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СТРАНИЦА «СВЕТЛИНА»
ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

РИТУАЛЪТ ВЪЦЪРКОВЛЕНИЕ 
СЕ СПАЗВА И ДНЕС

  На 2 (15) февруари право-
славните църкви в България 
и Молдова отбелязват  един 
от дванадесетте големи 
празници СРЕТЕНИЕ ГО-
СПОДНЕ.
  Евангелието разказва, че 
на 40—ия ден след рожде-
нието на ИСУС ХРИСТОС 
родителите му го занесли 
в ерусалимския храм, за да 
го представят пред Бога – 
така, както повелявал Мои-
сеевият закон, според който 
първородно мъжко чедо се 
посвещавало на Него.
  В храма срещнали стария 
ерусалимски праведник СИ-
МЕОН, комуто било пред-
сказано, че няма да умре, 
докато не види Спасителя. 
Той веднага признал в бе-
бето бъдещия Мессия, а на 
Мария предсказал страда-
нията, които ще претърпи 
при кръста на сина си.

  Ето защо това евангелско 
събитие се нарича СРЕТЕ-
НИЕ - в чест на срещата на 
Симеон с Христос. Както 
във всички христиански хра-
мове, така и в черквите на 
района се отслужва търже-
ствена вечерна служба.
  В памет на Сретение Го-
сподне на 40-ия ден от рож-

дението си всеки кръстен 
младенец се внася в храма 
и се представя на Господа. 
Този ритуал, запазен от ве-
кове, се нарича въцърковле-
ние и се спазва навсякъде. В
черквата се изпълняват два 
обреда – единият над май-
ката за очистване от грях, 
другият - над детето за по-
свещаване в Бога.

   Конкурсът «УЧИТЕЛ НА ГОДИНА-
ТА-2020» на Управлението на образо-
ванието, младежта и спорта на район 
Тараклия се проведе на 27, 28 и 29 
януари т. г.
  Отличието в състезанието грабна 
учителката по български език и ли-
тература от Теоретичния лицей «Св. 
Паисий ХИЛЕНДАРСКИ», с. Кортен, 
Мария ПЕЙКОВА. Темата й, пред-
ставена пред комисията и непознати 
ученици в Теоретичния лицей «Иван 
ВАЗОВ», бе «Пенчо СЛАВЕЙКОВ и по-
емата «РАЛИЦА». След време тя ще 
се представи на републиканско ниво.
  В надпреварата в конкурса взе уча-

«УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА-2020»

стие също учителка по БЕЛ от гимназия 
в гр. Тараклия Лилия КИРНЕВА.

Собст. инф.

  Поздравления за г-жа ПЕЙКОВА и г-жа КИРНЕВА! 
Колко е хубаво да има такива учители сред нашата 
българска диаспора!

МАРУСЯ КОСТОВА,
главен редактор на в

. «БАЛЧИШКИ ТЕЛЕГРАФ»
 и директор на форум

«БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО» 
- гр. БАЛЧИК

   Поздравления за двете учителки, които съхраняват 
и популяризират българския език! Бъдете здрави и 
много творчески успехи!.

ДЕСПИНА МАРИНОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ДВЕТЕ УЧИТЕЛКИ

ВЪЛШЕБЕН ДЕН ЗА ВСИЧКИ ЖЕНИ
  На 2 февруари 2020 г. бе вълшебен ден за всички жени - 02.02.2020! Тази комбинация от 
числа се случва веднъж на хилядолетие! Уникален шанс за използване магията на числа-
та и за промени в живота към по-добро.
  Възможност за вършене на чудеса!
  Жените мечтаеха – дано мечтите им се сбъднат. Простиха на тези, които ги обидиха, а 
прошката идваше от сърцето. Те по силата и желанието им се освободиха от всичко не-
гативно, бяха искрени в своите намерения.
  Комбинация от числа 02.02.2020 им подсказа да не се отдават на завист, да не съперни-
чат с другите. А само да помагат, подкрепят, да дават от себе си, да мислят само добро!
   02.02.2020 – да е отправна точка към един нов живот. Да отключим магията на портала, 
който е отворен на тази вълшебна дата, на този отворен ден веднъж на 1000 години.

КРАСИН ХИМИРСКИ,
поет, писател, философ

КОНКУРСИ НА ДАБЧ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ 
ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

  Държавната агенция за българите в чуж-
бина обявява откриването през 2020 г. на 
следните конкурси за деца и юноши от 
българските общности в чужбина:
• Литературен конкурс „Стефан Гечев“ –  
24-то издание;
• Конкурс по рисуване „България в моите-
мечти“ –  19-то издание;
• Конкурс по пеене „Любка Рондова“ –  11-
то издание.
  В конкурсите могат да участват деца и 
юноши от българските общности в чужби-
на от пред-училищна до 18 възраст (уче-
ници). Класиранията се извършват в три 
възрастови групи: първа група – от 6 до 10 
г.; втора група – от 11 до 14 г.; трета група – 
от 15 до 18 г.
  Материалите се изпращат на следния 
електронен адрес на ДАБЧ: aba@aba.
government.bg  като в темата на ел. съоб-
щение (т.нар. subject) бъде указан вида на 
конкурса (литературен; рисуване; пеене).
или на пощенския адрес на ДАБЧ:
  Държавна агенция за българитев чужбина
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС “СТЕФАН ГЕ-
ЧЕВ” – 2020 ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ 
БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА 

