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НА ДОБЪР ПЪТ, ТАРУТИНЦИ!
(Продължение. Начало на 1 стр.)

Тази, още съвсем млада, българска обществена организация в
Украйна, създадена преди четири
години, бързо се развива във всички региони на Украйна. Днес организацията «Българско Народно
събрание в Украйна» вече има пет
клона по цяла Украйна: в градовете Одеса, Киев, Болград, Измаил и
Тарутино, и навсякъде активно работят департаментите по: култура
и образование, икономика и перспективни бизнес-направления,
медицина, земеустройство, архитектура и строителство, международни отношения, право, спорт,
туризъм, младежко развитие.
Но основната цел на организацията е обединяване на българите
и българолюбците в едно голямо
сплотено семейство, създаване на
перспективи за развитие на младежта, съвременното общество,
формирането на тясна връзка във
всички сфери на жизнената дейност, възпитаване на чувството на
гордост за етническия произход и
националното самосъзнание, както
и запазването, подкрепата и развитието на българската култура,
език и традиции.
Да честитят създаването на
новия клон на организацията в
Тарутино и Тарутински район прстигнаха почетни гости: Валерий
Твердовский – лидер на ОО
„Българско Народно събрание в
Украйна“, Александр Тасмасис
– председател на Тарутинския
районен съвет, Иван Питак – съветник на губернатора в Одеска
област, Трифон Антов – депутат
в Одеския областен съвет, председател на Третейския съвет на
ОО „Българско Народно събрание
в Украйна, Дора Костова – главен редактор на в-к „Роден край“,
президент на Всеукраинската
Асамблея на българите в Украйна,
ръководител на Департамента
по култура и образование в ОО
„Българско Народно събрание в
Украйна“, Сергей Русев – лидер
на клона на ОО „Българско народно събрание в Украйна“ в Болград
и Болградски район, и др.
В деня на презентацията банкетната зала на ресторант „Южный“
в Тарутино събра огромен брой
хора, както българи, така и представители на други националности, населяващи този богат регион на бесарабска земя. В очите
на всички присъстващи блестеше

пламъче, говорещо за нещо ново,
с големи надежди за добро и щастливо бъдеще.
Много топли думи, приветствия, напътствия звучаха тази
вечер в Тарутино. Лидерът на ОО
„Българско Народно събрание в
Украйна“ Валерий Твердовский
благодари на всички, дошли да
честитят създаването на новия
клон на организацията. Първо той
отбеляза, че една от основните
цели на организацията е поддържането на младежта с възможност
да се проявяват. „Заедно с младежите ние ще вървим напред и всеки по своите сили, възможности и
желание ще си помагаме. Радвам
се, че жителите на Тарутински район не само проявиха интерес към
нашата организация, но и взеха
решение да работим заедно в едно
голямо семейство. Сигурен съм,
че младият ентусиазиран Олег
Бойков, когото избрахме за лидер на Тарутинския клон, ще оправдае всички ваши надежди“ – каза
г-н Твердовский и в тържествена
обстановка връчи на Олег Бойков
печата на тарутинския клон на ОО
„Българско Народно събрание в
Украйна“, което потвърди, че клона в Тарутино и Тарутински район
вече официално работи.
Председателят на Тарутинския
районен съвет Александр Тас
масис и съветника на губернатора в Одеска област Иван Питак с
пълно доверие честитиха раждането на новия клон в Тарутино на
обществената организация в нашето демократично общество,
който със сигурност ще допринесе за общото благосъстояние на
хората и на държавата. „Радвам
се, че днес децата ни има къде да
дойдат и към кого да се обърнат,
за да им разкажат за нашето историческо минало. Всичко трябва
да започва от културата и историята на народа, които да се предават от поколение на поколение“ –
каза г-н Тасмасис.
Депутатът в Одеския областен
съвет Трифон Антов, председател на Третейския съвет на ОО
„Българско Народно събрание в
Украйна“, сподели, че откато е
встъпил в тази организация, вижда и чува само положителни отзиви за дейността й. „В създадените
департаменти постъпват различни
молби, които ние всички заедно се
стараем да решим. Спокоен съм за

