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Притурката «светлина» е подготвена от димитър  Боримечков

преЖивяните мигове 
на анна и виктория войтович

   Това споделиха пред 
в. «НОва ДОбруДЖаНСка 
ТрибуНа» - Добрич «две 
прекрасни дами – майка 
и дъщеря от молдовския 
град Тараклия. анна вО-
йТОвич е преподавател по 
вокално пеене и директор 
на Център за работа с деца 
в южния район на Молдова.
а. войтович беше член 
на авторитетното жури 
на конкурса «СараНДЕв», 
а дъщеря й викТОрия не 
само беше една от впе-
чатляващите участнички в 
него, но и завоюва 2 място 
в своята възрастова група.
   и майка, и дъщеря са ис-
тински впечатлени от кра-
сивия ни град Добрич, от 
гостоприемството на на-
шите съграждани, но най-
вече от самия конкурс, от 
професионализма на чле-
новете на журито. за пре-
живяното тук те благо-
дарят от сърце на Стоил 
СТОилОв – председател на 
областната структура на 
световния парламент, на 
асоциацията на българите 
по света в Добрич – за гри-
жата му по време на госту-
ването им в добруджански 
областен град.
   в конкурса «Сарандев» 
участва също и талантли-
вата юна певица от Тара-

клия анна кОСТиН, която 
в своята възрастова група 
зае трето място. ани бешен 
най-малката участничка в 
този конкурс, но се пред-
стави толкова уверено, - 
каза за своята възпитанич-
ка анна войтович.
   а след толкова прекрас-
ни преживявания и събрани 

приятели и спомени анна 
и виктория вОйТОвичи са 
категорични, че догодина 
отново ще бъдат на кон-
курса «Сарандев». ще дове-
дат още млади таланти от  
Тараклия».

в. НОва 
ДОбруДЖаНСка ТрибуНа»,

Добрич, българия

  По инициатива на иван 
иваНОв от обществения 
съвет за сътрудничество с 
бесарабско-таврийската 
диаспора с център в СливЕН 
– побратим на Тараклия, 
художничката алла балаН 
ще представи втората си 
самостоятелна художе-
ствена изложба «бЪлГария 
ПрЕз ПОГлЕДа На ЕДНа бЕ-
СарабСка бЪлГарка» в гра-
да на Стоте войводи, в зала 
«Май» на общината на 25 
юни 2018 година.
   изложбата на българката 
– художник алла балаН от 
буджашката степ е органи-
зирана от община Сливен, 
дружеството на худож-
ниците в града на Сини-

  за разпространява-
не на библиотекарски-
те услуги «библиОМЕД» 
градската библиотека 
№ 2 на Тараклия (би-
блиотекар лидия кара-
Малак) получи от про-
грама «noVATECA» хубави 
подаръци – 8 развиващи 
игри. Сега, в това пре-
красно лятно време, 
активният отдих на 
малките ползватели на 
библиотеката ще стане 
не само обучаващ, но и 
всестранно ще развива 
личността на читателя.
   От всички читатели на 
градската библиотека 
№ 2 на Тараклия израз-
яваме голямата си бла-
годарност на библио-
текарите на районната 

излоЖБа на алла Балан в сливен
сЪБитието, което предстои

подарЪци от «NOVATECA»

те камъни, обществения 
съвет за сътрудничество с 
бесарабско- таврийската 
диаспора с център Сли-

вен, както и от родолюбиви 
българи от болград, Одеска 
област, украйна.

НаТалия ПЕТрОва

публична библиотека и 
програмата «noVATECA» 
за интересните игри с 

познавателен характер.
лидия караМалак с по-
даръците за библиоте-
ката.

