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Притурката «светлина» е подготвена от димитър  Боримечков

   В тази тиха и свята Рож-
дественска нощ сияние-
то на Витлеемската Божия 
звездичка вещае добро-
та, хармония, здраве, до-
бронамереност, с които да 
направи света по-добър и 
съвършен.

Витлеемската звезда 
тази нощ над нас изгря-

чакаме те Рождество,
чакаме те със добро

с много топлина в душата,
с много обич във сърцата.  
Бъдете Вий благословени,
здрави, весели, засмени

с доброта душите 
напълнете,

с любов живота 
погледнете.

  Както гори огъня в ка-
мината на БЪДНИ ВЕЧЕР и 
създава уюта във всеки 
дом, така да е топло и уют-
но в душата и сърцето в 
бъдните дни.
   Пожелавам новата 2019 
година да носи много                                               
ЗДРАВЕ, защото когато чо-
век е здрав, тогава живота 
има смисъл, тогава на жи-
вота се гледа с други очи. 
ЛЮБОВ, защото любовта е 
най-силното огниво, за-
щото тя внася топлинка в 

          весела коледа и щастлива 
нова година!!!

сърцето и душата на чове-
ка, а сърце, което топли-
на и обич дава, никога не 
остарява ЩАСТИЕ, защото 
това усещане оцветява жи-
вота ни в различни нюанси. 
МЪДРОСТ, така необходима 
във всички наши постъпки 
и действия. ДОБРОТА, къде-

то и когато можеш дарявай 
от своята душевна добро-
та. 
   Който ДАВА, винаги ПОЛУ-
ЧАВА! Един философ беше 
казал: „Светът ни връща 
онова,което ние му дава-
ме” 
      БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ! 

    Един от най-очакваните 

и любими празници за 

дечирлугата е КОЛЕДА.

  Децата са тези, които 

вярват в светло бъдеще 

и сбъдване на заветните 

мечти.

    Нека на всички им е 

хубаво и вдъхновено в 

душите.

   Пожелавам им много 

слънчеви усмивки и без-

брой сбъднати мечти.

                   МАРИНА ПИРЕЛИ

коледа - слънчеви усмивки 
и сБъднати мечти

на 24 декември/7 януари – рождество христово

   Той е един от най-
големите християнски 
празници. На него христия-
ните честват раждането на 
Син Божий Иисус Христос.
Според Евангелието от 
Лука това станало в гр. ВИТ-

ЛЕЕМ, провинция юдея.
В нощ на Рождество е из-
гряла Витлеемската звез-
да, насочвайки тримата 
влъхви, които пристигнали 
да се поклонят на Младе-
неца и да му поднесат най-

скъпите от онова време 
дарове – злато, смирна и 
ливан (ладан).
  На 24 декември/7 януари 
почитаме паметта на мла-
да светица – Св. препо-
добномъченица ЕВГЕНИЯ, 
която има необикновена 
съдба. Света Евгения е на-
речена още РИМЛЯНКА, за-
щото е родена във вечния 
град РИМ. Тя се отличавала 
с красота, интелект и бля-
скаво образование.
  Проповядвала Христова 
вяра. Отказала езичество-
то, но не и вярата си.  Под-
ложели я на страшни мъче-
ния. Обезглавили я в самия 
ден на Рождество Христово 
в 262 година.
    Имен ден празнуват: Ев-
гени, Евгения, Жени, Бистра, 
Малена…

татяна караиванова с нова книга
   Заглавието й е: «УЧЕБНИ-
цИ, ИЗДАДЕНИ В БОЛГРАД-
СКАТА ГИМНАЗИЯ (1861 - 
1875)».
   Авторката, бесарабска   
българка, изразява свое-
то «Благодаря на общи-
на Сливен и на фондация 
«ПАМЕТ» в лицето на Ани 
КОЛЕВА и доц. СТЕФАНОВ 
за сърдечната подкрепа и 
издаването на моя труд!».
   В електронните мре-
жи веднага се появиха 
първите отзиви.
   Галин ГЕОРГИЕВ: «Чести-
то, Танче, и още много 
книги по пътя на библи-
ографската наука! Да си 
жива и здрава, все така 
работлива и активна в на-
учните и обществените 
дела». Димитър БОРИМЕЧ-
КОВ: «След години труд 
и търпеливо чакане на 
бял свят се появи книга-
та «УЧЕБНИЦИ, ИЗДАДЕНИ 

В БОЛГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ 
(1861 – 1875)» на Татяна КА-
РАИВАНОВА.
   Важното сега е – нужният 
и полезният труд на нашата 
сънародничка да стигне до 

читателя. До балканския и 
бесарабския читател».
   Поздравления по този 
приятен случай поднесо-
ха също: Кирилка ДЕМИРЕ-
ВА, Жанна СУСЛИНА, Татяна 
КОВТУН и др.

национална изложБа на килими
    В районния дом на кул-
турата в края на декември 
т. г. бе проведена изложба 
на автентични бесараб-
ски килими и костюми. Те 
бяха представени от кул-
турните учреждения на 
района.
   Експозицията на на-
родните майстори бе 
подредена в рамките на 
Републиканския пана-

  Българското неделно 
училище към Научното 
дружество на българисти-
те на Република Молдова 
приключи 2018 година с 
представяне на приказка-
та «МЪРЗЕЛИВАТА БУЛКА» и 
обичаят «СУРВА» («СУРВА-
КИ»).
   Всяко дете от най-
малката възрастова група 
изигра ролята в тази при-
казка на конкретен персо-
наж.
   По този начин българче-
тата от Кишинев демон-
стрираха пред зрителите, 
сред които бяха и родите-
лите им, и актьорския си 
талант, и успехите в изуча-
ването на родния си език. 
Учи ги квалифициран спе-
циалист Надежда РАЦЕЕВА.
Участниците на етно-
фолклорния ансамбъл 
«ВЪГЛЕНЧЕ» към Теоретич-
ния лицей «ВАСИЛ ЛЕВСКИ», 
гр. Кишинев, представи-

Българчетата не заБравят корените си

ха пред гостите традици-
онният български зимен 
празник «СУРВА» («СУРВА-
КИ»). Те рецитираха сти-
хотворения и пяха песни за 
любимия им празник «СУР-
ВАКИ».
  Посещават това недел-
но училище 55 деца, които 
всяка седмица научават все 
повече и повече за истори-
ята, културата и традици-
ите на българския народ, 
както и на бесарабските 

българи в републиката ни.
   Занятията с децата се 
провеждат в столичната 
Българската библиотека
«ХРИСТО БОТЕВ».
   Подобни представления 
имаше и ще има още в на-
селените места с компак-
тно живеещите българи в 
южната част на Молдова, 
както и в Тараклийския 
район, а също и в българ-
ското село Паркани, При-
днестровието.

ир на националния килим 
«COVORUL DORULUI» - «КИ-
ЛИМЪТ НА ТЪГАТА».
   Целта на експозицията – 
популяризирането на етни-
ческите килими, отбеляза 
Олга РУНТОВА, специалист 
от службата на културата 
на район Тараклия.
   Домашният килим има 
специфична роля в живота 
на народа на Бесарабия: в 

празниците и при оценява-
нето на социално-иконо-
мическия статус и умени-
ята на отделно семейство. 
Те са резултат на колек-
тивна креативност и худо-
жествена визия, които се 
развиват в продължение на 
много поколения, отбеляза 
още О. Рунтова.
   На празника на килими-
те в Тараклия бяха пред-
ставени над 70 национални 
орнамента – молдовски, 
български, гагаузки и укра-
ински, като най-старият 
килим е изработен през 
далечната 1918 година.
   Всички участници в из-
ложбата на автентични 
бесарабски килими бяха 
отличени от организато-
рите с дипломи и парични 
възнаграждения.

ИРИНА БОГОЕВА


