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Притурката «светлина» е подготвена от димитър  Боримечков

 Пресвета Богородица пази 
християнското семейство
На 21 ноември право-
славната църква отбеляза 
празника ВЪВЕДЕНиЕ БО-
ГОРОДиЧНО, а в българския 
народен календар той е от-
реден за ДЕН На ХРиСТиЯН-
СКОТО СЕМЕЙСТВО.
   От векове наред дедите ни 
са вярвали, че домът е све-
щено място, в което децата 
научават най-ценните чо-
вешки уроци, както и усвоя-
ват важни знания за света.
   В семейството те не само 
биват възпитани, но и из-
граждат своя характер и 
именно семейната среда е 
предпоставка за развитие 
на техните заложби и дарби. 
Единствено българите праз-
нуваме Въведение Богоро-
дично като Ден на християн-
ското семейство. Тук отново 
се преплитат православния 

  В издателска къща «СТЕ-
НО», Варна, тази година 
излезе от печат поред-
ната книга на известната 
на бесарабския читател 
поетеса Ценка илиЕВа. В 
стихосбирката й «Българ-
ски корени: дух и веч-
ност» са включени разде-
ли: «България – моя свидна 
земя», «Детски свят», «Ду-
шевни терзания», «Родов
корен», «Топли думи», «В 
памет», «Едно закъсняло 
писмо».
   Стихотворенията на ав-
торката са патриотични, 
със силен български дух,
корави родови корени: за 
родния край и свидната 
България, за бащината
къща и майчиния език, за 
братската обич и майчи-
ната ласка…
   В писмото си Ценка Или-
ева пише: «Изпращам ви 
моята книга «БЪЛГАРСКИ
КОРЕНИ: ДУХ И ВЕЧНОСТ». 

  Етнофолклорния ан-
самбъл «ВЪГлЕНЧЕ» към Те-
оретичния лицей «ВаСил
лЕВСКи», гр. Кишинев, навъ-
рши младежката си възраст 
– 30 години.
   За тези 30 г. от съще-
ствуването си ансамбълът, 
който през цялото това 
време ръководи Анна ПА-
ГУР, активно е участвал в 
дейността на Българската 
община в Република Мол-
дова, а също достойно ни 
представя и зад граница
в различни фестивали и 
конкурси.
   В поздравленията по 
този случай, адресирани 
до Анна Пагур, се посочва: 
«Вие успяхте да подготви-
те цяла плеяда самодей-
ни артисти, които много 
добре се представиха по 
света и у нас. Това стана 
възможно благодарение 
на вашия неуморен труд 

   С почитателите на твор-
чеството им се прове-
де в районната публична 
библиотека. Поводът й 
бе юбилеят на бесараб-
ската българска поетеса 
а.Малешкова и издаде-
ните тази година книги: 
стихосбирките «Шарени 
раздумки» и «Забавна(я) 
игра» и сборника с разкази 
«Буджакско всекидневие» 
- том четвърти.

Литературна среЩа 
на анна маЛешкова и никоЛай куртев

  Творческа вечер по слу-
чай 55-годишния юбилей 
на Таня ТаНаСОВа -българ-
ска поетеса от Бесарабия (с. 
Валя Пержей, Тараклийско, 
Молдова) се състоя вчера 
в института за етнология 
и фолклористика с Етно-
графския музей – БаН, Со-
фия.
   Таня Танасова е автор на 
шест стихосбирки (едната 
е за деца), също и на раз-
кази и приказки, намерили 
място в алманаха «НОВА 
БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА», 
отпечатан през 2018 годи-
на. Като журналист по про-
фесия, през годините Таня 
Танасова е участвала в из-
даването на няколко вест-
ника: «Светлина», «Камбана» 
(Болград, Украйна),
   «Български корени» (Ста-
ра Загора, България), от-
делни броеве от които бяха
показани при представя-
нето на литературното й 
творчество в Института за
етнология и фолклори-

«Бих се родиЛа
отново - в БъЛгариЯ този път…»

стика в София. В него са 
преплетени обич и бол-
ка, възхищение и тъга за 
България и Бесарабия.
   Таня Танасова използва 
не само перото, но посяга и 
към четката, като предло-
жи на внимание на почита-
телите в институтската на-

учна зала някои от своите 
картини. Като талантлива 
поетеса и даровита худож-
ничка, Т. Танасова изповяд-
ва: «Бих се родила отново – 
в България този път…» 