сливенската писателка 
и БесараБската БЪлгарка

анна малеШкова 
за Болградската гимназия

   в Сливен, побратимения град на Та-
раклия,  се проведе много интересна 
инициатива – отбелязването на 160-та 
годишнина на болградската класиче-
ска гимназия с първото й име  «Св. св. 
кирил  и  МЕТОДий». както е известно, 
това първо по рода си учебно заведе-
ния е дало на българия и на русия много  
стойностни и високо образовани лич-
ности, чиито имена трябва да знаем и  
винаги да помним делата им.
   Нека споменем само с няколко реда 
такива титани, такива имена на беле-
жити бесарабци, като държавника и 
политика александър  МалиНОв, про-
фесорите владимир  МОллОв, Георги  
зГурЕв,  Димитър  аГура, академик-
езиковед, първи ректор на висшето 
училище  александър  ТЕОДОрОв  ба-
лаН, незабравимия Олимпий ПаНОв от 
с. Шоп-Тараклий, бесарабия, южна ру-
сия…
   и да отдадем дължимото на тази 
българска светиня – болградската гим-
назия, както и на нейните възпитаници. 
Да отдадем почит на будните бесараб-
ски българи, които са продавали покъ-

  Ние, тараклийци, сме благодарни на 
това, че между нашите прадеди има 
такъв патриот. На дома, където се е ро-
дил Олимпий ПаНОв, в своето време сме 
поставили мемориална плоча. На него-
вото име в Тараклия има улица, както и 
читалище. всяка година тук се провеж-
да международен юношески турнир по 
свободна борба в памет на нашия зем-
ляк и герой на българия.
   През 1985 г. военна киностудия напра-
ви документален филм за него – по слу-
чай 100-годишнината от победата над 
сръбските войски при Сливница, където 
Олимпий Панов се прояви като храбър 
войн и решителен командир в Слив-
нишкото сражение  През 1988 г. в града 
ни му бе поставен паметник. установи 
се и родословното му дърво.
    всяка година на 17 юни (1852), когато 
е роден, пред паметника му се провеж-
дат митинги и екскурзии с ученици и 
възрастни, с представители на властта и 
обществеността, на които разказваме за 
великия подвиг на Ол. Панов. Традиция-

щнината и скъпите вещи, за да помогнат в 
строителството на това «свято учебно за-
ведение» (Христо бОТЕв).
    всеки бесарабски българин е смятал 
за чест, поне три дни да отработи безвъ-
змездно по време на строителството на та-
кива важни обществени обекти, като кате-
дралата «СвЕТО  ПрЕОбраЖЕНиЕ  ГОСПОДНЕ»  
и  класическата гимназия  «Св. св.  кирил  и   
МЕТОДий».

 буджак, земя, опърлена от мъка…
Тук българка е залюляла люлка,
 от тук е тръгнал нашия болград.

    СливЕН  СЕГа   
аННа  МалЕШкОва

олимпий панов: «оБичам БЪлгария!»

та се спази и тази година: журналистът и 
краеведът Д. боримечков разказа на свои-
те земляци за бележития бесарабец и ярка 
личност: за «братленцето Панов» (левски) 
и «Олимпий – добър юнак»
(ботев).

при  БесараБските  БЪлгари
е книга за нас, българите, живеещи в република Молдова 
и украйна. Неин автор е познатата и в двете страни Цен-
ка илиЕва, която с мъжа си Никола кОвачЕв работеха по 
газофикация на Тараклия и Нагорное.
    През 2015 г. в издателската къща «СТЕНО», Варна, излезе 
от печат книгата й «При бесарабските българи 1988 – 1991».В 
тази книга-възпоминания Ценка ИЛИЕВА пише: «Моите впе-
чатления за бесарабските българи в Украйна и Молдова – по-
точно от техните потомци, са за периода (1988 – 1991), когато 
работехме там. Те са запазили нравите и обичаите на старите 
българи, предавани от поколение на поколение, за да стиг-
нат и до днес. 
   Не мога да остана безразлична към това, което видях и ми 
се иска и други да научат за него. 
   Тук чувам своя език. Близо две години живея в Тараклия, 
където повечето жители говорят моя роден език. Макар и да 
е смесен с руски думи, в същността си той е български. Запо-
знахме се с много добри хора. На всички тях  искам да благо-
даря от сърце за обичта, която ни дадоха и която ще остане 
да ни топли в спомените.
   Бъдете здрави, мили хора!»


