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Притурката «светлина» е подготвена от димитър  Боримечков

поБедителите на конкурсите - с награди
   четири първи места и 
едно трето взеха ученици 
от гр. Тараклия в конкур-
сите за най-доброто изпъ-
лнение на литературни и 
музикални произведения .
    Тържествената цере-
мония за награждаването 
се проведе на 17 ноември 
2018 г. в голямата зала на 
районната администрация 
в гр. чадър лунга, Състеза-
нието на участниците бе 
посветено на 100-годиш-
нината от края на Първата 
световна война 1914 – 1918 
години.
  Инициатор и основен ор-
ганизатор на събитието бе 
Светлана Капанжи, коорди-
натор на проекта «Да възро-
дим паметта заедно» и автор 
на изследването за участи-
ето на гагаузи и българи от 
Южна Бесарабия в Първата 
световна война.
   В конкурсите взеха уча-
стие 101 човека – млади и 
възрастни от 19 учебни заве-
дения и културни учрежде-
ния на Гагаузия и Тараклий-
ски район, които изпълниха 
76 литературни и музикални 
произведения на български, 
гагаузки, молдовски, руски и 
английски език.
   Първо място в номинация-
та «Най добро изпълнение на 
литературно произведение в 
категория «гимназиални кла-
сове» зае Мария ФИЛИПОВА 
- ученичка в 7 клас гимназия 
«Иван Инзов», гр. Тараклия.
    Първо място в номинаци-
ята «Най-добро представяне 
на музикално произведе-

  Преди повече от седми-
ца се състоя среща-разго-
вор на вицепрезидента на 
република българия г-жа 
Илияна йОТОВА в аудитория 
№ 128 на Икономически 
университет – Варна. Ви-
цепрезидентът г-жа йото-
ва инициира неформален 
разговор с младите хора, 
които учат в българия по 
силата на Постановление 
на Министерския съвет № 
103 (ПМС) и на ПМС № 228 
.Темата обхваща въпросите 
защо са избрали да се об-
учават в морската столица 
на българия – Варна и как 

   В Музикалния колеж «Ще-
фан Няга» - филиал град 
Твардица бе проведена 
среща-разговор с доктор 
по история Иван ДуМИНИ-
КА, заместник- председа-
тел на Научното дружество 
на българистите в репу-
блика Молдова и научен 
сътрудник в Института за 
културно наследство към 
Министерството на обра-
зованието, културата и из-
следванията под наслов: 
«Молдовски учен- бълга-
рист доктор Иван Думиника 
и неговият принос в проуч-
ването историята на бълга-
рите в република Молдова 
и украйна».
    Срещата в Твардица, род-
ното място на учения, беше 
посветена на неговата 30-ет 
годишнина. В приятна и дру-
жествена обстановка бяха 
изнесени доклади и съобще-
ния за живота и научните по-
стижения на българиста док-

ние в категория «гимнази-
ални класове» извоюва Анна 
КОСТИН – петокласничка и 
възпитаничка на Дома за 
детско творчество на район 
Тараклия, а в категория «ли-
цейски класове» първото мя-
сто бе взето от Ксения КИОСЕ 
– ученичка в 12 клас, млада 
певица на Дома за детско
творчество от същия район.
На първо място в номинаци-
ята «Най-добър видеоклип» в 
категория «гимназиални кла-
сове» се класира ученичка от 
8 клас гимназия «Иван Инзов» 
Яна ДЕРИВОЛКОВА. Третото 
място в номинацията «Най-
добро представяне на музи-
кално произведение» кате-
гория «гимназиални класове» 
бе дадено на  осмокласнич-
ката Екатерина АНТОНОВА, 
също активна участничка в 
Дома за детско творчество 
на район Тараклия.
   Победителите и призьори-
те в конкурсите, посветени 
на Първата световна война, 

продемонстрираха в концер-
тната програма музикалната 
си дарба, както и доброто 
рецитиране на литературни 
произведения.
   След програмата на този 
прекрасен концерт Светлана 
Капанжи връчи на отличе-
ните конкурсанти дипломи и 
подаръци. От образованието 
на район Тараклия победи-
телите поздрави Виктория 
Войтович.
    Направена бе и сним-
ка за спомен. Проектът «Да 
възродим паметта заедно» 
на координатора Светлана 
Капанжи продължава, както 
продължава и нашият жи-
вот. А за да вървим напред, 
необходимо ни е да знаем и 
да помним своето минало, 
нашите деди и прадеди от 
Първата световна война 1914 
– 1918 години. 

ИрИНА бОгОеВА,
 ДИМИТЪр бОрИМечКОВ,

Комрат, АТО гагаузия, 
Тараклийски район

студентите споделят мнението
 си с виЦепрезидента 

на репуБлика България

тор Иван Думиника от доктор 
Ала ПАПЦОВА, директор на 
колежа Ала КАРА, препода-
вателката Людмила ПОПОВА 
и протойерея Димитър (Ки-
орогло). Д-р Иван Думиника 
разказа за историята на твар-

среща в град твардиЦа 
с учения иван думиника

дишката чешма и отговори 
на въпросите на студентите, 
обучаващи се в Музикалния 
колеж в Твардица.

