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СТРАНИЦА «СВЕТЛИНА»
ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

  Изключително тъжни дни   
преживяват не само бълга-
рите в Република Молдова, 
но и в цяла България.
  Казваме „ Последно сбогом” 
на доц. Иван Забунов – пред-
седател на д-во „Възражда-
не” –  Република  Молдова, 
един от учредителите на 
Асоциация на българите по 
света и член на ръководство-
то и до този момент, изпъ-
лняващ длъжността зам. 
председател на Световния 
парламент на българите към 
Асоциация на българите по 
света. 
  Думите ни са безсилни, в 
този ден и час, за да израз-

  Ритуалното подрязване на 
лозето на тазгодишния праз-
ник «ТРИФОН ЗАРЕЗАН» 
събра най-добрите в района 
лозари, кръчмари и много-
бройни гости - представите-
ли от Русия, АТО Гагаузия, 
Кишинев, от гр. Твардица и
селата на Тараклийски рай-
он.
   В ритуала на подрязване-
то, който има вековна исто-
рия, взеха участие активисти 
от Театъра на бесарабските 
българи «СМЕШЕН ПЕТЪК» 
начело с директора му Иван 
БОРИМЕЧКОВ, избраният за 
«цар» на празника «Трифон
Зарезан» Фьодор КОЛАР, 
консулът на Българското 
консулство в Тараклия Ангел 
МАРИНКОВ.
  Най-добрият лозар Михаил 
С. КАЙРЯК благослови царя 
Ф. Колар и свитата му с този 
селскостопански празник и 
пожела на всички лозари и 
кръчмари успешно начало 
на стопанската година, а на-
есен бъчвите да са пълни с 
руйно вино.
 В същия ден на Трифона 
красивите за случая карети и 
насядалите в тях – облечени 
в костюми Иван УШЕВ, Иван 
БОРИМЕЧКОВ и други тара-
клийци, обиколиха главните 

ЦЕНТРАЛНИЯТ ПЛОЩАД СЪБРА ЛОЗАРИ, 
КРЪЧМАРИ И ГОСТИ

улици на града ни, като посе-
тиха дворовете и подрязаха
лозето на: стогодишната 
жена Мария ГАРАНОВСКАЯ, 
съветника на районния 
съвет Виктор ЧЕРНЕВ, ро-
долюбеца Иван УШЕВ и най-
възрастния лозар Михаил 
Кайряк.
  От трибуната на централ-
ният площад поздравителни 
адреси към участниците на 
празника, както и към лоза-
рите и кръчмарите, подне-
соха: Иван ПАСЛАР – пред-
седател на район Тараклия, 
Вячеслав ЛУПОВ – кмет на
гр. Тараклия, Кирил ТАТАРЛИ 
– депутат в Парламента на 
Република Молдова, Ангел 
МАРИНКОВ – български кон-
сул в Тараклия и др.
   Гвоздеят в концертната 
програма на празника «Три-
фон Зарезан» бе чудесното 
изпълнение на български 
песни и танци на ансамбъл

«РОДОЛЮБИЕ», който е ви-
зитната картичка на Тара-
клия и района ни.
  Огромно внимание на зри-
телите бе обърнато към же-
ните от гр. Твардица, които 
представиха част от един-

ствения по рода си женски 
етнографски хор насело с 
Галина ЖЕЛЯПОВА, Анна 
БЕЛЧЕВИЧЕНА. Сред тях бе 
и културният деец Георги ДИ-
МОВ, който бе и екскурзовод 
по най-различни селскосто-
пански въпроси. Твардиш-
кият хор е също своего рода 
визитна картична на нашият 
Буджашки край.

  Музеят за културно на-
следство в гр. Тараклия, 
районният дом на културата 
и други културни домове на 
района представиха експо-
нати и предмети, свързани с 
гроздобера и преработване-

то на гроздето и съхранява-
нето на виното в бъчвите.
  Смята се, че след 14 фев-
руари подрязването на ло-
зето е повсеместно.
  Вечерта в същия ден бе на-
родно гуляние, което завъ-
рши празникът Трифон За-
резан.

ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

ПОСЛЕДНО СБОГОМ!
им нашата човешка мъка 
от загубата на историка, 
радетеля за запазване на 
българската идентичност в 
Република Молдова, депута-
та  на българската общност 
в Парламента на Република 
Молдова.
  Когато хора от такава ве-
личина си тръгват от този 
свят, и то така внезапно и 
неочаквано, няма как да не 
осъзнаем, че тяхното място 
сред нас ще остане завинаги 
празно.
 Нека да све-
дем глава и да 
се поклоним, 
не само пред 
историка, но и 
пред неверо-

ятния човек, колега и прия-
тел, когото имахме честта да 
познаваме и за когото можем 
да кажем само най- добрите 
и най- сърдечните думи.
 Сбогом приятелю!
  Винаги ще скърбим за теб, 
ще те пазим в сърцата си и 
ще те помним!
Поклон!

