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Притурката «СВЕТЛИНА» е подготвена от ДИМИТЪР  БОРИМЕЧКОВ

   Учениците от училищата 
в район Тараклия участваха 
в надпредварата в позна-
нията по български език и 
литература. В олимпиада-
та, която се проведе в гим-
назия «Олимпий ПАНОВ» на 
гр. Тараклия, взеха участие 
ученици от 9 до 12 клас.
   Състезанието е от важно 
значение както за учени-
ците, така и за учителите.
    Точно тук се откроявят 
най-добрите ученици, а 
учителите събират плодо-
вете на своя самоотвержен 
труд.
   Тази година в районната 
олимпиада участваха 42 
ученици от 11 учебни за-
ведения.
  Учениците решава те-
стове, в които имаше 20 
въпроса по български език 
и литература, а също и 
въпроси по история, кул-

  Председателят на Съюза 
на ветераните на войната в 
Афганистан Михаил МОКАН 
през тези дни бе награден 
с ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА – 
най-висша награда на Ре-
публика Молдова.

РАЙОННО СЪСТЕЗАНИЕ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

тура и традиции на българ-
ския народ.
  Победителите в надпред-
варата бяха наградени с 
дипломи и парични награ-
ди, които ще се представят 
на републиканската олим-
пиада, която ще е през м. 
април. Тази година тя ще е 
30-та поред.
   Възпитаник от 12 клас, 

който ще спечели 1-то 
място в републиканската 
олимпиада, ще има право 
да си избере специалност и 
висше училище в България 
– той няма да се явява на 
теста за кандидатстване, 
поясни методистът по БЕЛ 
в УОМС на район Тараклия 
Мария ДЕЛИБАЛТОВА.

ИРИНА БОГОЕВА - БТА

БЪЛГАРИНЪТ МИХАИЛ МОКАН 
С ДЪРЖАВНО ОТЛИЧИЕ

   Награда на българина М. 
Мокан връчи президентът 
Игор ДОДОН. Главата на 
държавата награди с висо-
ки отличия редица гражда-
ни на страната ни – в знак 
на висока оценка за осо-

бени заслуги пред държа-
вата, за многогодишен и 
добросъвестен труд в раз-
личните професионални 
сфери.
    «Хората, които получиха 
награди, са представители 
на различни сфери на дей-
ност и са обикновени граж-
дани на Република Молдо-
ва, които с всекидневния си 
труд помагат за развитието 
и процъфтяването на на-
шата държава.
   Аз изразих им благодар-
ността за огромния труд 
и търпение, които те про-
явяват всеки ден, както и за 
професионалната дейност 
и предаността им.
   Пожелавам им вдъхнове-
ние и и успехи и за в бъде-
ще», - написа в социалните 
мрежи ИГОР ДОДОН.

  Очаквайте изненади и награди! През цялата 2019 година ще отбелязваме нашата 
десета годишнина с инициативи и събития, посветени на този голям и дълъг празник.
  Голямото начало беше на 9 февруари 2019 година!
 Благодарим на всички наши слушатели по целия свят, които ни даваха кураж и сили 
да продължим напред!

ИНТЕРНЕТ РАДИО 
«ТАТКОВИНА»

10 ГОДИНИ ИНТЕРНЕТ РАДИО «ТАТКОВИНА»

МАЙСТОРСКИ  КЛАС 
 ПО  ИЗРАБОТКА  НА  МАРТЕНИЦИ

събра българи от три държа-
ви в бесарабския град Тара-
клия.
   Празникът  Първи март се 
отбелязва в Молдова, Бълга-
рия и  Румъния. И в трите 
страни мартеницата е сим-
вол на пролетта, на новата 
стопанска година и прераж-
дането на природата. 
   Основната цел на това 
събиране беше да се видят 
приликите и разликите в из-
работването на мартеницата 
и сюжетите на легендите за 
техния произход, каза Татя-
на НЕКИТ, директор на музея 
за културното наследство в 
гр. Тараклия.
   За тънкостите и разнообра-
зието в изработката на мар-
теницата, както и легендата 
за пролетния символ, разка-
за Димитринка ДИМИТРОВА, 
преподавател по българ-
ски език, командирован от 
българското Министерство 
на образованието и науката 

