, ТАРЛЕВИ.
  Нашият земляк Павел ТАР-
ЛЕВ е от същото село. В 
Башкалия живеят брат му, 
градоначалник, и майка му 

   Тази своеобразна среща 
събра връстници 1949 годи-
на на раждане, тоест тези, 
които през 2019-та отбеляз-
ват своята седемдесетго-
дишнина. Както преди пет 
години, така и сега, мястото 
на празника бе ресторанта 
на сем. МУТКУР.
  Това им бе пета среща, като 
първите от тях бяха органи-
зирани от културния деец, 
родолюбеца и организатора 
на различни културни, родо-
во-семейни, на еднокласни-
ци и от един набор събития 
Степан ТАНОВ, Бог да го 
прости.
  Тазгодишното издание под-
готвиха и водеха лъчезарна-
та Екатерина ЮРОВСКАЯ 
и Димитър БОРИМЕЧКОВ. 
Спомените и радостните 
мигове на изказващите се 
по време на срещата в сле-
добеденното време на 20 
ноември като че ли нямаха 
край.
   Водещите вечерта дадоха 
първата дума на Николай 
ВАЛЕНТИР. Роденият на 1 
януари 1949 година произ-
несе словото си блестящо, 
като даде добро начало на 
останалите след него: на 
Иван ГЕОРГИЕВ, Анна ЖЕ-

РЯДКО АСТРОНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ

завърши на 26 ноември, ко-
ето най-добре можеше да 
се наблюдава в  северното 
полукълбо, където се на-
мира и нашата страна, след 

45 минути подир залеза на 
слънцето. Венера и Юпитер 
бяха разположени по-горе 
над хоризонта в южно-за-
падната му част.

БАШКАЛИЙЦИ 
ОТБЕЛЯЗАХА ХРАМОВИЯТ ПРАЗНИК

– пенсионерка. Тук намери 
своите братовчеди родо-
любивият българин и родо-
изследовател от с. Житен, 
Добричко, Филип ПИТЕЛОВ, 
който вече е направил към 
тях и към селото добри же-
стове. Има и планове да 
осъществи в Башкалия ня-
кои от своите идеи и наме-
рения, които, надяваме се, 
след време ще станат реал-
ност.
  В същия ден, на 21 ноем-
ври, в красиво оформената 
зала на културния дом, се 
състоя тържествен концерт, 

посветен на празника на се-
лото. Сред високите гости 
на тържеството бяха пред-
ставители – родолюбци и
общественици от България, 
както и молдовският поли-
тик Дмитрий ДЯКОВ, родом 
от Башкалия.
   Иска ми се да отбележа и 
факта, че сред тези, които 
изнесоха пред зрителите 
концертна програма, бе и на-
шият известен в целия свят 
ансамбъл за български на-
родни песни и танци «РОДО-
ЛЮБИЕ». Професионалните 
артисти от Тараклия бяха 
посрещнати от зрителската 
аудитория с аплодисменти и 
бурни овации, с цветя и ус-
мивки. Спонсорът, осигурил
всичко необходимо, за да се 
представи на високо ниво 
колективът «Родолюбие» 
пред гостите и башкалийска 
публика, пожела да остане
анонимен. Чест и хвала на 
такива анонимни спомоще-
ствователи!
  Празникът в с. Башкалия 
завърши с народно гуляние.

ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

  На 21 ноември т. г. пред де-
ветокласници на гимназия 
«Генерал Иван ИНЗОВ» в Та-
раклия бе прочетена лекция, 
посветена на житейския път 
и на литературните творби 
на известния български бе-
сарабски поет и писател Ми-
хаил БЪЧВАРОВ-БОНДАР. 
Творецът на изящното и ху-
дожественото слово е роден 
на 21 ноември 1946 година в 
китното село Чийший, Бол-
градско на Украйна. Почи-
нал на 21 декември 2017 г. в 
града на Дунава – Силистра.
М. Бъчваров-Бондар е един 
от творческата плеяда на 
българската литература 
в Бесарабия (Молдова и 
Украйна), оставил ярка сле-
да в културният ни живот и 
осветил пътя на по-младите 
от него събратя по перо.
   За него самия и за много-
странното му творчество на 
младите гимназисти разказа 
поетът и писателят - автор 

ПРЕД ГИМНАЗИСТИ - ЗА ЖИВОТА 
И ТВОРЧЕСТВОТО

НА МИХАИЛ БЪЧВАРОВ-БОНДАР

на книги проза и поезия, как-
то и на литературни експозе-
та, Димитър БОРИМЕЧКОВ, 
който лично познаваше, об-
щуваше и кореспондираше 
със своя старши събрат Ми-
хаил Бъчваров-Бондар.
   Пред учениците от двата 
девети класа той представи 
портрети, книги и друга най-
различна информация за 
твореца, роден в украинска-
та част на Бесарабия, които 
от своята страна прочетоха 

стихотворения от поета М.
Бъчваров-Бондар.
  Учителката на български 
език и литература в гимна-
зия «Генерал Иван Инзов» 
Лилия ВИТАНОВА изрази 
своята благодарност на 
лектора за предоставената 
възможност учениците по-
вече да научат за един от 
творците на българската бе-
сарабска литетарура.