тарутинци, защото съм сигурен, че
Олег Бойков ще донесе само полза
и добро, защото всичко, което той
прави, е свършено докрай“ – каза
г-н Антов и обеща от своя страна
подкрепа във всички начинания на
Олег Бойков.
„За мен е много важно, че се
събрахме днес в Тарутино, където можем и трябва да говорим на
майчиния си език – започна изказването си главният редактор
на в-к „Роден край“, президент на
Всеукраинската Асамблея на българите в Украйна Дора Костова. –
Много е важно, че държавата, в
която живеем, дава всички права
и възможности за развитие на националните малцинства, които я
населяват. А българските обществени организации, които съществуват и се създават, се ангажират
да крепят българското съзнание и
разширяват границите на българската национална идентичност.
Гражданското общество пребъдва в държавата, в която се създават и активно работят обществените организации, което значи,
че повече инициативи ще бъдат
реализирани и повече хора ще
се посветят в името на доброто, и
ще се сдобиваме и в национален
дух, и в икономически аспект, и в
мн.др.“ Г-жа Костова връчи много символичен подарък за новия

клон на обществената организация
в Тарутински район – българско
знаме, като изрази увереност, че
младият лидер Олег Бойков, който вече е успял и на други нива да
покаже добри успехи, поема и национално-културното оцеляване в
Тарутински район.
Всички с нетърпение очакваха
думата от новоизбрания лидер в
Тарутино и Тарутински район Олег
Бойков, който вече е постигнал
много цели в живота си и се проявил в различни области. 34-годишен, Олег е истински лидер,
Майстор по спорт от международна класа, многократен победител в международни турнири
класа А, 10-кратен шампион на
Украйна, неоднократен победител
в международни турнири. 7 години представя Украйна в Германия
в Бундес-Лига (висша лига на
спорта в гръко-римската борба с
най-добрите световни борци). 19
години се занимава с борба. Има
отношение към строителния бизнес и юриспруденцията.
„Честитя на всички откриването
на новия клон на ОО „Българско
Народно събрание“ и благодаря за
оказаното доверие. Проблеми винаги имало и ще има, но ако всички заедно се сплотим – младежи,
бизнесмени, опитни ръководители, депутати, небезразлични към
своя град, село хора, ще можем да
преодоляваме и да правим много
за благосъстоянието на хората.
Ние сме длъжни да знаем и помним за нашите предци, заедно да
пазим своя бесарабски край и да

вършим добри дела!“ – каза Олег
Бойков и твърдо изрече девиза
„Само напред!“
След официалната част на събитието в залата се случи една много
сърдечна обстановка, в която всеки присъстващ пожела да се изкаже, да изрази своите мисли, идеи,
планове, да пожелае щастлив и
продуктивен живот на клона на ОО
„Българско Народно събрание в
Украйна“ в Тарутино и Тарутински
район. В създадената вече неофициална обстановка мнозина срещаха свои стари приятели, други
пък се запознаваха и веднага изграждаха нови планове само с хубави намерения за добро бъдеще.
Цялата вечер беше съпроводена с наситена концертна програма, демонстрираща културата и
традициите на Бесарабския край.
Танцовият състав „Росна китка“ с
ръководител Анна Недялкова към
ДК в с. Дмитровка, Татарбунарско,
без спиране радваше публиката с
автентичните български танци, на
които се залавяха всички присъстващи на едно голямо българско
хоро. Всички направо бяха очаровани от песенния талант на юната
Аня Драгу, пристигнала специално на празника от гр. Комрат
(Гагаузия) да поздрави чичо си
Олег Бойков с бележитото събитие. Аня със сигурност е бъдеща
песенна звезда – силният й глас
и майсторското артистично изпълнение е народностното богатство на Бесарабия. Водещата на
презентацията Мария Комарова
доста колоритно съумя да съчетае
своето артистично изпълнение на
песенен и разговорен жанр, което говори за талантливата й уникалност.
Всички танцови и песенни изпълнения бяха съпроводени от музикантите Антон Кичук и Валентин
Новоселчан от ансамбъл „Купаран“,
действащ към ДК в с. Купаран,
Тарутинско.
Цялата атмочфера на мероприятието говореше, че хората с голямо
желание възприемат позитивните
градивни предложения, открити
за диалог и готовност за сътрудничество. Общото пожелание на
присъстващите беше: „На добър
път на новото начининие!“
Марина ПЕРЕЛИ,
Тарутино – Одеса