   Научно дружество на 
българистите в република 

Молдова

 литературна среща на 
изтъкнатите български бе-
сарабски писатели Анна 
МАлеШКОВА и д-р Николай 
КурТеВ с интелектуалци и 
родолюбци – учени, уни-
верситетски преподава-
тели, учители и ученици, 
журналисти и писатели, 
дейци от културата, обра-
зованието, бизнеса и обще-
ствените организации се
проведе в уютната актова 
зала на Теоретичния лицей 
«христо ботев» в родното 
село на творците на худо-
жественото слово – Валя 
Пержей на 17 ноември 2018 
година.
   В актовата зала на лицея 
във Валя Пержей присъ-
стваха също близки и род-
нини, както и гости от Ки-
шинев, Тараклия, Белци, 
Кахул и други места на
район Тараклия и републи-
ката ни.
    Откри литературната 
среща и произнесе поздра-
вително слово към участ-
ниците й кметът на селото 
Иван НЕРЕУЦА. Поздравле-
ния по адрес на Анна Ма-
лешкова, навършила на 7 
ноември една много по-
чтена възраст, и на Николай 
Куртев, работещи и два-
мата в тандем от 20 годи-
ни, поднесоха също: Павел 
ТАРЛЕВ – заместник пред-
седател на район Тараклия, 
доц. д-р Мария ПАСЛАР – 
ректор на Тараклийския 
държавен университет 
«Григорий Цамблак», кон-
сулът на Българското кон-
сулство в гр. Тараклия Ан-
гел МАРИНКОВ.
   За живота и художестве-
ното творчество на А. Ма-
лешкова и Н.Куртев добри
думи изказаха: Иван Забу-

среща с писателите 
анна малеШкова и николай куртев

в родното им село валя пержей

нов – академик на Българ-
ската академия на науките 
и изкуствата, София, Бълга-
рия, Степан КУРТЕВ – пред-
седател на Българската 
община в гр. Кишинев, ди-
пломат, Георги ЧИЛИК – 
директор на  Българската 
търговска къща» в гр. Бел-
ци, Надежда ТАНОВА – ди-
ректор на
публична библиотека на 
район Тараклия, Васил ПО-
ПОВ – депутат в Световния 
български парламент, Вар-
на, България, от Кахулски 
район. 
   Доц. д-р Елена РАЦЕЕВА, 
преподавател в Тараклий-
ския държавен универси-
тет «Григорий Цамблак» 
и председател на асоци-
ацията на учителите на 
български език и литера-
тура в Република Молдова, 
докторът на филологиче-
ските науки, преподавател 
в Университета в Тараклия 
Николай ТОДОРОВ, както и 
Екатерина ПЕТРОВА, дирек-
тор на Теоретичния лицей 
във   Валя Пержей и препо-
давател на български език 
и литература, Димитър
БОРИМЕЧКОВ, поет, обще-

ственик, журналист и ре-
дактор на литературно-
публицистичната при-
турка на български език 
«СВЕТЛИНА», гр. Тараклия, 
спряха своето внимание 
на последните книги на 
А. Малешкова и Н. Кур-
тев: «ШАРЕНИ РАЗДУМКИ» 
и «ЗАБАВНА(Я) ИГРА» - по-
етични сборници и сборни-
ка на разкази «БУДЖАКСКО 
ВСЕКИДНЕВИЕ», издадени 
през 2018 година.
   Учениците от Теоретич-
ния лицей «Христо Ботев» 
изнесоха малка концертна 
програма, в която звучаха 
стихотворения и прозаич-
ни откъси, както и песни по 
творчеството на поетите и 
писателите Анна Малешко-
ва и Николай Куртев.
   В края на литературната 
среща и двамата творци от 
Валя Пержей благодариха 
на всички, взели участие 
в нея, споделиха своите 
мисли и откровения, как са 
създавали своите произ-
ведения, които са станали 
любими на читателската 
публика.

ДИМИТЪр бОрИМечКОВ

виждат професионалната 
си реализация с българска 
диплома.
    Студентите ще могат да 
задават своите въпроси 

към г-жа йотова и да спо-
делят мнението си. 

ДружеСТВО «рОДОлюбеЦ», 
СОфИя

    Днешната среща е праз-
ник не само за нас, но и за 
цялото село, дори и за це-
лия район 
   Една жена, се вглежда в ми-
налото и тъжи заедно с   оная 
стара бабичка, защото на-
празно чака да чуе весела-
та глъчка и да види селския 
дернек. Тя точно знае, че чо-
век, напуснал родината си, 
никога не  ще се върне. Така 
се случи и с Анна Малешкова 
И тя намира своята мъничка 
утеха в сладкия спомен за 
миналото, когато едно до-
косване с него, събрало ця-

Цялото село се гордее 
с наШите Бележити творЦи

лата красота и прелест на 
живота.
   Тя заминава, но то е подоб-
но на завръщане, защото там 
са останали комшии, при-
ятели и родни хора. Но най 
близкият човек за нея оста-
ва единственият брат, Ни-
кола Куртев, с когото твори. 
Ние, читателите, проявяваме 
голям интерес към вашето 
творчество. Чрез вас, Анна 
Малешкова и Николай Куртев 
познаваме историята на село 
Валя Пержей, бита и живота 
на предците ни. Учителите по 
български език и литерату-

ра винаги използват вашите 
книги.
  Селото има с кого пък и с 
какво да се гордее. Таланта 
ви е признат не само в Мол-
дова, България, но и в други 
европейски страни.           
    С голяма гордост и удовол-
ствие искам да ви благодаря 
за вашият творчески труд и 
да ви пожелая здраве, успехи 
и вдъхновение! На добър час!

еКАТерИНА ПеТрОВА, 
ПреПОДАВАТел ПО бел, 

ДИреКТОр НА ТеОреТИчНИя 
лИЦей «хрИСТО бОТеВ»