Собст. инф.

СРЕЩА НА ВРЪСТНИЦИ - СПОМЕНИ 
И РАДОСТНИ МИГОВЕ

ПАН, Мария ЗАПОРОЖАН…
   Родената през м. февру-
ари Елена КАЙРЯК изпълни 
народна песен, която трогна 
и развълнува наборниците 
1949 година на раждане.
   Много нежност и топлота 
бяха в думите на Екатерина 
ЮРОВСКАЯ, която е родена 
на 25 март и която пожела на 
всички да бъдат винаги ве-
сели, оптимистични и в до-
бро настроение. Априлските 
представи и разказа за себе
си Николай НЕКИТ, а май-
ските – Георги НЕДОВ…
  Последваха изказванията 
на родените през следващи-
те месеци: на… Василий ГА-
РАНОВСКИЙ, Иван МУТАВ-

ЧИ и други, които пожелаха 
добро здраве и благополу-
чие във всяко семейство и 
отново да се срещаме по 
хубави поводи.
  На срещата на връстници-
те с минута мълчание бяха 
споменати тези, които на-
пуснаха този свят: Зинаида 
ЖАНДОВА, Мария КАРА, 
Екатерина РУНТОВА, Сте-
пан ТАНОВ, Иван ДОЙКОВ, 
Степан РИЗОВ… Светла им 
памет!
  Подобни мероприятия са 
добър повод хората да се 
видят, да пообщуват и да 
бъдат заредени с нова енер-
гия, с нови помисли и дела.

 На 16 ноември 2019 
г. детска градина 
„Светулка“, град Шу-
мен, беше органи-
затор и домакин на 
двустранен между-
народен семинар за 
разпространение на 
резултати и добри 
практики от работата 
по проекти от Про-
грама Erasmus Plus 
с подкрепа на Евро-
пейската комисия. В 
семинара участваха 
учители, директори 

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР 
«ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПИЦИТЕТ НА 

ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ИНСТИТУЦИИ» 
В ГРАД ШУМЕН, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

на детски градини и пред-
ставители на общинските 
администрации от Тара-
клийски район на Молдова 
и Община Шумен.
    Делегацията от Молдо-
ва бе водена от Евгения 
Мандажи – началник на 
„Управление на образова-
ние младежта и спорта“, на 
район Тараклия. От българ-
ска страна представител в 
семинара от общинската 
администрация беше на-
чалник на отдел „Образо-
вание, наука и развитие“ на 
община Шумен – Даниела 
Савчева.
  Събитието беше органи-
зирано по повод желанието 
на образователни институ-
ции от Тараклийски район 
на Молдова, населен пре-
димно с бесарабски бълга-
ри, да внедрят в работата 
си с децата опита на шу-
менските детски градини 

и по-специално използва-
не на възможностите на 
Програма Erasmus Plus, 
ETwinning и проектно бази-
раното обучение.
  Молдовските участници са 
насочили желанието си за 
черпене на добър опит и за
сътрудничество към шу-
менските детски градини 
след внимателно проучва-
не на опита на български 
детски градини в работа 
по проекти на Програма 
Erasmus Plus и сериозните 
постижения именно на дет-
ските градини от Шумен. С 
разбирането, че европей-
ските ключови компетент-
ности оформят рамката на 
образованието, което съче-
тава концепции, успешни 
практики и овладяване на 
основни умения, молдов-
ските учители желаят да 
провеждат качествено об-
разование, което изисква 

промяна на средата, раз-
витие на педагогическите 
специалисти и развитие на 
децата.
  От своя страна г-жа Евге-
ния Мандажи представи на 
шуменските колеги молдов-
ската образователна систе-
ма, с предизвикателства-
та пред педагогическата 
общност там, с традициите 
и постиженията в образо-
ванието на бесарабските 
българи в Тараклия.
   Резултатът от срещата е
по-нататъшно ползотворно 
сътрудничество между ин-
ституциите на ранно обра-
зование в район Тараклия и 
Шуменска област, с цел за 
подобряване на качеството 
на изпълнение на учебния 
процес в детските градини 
и ефективна подготовка на 
децата за интеграция в учи-
лище.


