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гр. Арциз
В неделното училище «Българска камбана» – Арциз премина
празник, посветен на Деня на бесарабските българи (29 октом
ври) и Деня на народните будители (1 ноември). Състоя се открит
урок с учениците, техните родители и гостите на мероприятието.
Урокът започна от стихотворе Боз разказа за значимостта и
нието, рецитирано от ветерана на приноса на тези видни личности в
библиотечното дело, волонтера борбата за независима България,
Евдокия Фабрикатор. За първите за днешния национален празник,
български преселници и изтъкнати с който отдаваме почит на делото
сънародници разказа Анатолий на всички български просветители,
Козик, който се увлича от история книжовници, революционери, будители
та на Бесарабския край. По време на националния дух.
на урока се демонстрираха видео
Гостенка на празника – Ирина
за трудностите, с които се сблъсна- Никогосян, родом от с. Дмитровка,
ха първите преселници от България, Татарбунарско, изпълни български
за възникването на датата, на която народни песни, под звуците на които
се празнува Денят на бесарабските присъстващите в залата се хванаха за
българи. Учениците на НУ „Българска ръце в едно приятелско хоро.
камбана“ рецитираха стихове на беВалентина Кирпиченок – адми
сарабските поети, които са прониза- нистратор на неделното училище,
ни с призива за обич към родината, разказа накратко за последните важни
майката.
събития и празненства, отбелязването
По време на втората част на на значимите за всички българи дати.
урока звучаха имената на народ Родителите и гостите благодариха
ните будители, благодарение на организаторите за интересното и
които българската държава се е полезно мероприятие, станало едно
запазила през векове. Учителят по незабравимо за всички събитието.
български език и литература Мария
Валерий КОПТЕЛЕЦ, гр. Арциз

с. Ореховка
Учениците и педагозите от Българ
ския културно-просветния център
към обществена организация
«Конгрес на българите в Украйна»
при Ореховското ООУ отбелязаха
Деня на бесарабските българи.
Всеки от нас, българи от Бесарабия,
се опитва да тачи и съхрани не само
своя език и историята, а и традициите,

с. Делени
По случай Деня на бесараб
ските българи и Деня на на
родните будители бе проведе
но ярко тържество в неделното
училище „Българска камбана”
– Делени, действащо към
Всеукраинската Асамблея на
българите в Украйна. В праз
ника взеха участие учениците
от 2 до 11 класове.
На извънкласното мероприятие
водещите Илия Сариев и Лидия
Глуган разказаха, как преди около 200 години нашите прадеди,
подгонени от исторически несгоди, са се откъснали от тялото на

обичаите, културата, за да се съхраним
като нация и «Българи да си останем»!
И в нашия център ние призоваваме нашите ученици да учат родния език, да
тачат българското, да знаят за прародината ни България…
Затова в навечерието на Деня на бесарабските българи в училището се проведаха тематически класни часове и се състоя презентация на националните ястия,
които нашите баби и прабаби са пригот-

своя народ и са потърсили спасение в Буджака. Те, принудени
от тежкото турско иго, са оставили своята родина, тръгнали да
търсят спасение в чуждо отечество. Прекарали различни премеждия, но с упорит труд превърнали пустият татарски Буджак в
прекрасни благоустроени села,
и най-важното – съхранили майчиния език и опазили своя род в
името на майка България.
На мероприятието почетохме
паметта на народните будители.
Това е национален празник, който почита делото на всички български просветители, книжовници, революционери и будители

