
                                                     ОБЩИНА                      9 - 15 януари  2020 г.               3
ГОСТУВА НИ ВЕСТНИКЪТ НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ В МОЛДОВА “СВЕТЛИНА”, С ГЛ. РЕДАКТОР ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

327. 12. 2019 г.

27
ДЕКЕмВРИ

2019 г.
  бр 47
(227)

Притурката «СВЕТЛИНА» е подготвена от ДИмИТър  БорИмЕчкоВ

   Свети Николай, архиепископ Мирли-
кийски е един от най-почитаните хри-
стиянски светци. Покровител е на мо-
ряците и рибарите.
   Роден е през III век в Патара (днес 
Мала Азия). След праведен монаше-
ски живот е избран за архиепископ на 
град Мир, Ликийска област. Светите му 
мощи се намират в италианския град 
Бари.
   Още в детството си Св. Николай е при-
мер на добродетелност и аскетизъм.
   През целия си живот се отказва от 
материалните облага и ги раздава на 
бедните. След избирането му за епи-
скоп на Мира, в Югозападна Мала 
Азия, добродетелните му дела непре-
станно се множат. Св. Николай завъ-
ршил тихо и блажено земния си живот 
през 342 година.
  След смъртта тялото му останало 
нетленно и излъчвало струи на благо-
датни изцеления и чудеса.
    Векове наред църквата отбелязва 
празника на Св. Никола с тържествено 
богослужение.

ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКИТЕ 
ЗИМНИ ОБИЧАИ

СВЕТИ НИКОЛАЙ, АРХИЕПИСКОП 
МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

  Фестивалът на зимните 
обичаи и традиции на бълга-
рите в Молдова за пръв път 
се проведе в кишиневската 
библиотека «ХРИСТО БО-
ТЕВ».
  Според организаторите на 
проявата фестивалът има 
за цел да привлича и под-
крепя фолклорни групи, ко-
ито съхраняват и популяри-
зират местните традиции и 
обичаи.
  Три фолклорни групи бяха 
се подготвили за праз-
ника. Това са: ансамбъл 
«ВЪГЛЕНЧЕ» от Кишинев, 
детски състав «РАДА» от с. 
Константиновка, Каушански 
район, и народен ансамбъл 
«ИЗВОРЧЕ» от с. Викто-
ровка, община Чеболакчия, 
Кантемирски район.
  Малките артисти изпълни-
ха коледни песни, народни 
танци и представиха теа-
трализирани постановки 
«БЪДНИ ВЕЧЕР», «КОЛЕДА-
РИ» и «СУРВАКАРИ».

  В «Държавен вестник» на 
Република България мина-
лия месец бе публикуван 
Указът на президента Румен 
РАДЕВ за награждаването 
на известната бесарабска 
българка Татяна СТОЯНО-
ВА с орден «Св. св. КИРИЛ и
МЕТОДИЙ».
  Издаването на този Указ е 
особено значима стъпка с 
оглед институционната под-
крепа, оценката и доверие-
то, които нашето Дружество 
получава след толкова го-
дини активна дейност в об-
ластта на образователната 
политика сред българите в 
чужбина.

  Общинският културен дом 
неотдавна отбеляза своята 
60-годишнина от откриване-
то и от свещаването му на 1 
май 1959 година. На голяма-
та му сцена за тези десети-
летия бяха изнесени стоти-
ци и стотици концерти както
от местни ансамбли, така и 
от целия свят.
  На 21 декември бяхме сви-
детели на съвместния коле-
ден концерт на ансамбъла 
за български народни песни 
и танци «РОДОЛЮБИЕ» и 
школата за фолклорни изку-
ства – юните таланти.
   Поздравления по повод 
коледните и новогодишните 
празници пред многоброй-
ната изискана публика под-
несоха: председателят на 
район Тараклия Иван ПАС-
ЛАР и заместник-председа-
тел Мария КАРА, а също и 
кметът на град Тараклия Вя-
чеслав ЛУПОВ.
Фолклорната група от лю-
бимия ни колектив зарадва 
зрителите с обреда на зим-

   Към участниците на зим-
ните традиции и обичаи с 
поздравителни думи се объ-
рна директорката на библи-
отеката Анжела ОЛАРЕСКУ, 
която им пожела здраве, 
любов и изобилие и през 
следващата, 2020 година. Тя 

отбеляза също, че тради-
циите на всички живеещи 
в Молдова са специални 
и различни и трябва да се 
съхраняват и предават от 
поколение на поколение.