(МОН) в гр. Крайова, Румъ-
ния. Заедно с нея от Румъния 
дойдоха председателят на 
федерацията на българска-
та община в Букурещ  Антон  
КАНЧЕВ и командированата 
от МОН в Букурещ препода-
вателката Надежда  КУЛА. 
   Изработените от учителките 

и децата мартеници заедно с 
подарените от България ще 
бъдат раздадени на жители-
те и гостите на гр. Тараклия 
на първи март, обяви Мария 
ДЕЛИБАЛТОВА, командиро-
ван специалист от България в 
УОМС на район Тараклия.                                                                                                                              
                              ГЛАС  ПРЕСС

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ  ПОТЕНЦИАЛ
  НА  БЪЛГАРИЯ  -  В  КИШИНЕВ

   Българският туристически по-
тенциал бе представен в Мол-
дова на международната специ-
ализирана изложба за туризъм, 
отдих и хотели «TOURIST LEISURE 
HOTELS -2019» в молдовската 
столица.
   Организаторът на експозицията бе 
международен изложбен център 
«Moldexpo» А.О., съобщи SEMIA.md
Дванадесет представители на ту-
ристическата индустрия в България 
предложиха на молдовските ту-
ристически агенции тазгодишните 
посоки -супер оферти за почивки 
в българските курортни комплек-
си: Албена, 3латни пясъци, Слънчев 
бряг, Несебър, Бургас, Созопол...
   На 9 февруари т. г. на изложбата бе 
Денят на България. Туристически 
представител на България в Мол-
дова Бронислав ДИНЕВ приветства 
жителите и гостите на Молдова и 
ги покани към щандовете, на кон-
то бяха разположени материали на 
българските туристически фирми.
Освен България в изложението бяха 
представени повече от 60 туристи-
чески фирми от Молдова, Румъния, 
Украина, Турция, Унгария, Испания, 
Индия.
   Учениците от българския Тео-
ретичен лицей «ВАСИЛ ЛЕВСКИ» в 
Кишинев изнесоха пред гостите на 
изложбата концерт с български на-

родни и естрадни песни. Предприемачите благода-
риха на децата със сувенири и други подаръци.

                                          ГЛАС ПРЕСС

ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ПАМЕТТА НА АПОСТОЛА
 Бесарабските българи от 
Тараклия се поклониха пред 
паметта на Апостола на 
свободата. Днес в деня на 
146-годишнината от обесва-
нето на националния герой, 
пред паметника му се прове-
де митинг. 
   Да се поклонят пред делото 
на великия син на България 
са дошли представителите 
на гражданското общество, 
на градските и районни вла-
сти, на Тараклийския държа-
вен университет "Григорий 
Цамблак", политици, жур-
налисти и други. В началото 
на паметното мероприятие 
събралите се положиха цве-
тя пред плочата на Васил 
Левски.
  За подвига на Левски, за 
продължаването на делото 
му, за историята на живота и 
борбата му говориха кметът 
на град Тараклия Сергей Фи-
липов, българският консул 
в Тараклия Ангел Маринков 
и журналистът, обществен 
деец и родолюбец Димитър 
Боримечков.
  Бесарабските българи са 
участвували в някои комите-
ти, организирани от Левски. 

За самия революционер няма 
данни да е посещавал Бе-
сарабия, разказа Ангел Ма-
ринков. "Но той определено 
се е познавал с доста будни 
българи, даже беше споме-
нат Олимпий Панов (родом от 
Тараклия), като един от тези, 
които са положили клетва в 
създадения от Левски коми-
тет за "Чиста и свята репу-
блика"", допълни консулът.
  В Молдова прекланят глави 
пред паметниците на Васил 
Левски не само в Тараклия, 
но и в Кишинев, в българ-

ската гимназия, която носи 
името на апостола, в село 
Паркани в Приднестровието, 
а също така в град Тварди-
ца, където главният площад 
е наречен в чест на героя на 
България.
  Паметната плоча на Васил 
Левски бе открита в мол-
довския град Тараклия ми-
налата година. Идеята за 
издигането на паметника 
на Левски е на обществения 
активист Александър Бори-
мечков.