 АСОЦИАЦИЯ
НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА

   ОЛИМПИАДА 2020
  Неотдавна се състоя Рай-
онна олимпиада по българ-
ски език и литература в гим-
назия ,,Олимпий Панов” гр. 
Тараклия. В надпреварата 
участваха 44 ученици от 10 
учебни заведения от 9. клас 
до 12. клас. Началникът на 
УОМС район Тараклия Ев-
гения Мандажи пожела на 
участниците успех и лека ра-
бота. 
  Тестовите задачи съдържа-
ха 20 въпроса:текст, върху 
който имаше задачи за 
разсъждение, въпроси, ка-
саещи граматичните норми 
в българския език, а също 
и проверка на знанията по 
литература и история и тра-
диции на българския народ. 
Учителите българисти оце-
няваха писмените работи, 
като бяха разпределени 
така, че да проверяват ра-
боти на ученици от класове, 
на които не преподават, за 
да бъде коректно извършена 
проверката. 
  След проверката се уста-
новиха призьорите на 
олимпиадата: 

9. клас
  I МЯСТО Валентина Кирне-
ва от гимназия гр. Тараклия 
- учител Надежда Гайдаржи;
  II МЯСТО Татяна Кирнева от 
гимназия гр. Тараклия - учи-
тел Надежда Гайдаржи;
  III МЯСТО Лия Герги от ТЛ 
«Олимпий Панов» гр. Тара-
клия - учител Альона Стоева;
  IV МЯСТО Светлана Капса-
мун от гимназия с. Кайраклия 
- учител Тамара Чебанова.

10. клас
  I МЯСТО  Мария Гуйгова от 
ТЛ ,,Св. Паисий Хилендар-
ски” с. Кортен - учител Мария 
Пейкова;
  II МЯСТО  Диана Чавдар от 
ТЛ ,,Св. Паисий Хилендар-

ски” с. Кортен - учител Мария 
Пейкова;
  III МЯСТО  Галина Кара от 
ТЛ гр. Твардица с учител По-
лина Маева; 
   IV МЯСТО  Наталия Му-
тавчи от ТЛ ,,Иван Вазов” гр. 
Тараклия с учител Светлана 
Дaрманчева.

11. клас
   I МЯСТО  Татяна Чебанова 
от ТЛ ,,Иван Вазов” гр. Тара-
клия с учител Наталия Ар-
тьомина;
  II МЯСТО  Арина Димова от 
ТЛ ,,Иван Вазов” гр. Тараклия 
с учител Наталия Артьоми-
на;
  III МЯСТО Вячеслав Пейков 
от ТЛ,,Св. Паисий Хилендар-
ски” с. Кортен - учител Мария 
Пейкова;
  IV МЯСТО Наталия Гайдар-
жи от  ТЛ гр. Твардица с учи-
тел Мария Димова.

12. КЛАС
  I МЯСТО Виктория Кара от 
ТЛ ,,Иван Вазов” гр. Тараклия 
с учител Наталия Артьоми-
на;
   II МЯСТО Татяна Таласи-
мова от ТЛ ,,Иван Вазов” гр. 
Тараклия с учител Наталия 
Артьомина;

  III МЯСТО Валерия Некит от 
ТЛ ,,Иван Вазов” гр. Тараклия 
с учител Наталия Артьоми-
на;
  IV МЯСТО Лариса Юров-
ская от ТЛ ,,Иван Вазов” гр. 
Тараклия с учител Наталия 
Артьомина;
  Да, олимпиадите по учебни 
предмети, подобно на спор-
тните олимпиади, са състе-
зания между най-добрите. В 
тях има победители, но няма 
победени. Защото те са бла-
городни. Участието в олим-
пиада е стимул за подрас-
тващите, опит и изпитание не 
само за усвоените знания, но 
и за способностите за само-
мотивация и организираност, 
за творчество и стремеж към 
лидерство.Призьорите от 
районната олимпиада ще за-
минат да представят района 
на Републиканската олимпи-
ада, която ще се проведе от 
10 - 12 април. 
   Да им пожелаем успех на 
Републиканската олимпиа-
да!
 Д-Р МАРИЯ ДЕЛИБАЛТОВА – 

методист по БЕЛ, 
УОМС район Тараклия 

Поздравително слово на българския консул
 Ангел МАРИНКОВ

Подрязване на лозето в  хармана на Михаил КАЙРЯК с царя на празника  
«Трифон Зарезан» Фьодор КОЛАР

Кметът на гр. Тараклия Вячеслав ЛУПОВ
 с народната певица от Твардица

 Анна БЕЛЧЕВИЧЕНА

  Неделният ден 16 февруари 
2020 г. за воините-интерна-
ционалисти от Тараклийски 
район бе ден в памет на за-
гиналите през 10-годишната 
война в Афганистан, която 
приключи на 15 февруари 
1989 година.
  Пред паметника на воините 
в Тараклия, изпълнили своя
интернационален дълг, бе 
проведен митинг, посветен 
на 31-та годишнина от изкар-
ването на съветските войски 
от тази държава. С минута 

АФГАНИСТАН: 
ТИ БОЛКА МОЯ И ЖИВА ПАМЕТ

мълчание присъстващите на 
митинга почетоха паметта на 
загиналите воини.
  Слово по този случай про-
изнесоха: Дмитрий ДОРНЯ 
– председател на Съюза на 
ветераните във войната в 
Афганистан, кавалер на ор-
ден «Красная Звезда», Иван 
ПАСЛАР – председател на 
район Тараклия, Кирил ТА-
ТАРЛИ – депутат в Парла-
мента на Република Молдо-
ва, Вячеслав ЛУПОВ  – кмет 
на гр. Тараклия…

В същия ден в районния 
дом на културата се състоя 
концертна програма «На ми-
налите дни живата памет», 
в която звучаха песни и сти-
хотворения, посветени на 
афганските събития.
   Във фоайето на културния 
дом бе представена изложба 
на картини, отразяващи во-
енната тематика в Афгани-
стан, нарисувани от млади
художници – наши земляци.

Собств. Инф.