ИРИНА БОГОЕВА, 
БТА, СОФИЯ

   Незабелязано изминаха три го-
дини откакто ни напусна един 
от водачите на българската 
култура у нас, родолюбецът и 
човекът с голямо сърце Степан 
Танов. В живота си направи мно-
го и остави подир себе добър 
след и добри   дела. Помним и 
винаги ще си в нашите сърца: 
на близки, роднини, приятели и 
колеги.
  В къщата, която изгради със сво-
ите ръце и създаваше в нея уют, 
радостни мигове и спокойствие, се 
събраха близки по кръв и по дух да 
си спомнят за теб, за сторените от 
теб добрини. Да си вземат от коли-
вото, както е заведено от памтиве-
ка, за Бог да прости.
  В театъра на бесарабските бълга-
ри «Смешен петък» на 18 декем-

ТАТЯНА  СТОЯНОВА - 
С  ВИСОКА  ДЪРЖАВНА НАГРАДА

  В лицето на Т. Стоянова, ко-
ято бе номинирана от името 
на Дружеството за връзки с 
бесарабските и таврийски-
те българи «РОДОЛЮБЕЦ», 

София, за тази висока на-
града, българската държава 
засвидетелства своята при-
знателност към такива лич-
ности, обществени дейци и 
организации, които години 
наред полагат усилие за ду-
ховното развитие на съна-
родниците ни в Молдова и
Украйна, и за приобщава-
нето им към съвременната 
българска национална
култура.

ДРУЖЕСТВО 
«РОДОЛЮБЕЦ», 

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ
 НА АНСАМБЪЛ «РОДОЛЮБИЕ»

ния цикъл «КОЛЕДА», в кой-
то се възпява рождението 
на Иисуса – спасителя на 
човечеството.
  В програмата на ансамбъ-
ла бяха включени българ-
ски песни, хореографически 
композии и народни мело-
дии, посветени на най-яркия 
и емоционален зимен праз-
ник – Коледа.

   Диригент на оркестъра на 
«Родолюбие» - Цветан ЦО-
НЕВ, диригент на вокалната 
група и консултант – Мария 
ЦОНЕВА, хореограф – Соня 
БЕКИРСКА.
   Съвместният коледен кон-
церт завърши с празнично 
българско хоро. Весели и 
светли празници!

ДИМИТЪР ИВАНОВ

  На Никулден празнуват Никола, Ни-
колай, Николина, Нина.

АНДРЕЙ КОСТОВ, 
в. «РОДЕН КРАЙ», 
ОДЕСА, УКРАЙНА

ПОМЕН ЗА СТЕПАН ТАНОВ

   Разрешете ми на поздравя всички жи-
тели и гости на район Тараклия от име-
то на Управлението на образованието, 
младежта и спорта. В навечерието на 
най-светлия християнски празник – 
Рождество Христово и на Новата 2020 
година, отправяме към Вас пожелания 
за много здраве, любов и благоден-
ствие във Вашия дом!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС-НОВА ГОДИНА

С УВАЖЕНИЕ: ЕВГЕНИЯ МАНДАЖИ, 
НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕТО 

НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 
МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РАЙОН ТАРАКЛИЯ

ври, в скръбния за всички нас ден, за теб 
говорихме като че ли си сред нас, живите, 
които продължаваме твоите родолюбиви 
дела, твоята краеведска,
патриотична и обществено-полезна рабо-
та.
  Поклон и светла памет!

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ НА В. ''СВЕТЛИНА''
   И отново сме на прага на радостното чувство и възможността 
да се докоснем до едно начало – времето, наречено НОВА ГО-
ДИНА.
  Предстоящата година е магически повод за надежда и очаква-
ния. За нещо ново и задължително желано.
   Радваме се и през следващите 366 дни да бъдем заедно, за да 
открием новите извори на народностните ни ценности, да обо-
гатим себе си, да станем по-щедри по-мъдри. Нека да разберем, 
че ние, именно ние, а това значи, че и всеки от нас, е свързва-
що звено между епохите на миналото и безкрайното бъдеще на 
историята, народа, на всяко семейство.
  Нека идната Нова година да е стабилна, щастлива и сполучли-
ва. Честита весела Нова година и Коледа!

ДОРА КОСТОВА ОДЕСА УКРАЙНА