24-то издание
  През 2020 г. Държавната агенция за бълга-
рите в чужбина открива два десет и четвъ-
ртото издание на Детско-юношеския лите-
ратурен конкурс „Стефан Гечев”.
  Конкурсът е предназначен за деца и юно-
ши от българските общности в чужбина 
на възраст от 6 до 18 навършени години 
(ученици).  Класирането се извършва в три 
възрастови групи: първа група – от 6 до 10 
г.; втора група – от 11 до 14 г.; трета група – 
от 15 до 18 г.
  Освен на общовалидните теми, ука-
зани в началото на настоящата обява, 
през 2020г. литературните творби мо-
гат да бъдат посветени на:
• 180-годишнината от рождението на Сте-
фан Караджа (1840-1868) – деец на наци-
онално-освободителното движение в Ос-
манска България;
• 140-годишнината от рождението на писа-
теля Йордан Йовков (1880 – 1937) – българ-
ски писател, класик на българската литера-
тура.
  В тази връзка желаещите могат да уча-
стват в конкурса с творби на следните теми:
1. „България в моите мечти” и
2. „Духовната сила на българина”
  И двете теми в Литературния конкурс „Сте-
фан Гечев” дават възможност да се напи-
шат литературни произведения, свързани с 

българските традиции и история, красива-
та природа на България, растенията в об-
редните традиции на българина, за дома 
и семейството, родния край, любимото ви 
място за което може да напишете приказка 
за България, да разкажете за своята люби-
ма българска книга, поет или писател. Те 
могат да бъдат посветени на бележити го-
дишнини от родната ни история, на силата 
на българския дух, на ролята на просвети-
телството и значението на писаното слово 
в живота на българина.
  Желаещите могат да участват с про-
изведения написани на български език: 
есе, разказ, приказка, съчинение, стихот-
ворение, кратка проза или бял стих. Могат 
да направят презентации  за годишнина 
или събитие, което ги вълнува, както и да 
направят буктрейлър на книга от българ-
ски писател, който е от значение за младия 
човек, защото книгата допринася за духов-
ното израстване на личността и е медиата,  
без която не можем.
  Писмата с литературните творби трябва 
да съдържат следната информация за ав-
тора:
– лично и фамилно име,
– навършени години,
– учебен клас,
– име и контактни данни на училището,
– контактна информация – и-мейл и теле-
фон на участника или родителя.
  За допълнителна информация:
  Лили Спасова – гл. експерт в ДАБЧ и 
координатор на конкурса на ел.адрес: 
l.spasova@aba.government.bg или тел.: 
00359 2 935 06 59
  Желателно е творбите да бъдат изпра-
щани по електронната поща: aba@aba.
government.bg като прикачени файлове, 
като в темата на ел.съобщение (subject) 
бъде указан вида на конкурса (литерату-
рен, рисуване или пеене).
  Краен срок за изпращане на творбите 
– 15 април 2020 г.

   В публичната библиоте-
ка на район Тараклия през 
изминалите дни бяха от-
белязани две важни дати 
из живота на «Бесарабския 
апостол» (думите на Лазар 
ГЕОРГИЕВ) – известния у 
нас и зад граница (Украйна, 
България, Русия) Петър Ата-
насов КАЙРЯК.
  Между датите – 106 г. от 
рождението му и 16 г. от 
неговата кончина – един 
ярък, отдаден всецело на 
своите земляци, дълъг жи-
вот в 90 години (31.01.1914 – 
30.01.2004).
  В читалната на публичната 
библиотека на 31 януари се 
събраха родолюбци и чита-
тели, които лично познаваха 
човека и неуморния изсле-
довател Петър А. Кайряк. Те 
си спомниха за кой ли път 
за своя учител и наставник 
като последователи на него-
вите многобройни дела.

ОТБЕЛЯЗАХМЕ ВАЖНИ ДАТИ

  «Петър Атанасов Кайряк бе  
един от първите наши учите-
ли, който ни откри очите на 
миналото ни и родословни-
те ни корени. Както и името 
на възрожденеца и военен 
деец Олимпий Панов. А бай 
Петър, както е известно, е 
клонка от този забележите-

лен род Панови. Без него 
ние не бихме могли да си 
представим нито своите бе-
лежити личности, нито свои-
те корени, нито дори своят 
живот», каза на срещата в 
библиотеката ревностният 
негов ученик Иван БОРИ-
МЕЧКОВ.
  По този случай бе подгот-
вена витрина, на която
бяха представени книгите 
на П. Кайряк, а също сним-
ки статии – от него, както и 
за него.
  Годините минават, а име-
то и делата му ще останат 
в историята и в човешката 
памет.