Културно-просветно 
дружество «РОДОлЮБЕЦ»,

София, България

   За 20 години титаничен 
труд в съавторство са издали 
19 книги.
   Произведенията им са на-
писани основно на роден, 
български език, но има една 
малка част и на руски език, 
каза на срещата директор-
ката на районната публична 
библиотека Надежда Танова. 
Според нея, стихотворени-
ята и на двамата автори са 
талантливи, емоционални и 
леко се четат, а разказите са 
дълбоки и близки по дух на 
читателите в нашия край – 

Буджака, написани правдиво 
и посветени на конкретни 
хора и съдби.
   По-обстойно за двамата 
автори разказа поетът, жур-
налист и обществен деец 
Димитър Боримечков: «Про-
изведенията на Анна Ма-
лешкова и Николай Куртев са 
плод на творческа симбиоза, 
на съавторство, което дава 
плодове вече години наред.
   Темите им са свързани с 

отечеството и земята на на-
шите деди – България, с 
буджашкия край, с родните 
паланки и градове. Ако си 
представим тези 200 години 
живеенето тук, в Бесарабия, 
- какви мъки и страдания са 
изживяли нашите прадеди, 
всичко това – цялата бол-
ка, цялата тази история са 
пресъздадени в творчеството 
на А.Малешкова и Н.Куртев. 
Тези произведения се четат и 
остават в златния фонд на
българската бесарабска ли-
тература».

   Анна Малешкова сподели 
пред ценителите на художе-
ственото и изящното слово 
на срещата в библиотеката, 
как се е превърнала от пи-
шещото стихотворения мал-
ко девойче в педагог и беса-
рабска българска писателка, 
дори в художничка, пред-
ставила част от картините си 
в Страсбург. Освен това, тя с 
гордост каза, че изданията 
им се намират в седем би-
блиотеки по света: в Париж, 

Москва, Вашингтон.
      Д-р Николай Куртев от 
своя страна разказа за кари-
ерата си на педагог и за пи-
сателския си път. Творецът 
на словото отбеляза още, че 
освен деветнайсетте книги 
двамата с Анна Малешкова 
имат и написан сценарий към 
документалния филм «Изпо-
вед», а за продуцирането му 
са необходими финансови 
средства.
   Литературната среща в 
храма на книгите в Тараклия 
премина в камерна и приятна 
обстановка.

иРиНа БОГОЕВа

ансамБъЛ «въгЛенче» - на 30 години

и безкрайната ви любов 
към българския фолклор и 
традициите на българския 
народ. Тези традиции вие 
най-грижливо предавате 
от поколение на поколе-
ние в песните, обредите и 
постановките, във всичко, 
което правите за българ-

ската кауза». И от екипа 
на притурката «Светлина» 
също ви пожелаваме добро 
здраве, творчески успехи 
и благополучие. Същите 
пожелания и за ансамбъл 
«Въгленче», който съхраня-
ва българските бесарабски 
обичаи и обреди.

домът - най-свеЩеното мЯсто за БъЛгарина

канон и народните традиции, 
съхранявани и отстоявани в 
продължение на стотици
години.
   Нека се повторим още 
веднъж, че неотдавнашният 
празник бе прекрасен повод 
да покажем, а и показахме 
на близките си колко много 
ги обичаме и колко много те 

означават за нас.
   Нека Богородица винаги 
пази семействата ни и всич-
ки, които са в сърцата ни!
   За българина домът е най-
свещеното място.

ЕВГЕНиЯ и 
КРаСиН ХиМиРСКи

БъЛгарски корени: дух и вечност
Надявам се да сте добре. 
Сърдечни поздрави на та-
раклийци».
   В началото на 90-те годи-
ни на ХХ век Ценка Илиева 
с мъжа си Никола Ковачев 
газифицираха градчето ни 
Тараклия. От тогава сме в 
добри приятелски отноше-
ния и непрекъснато поддъ-
ржаме кореспондентската
връзка.
   Предлагаме на читатели-
те на българската притурка 
«СВЕТЛИНА» стихотворение 
от Ценка Илиева.

БЪЛГАРИЙО, 
СВИДНА РОДИНО!

От Изток поемам на път –

от нашето Черно море,

на Запад към родния кът.

Редят се гори и полета,

и греят слънчеви ниви,

които ми пълнят сърцето.

С живителна сила реките

изливат надлъж и нашир
във теб една плодовитост.
С блага да храниш чедата, -
да раснат здрави и умни,
и свидно пазят земята.
За мен си райска градина
И моля Бога с утеха –
дните ми в теб да преми-
нат.
        ДиМиТЪР БОРиМЕЧКОВ