вяли и които нашите майки, сестри и ние
сме запазили от онова време.
През деня учениците научиха за историята на възникването на празника. Когато
през 1938 година в Болград тържествено
се отбелязвала 100-годишнината от осветяването на Храм-паметника «Свето
Преображение Господне», се е родила
идеята 29 октомври – Денят на осветяването на Храма – да стане и празник – Ден
на бесарабските българи. Учениците научиха за ролята на бесарабските българи в национално-освободителните борби, в църковно и културно възраждане
на българския народ, в Освобождението
на България и изграждането на нова българска държава. Научиха за прочутите
политически дейци и герои-бесарабци Александър Малинов (с. Пандаклий),
Стефан Кисов, Атанас Назлъмов, Георги
Ангелов (гр. Болград), Александър Кесяков
(гр. Белгород-Днестровский), Стефан
Любомски (гр. Кишинев) и др. Днес ние
много се гордеем с големия патриотизъм
на тези бесарабски българи!
След часовете се състоя открита презентация на национални ястия. Водещата

на националния дух, съхранили
и развили българските духовни
ценности. Българският народ е
преминал през тежко горнило,
но е запазил истината за своето
минало. Изнемогвал е от чужди
удари, но не е преклонил глава
пред поробителя. Носил е непосилно бреме, но не се е огънал, а достойно вървял напред.
И ние трябва да пазим завета на
нашите предци – да съхраняваме
родния език, да не се гаси любородната искра в нашите сърца.
Вдъхновено, с огромна любов
към родното слово учениците рецитираха стихове на бесарабските поети: Петър Бурлак–Вълканов

на мероприятието учителка по български
език и литература Мария Степанова
Попова разказа за особеностите на българската национална кухня, за историята
на някои ястия, представи всички ученици, приготвили свои ястия, а те, от своя
страна, ги презентуваха, казвайки начина
за тяхното приготвяне. А после учителката
покани всички на обща българска трапеза, където те се гощаваха с вкусни ястия и
се черпиха с чай. Тук бяха сервирани домашен хляб, баница, тиквеник, каварма,
картофи на фурна, туршия, кифли, пуканки, различни десерти и др. Накрая Мария
Степанова благодари на всички ученици
и техните майки и баби за добрите кулинарни умения, с помощта на които те приготвили тези вкусни ястия.
Радваме се, че в нашето село стопанките спазват приготвянето на националните ястия и учат децата си на това! Това
е много важно – да си съхраниш традициите през вековете!
Честит празник на всички бесарабски
българи!
Светлана ЖЕЛЯСКОВА,
с. Ореховка, Болградско

– „Моите бесарабски българи,
Таня Танасова-Тодорова – „Ние
сме от Буджашка степ...”, от
бълг арски автори – Дора Га
бе „Обич”, Петко Р. Славейков
„Татковина”, Николай Соколов
„Аспаруховият конник”, „Бу
дители народни”.
Двадесет и две години нашите баби и дядовци живееха при
румънска власт. В драматизацията «Урок по история» от Петър
Бурлак–Вълканов, учениците
от пети, осми и девети класове
показаха, как прекарваха тези
тежки години в училището малките българчета. Учениците от
началните класове с учителка-

та Неля Райкогло подготвиха
две народни приказки «Най–
хубавото» и «Най-скъпоценния
плод». Учениците от шести клас
инсценираха също две народни
приказки «Дялба по-братски»
и «За два гроша». Децата бяха
облечени в ярки национални
костюми и много добре изпълниха своите роли. Вокалната
група „Девитлийско огнище”
(хормейстор Марина Барон) изпълни български народни песни
„Дойна двори мела”, „Росна ми,
росна росица”, „Маруле, мари
хубава”. Всички присъстващи с
удоволствие слушаха прекрасното изпълнение на ученичките
от 6-8 класове. Учениците от 8
клас изпълниха песента „Нашата
мила родна страна” („Пътнико
свиден“).
Беше изпълнен народен «Тра
кийски танц» от танцов състав
(хореограф Сергей Чербаджи).
Завърши мероприятието с
традиционното кръшно българско хоро. Приветствени думи и
поздрави към присъстващите,
благодарствени думи на всички участници изнесе директорът на училището Валентина
Телпис.
Мария МЕРАДЖИ,
учителка по български
език и литература
в Деленското ООУ,
Арцизко

