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Роден край

бр. 50 – 29 декември 2018 година

Юбилей

Надежда КАСАП,
председател
на Измаилското
българско дружество
„Ген. Иван Колев“,
родом от с. Калчева,
Болградско:

„В течение на цялата изминала година редовно четохме в-к
„Роден край“, обсъждахме статии, отразените чрез страниците
на вестника празници. Радвахме
се на срещите с добружданските приятели: семейство Стоеви,
писателя-историк Георги Казан
джиев и мнозина други интересни хора-побратими от прародината ни – майка България.
През следваща година с членовете на дружеството планираме да изкараме курс за усъвършенстване на учителите при
Софийския университет „Св.
Климент Охридски“.
От все сърце пожелавам хубаво прекарване на новогодишните и коледни празници,
да е сполучлива новата 2019
година!“

Домникия ПАНАЕТОВА,
студентка в Измаилския
държавен университет,
родом от с. Делени,
Арцизко:

„Изминаващата 2018 г. за мен
беше много интересна и плодотворна. Продължавам да уча
по специалност „Предучилищно
образование“. Преминавах практика в родното село – в детската градина „Василек“. Освен
ученето се занимавам със свободна борба. През тази година
вземах участие в спортни надпреварвания, където постигнах доста успехи. Поради това
искам да изкажа благодарност
на треньора си Николай Стоянов,
който в продължение на много
години е моят наставник в света
на спорта. Също така благодаря
на всички хора, които през изминаваща година ме подкрепяха и
бяха до мен.
През новата година пожелавам на всички крепко здраве,
щастие, успехи, вдъхновение,
мирно небе. Най-главното – вървете напред и винаги следвайте
своите мечти. Честита настъпваща 2019 година!“

СВЯТО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА-БОЛГАРІЯ»

«Добре дошли!» – вітаються у Болгарії, майже так само кажуть і в Україні: «Добре прийшли!». Різні мови, різні народи, але ми добре розуміємо один одного, бо нас єднають одвічні братні відносини, православна віра,
слов’янська писемність, культура та, звісно, дружба» – з такими словами 15 грудня відкрив ювілейне зібрання
товариства «Україна-Болгарія» його Президент Юрій Сєдих. Саме у цей день у грудні 1958 року народилася громадська організація, яка з самого початку розпочала активну роботу по розвитку та поглибленню наукових, виробничих, культурних, дружніх відносин. У її витоків стояли кращі представники української громадськості, науковці, поети, композитори, які заклали підґрунтя для подальшої роботи своїм послідовникам.
«Ми вагалися, – зазначив Юрій
Іванович, – чи вчасно сьогодні святкувати? Були думки перенести, але утвердилися відзначити День народження саме
15 грудня, чим засвідчили свою повагу
до славних попередників та зголоситися
на запрошення провести ювілейне засідання в Українському фонді культури,
в престижному приміщенні, де ще відчувається тепло душі видатного українця Бориса Ілліча Олійника. Дякую усім,
хто завітав до нас на ювілей».
Привітати Товариство прийшли численні гості: дипломати, керівники громадських організацій, народні артисти,
козаки. Серед них: тимчасово виконуюча
обов’язки Посольства Болгарії в Україні
Стояна Русинова, Надзвичайний та
Повноважний посол, відомий громадський
діяч, член президії Української Ради миру
Валерій Цибух, Герой України, Народний
артист Анатолій Паламаренко, народні
артисти України Наталя Шелепницька та
Олександр Василенко, Голова Федерації
послів миру Михайло Ільїн, Голова президії Великої Ради отаманів України,
маршал козацтва Олександр Левандо,
проректор Київського університету права Національної академії наук України Болгарії». Вона передала вітальний лист надану допомогу болгарським студентам
Володимир Бойко.
у навчальних закладах України.
та Почесну грамоту Товариству.
До почесної президії зібрання були
У відповідь на привітання Ю.І. Сєдих
«Нам є чим пишатися, чим звітувати, –
обрані ветерани Товариства Маргарита зазначив, що громадська організація наголосив Ю.І. Сєдих, – але про це неЗнаменська та Христо Роглєв, а також упродовж років відчувала допомогу від хай скажуть наші гості. Зі сторони завспівробітників Посольства та засобами жди видніше краще. Проте, заповнена
Стояна Русинова і Валерій Цибух.
Головуючий наголосив, що нам ви- народної дипломатії намагалася сприя- зала почесними гостями, нашими друповнилося 60 років, але ми ще спов- ти покращенню міждержавних відносин. зями красномовно свідчить про повагу
нені сил, наснаги і переконані у нових
Зі спогадами про роботу виступили до Товариства і його авторитет. Ми міцперемогах, як засвідчено у держав- ветерани Товариства – віце-президенти но взяли у руки Прапор від своїх славних
ному гімні України. Він запросив ви- Товариства М. Знаменська та Х. Роглєв, а засновників та гідно несли його, долаюконати гімн Наталю Шелепницьку та член Правління, Заслужений діяч мистецтв чи усі перешкоди упродовж шестидесяти
Олександра Василенко. Чудовий дует України Валентина Біган прочитала влас- років. Сподіваємо нести і далі та переурочисто прозвучав у Золотому залі при- ний вірш, присвячений Пам’ятнику Героям дати естафету молоді…»
міщення Фонду.
визволителям Болгарії. Від Української
На продовження святкування Почесними
Невблаганно швидко спливає час. Ради миру виступив Валерій Цибух, який грамотами Товариств «Україна-Світ» і
Багато з тих, хто віддавав час та сили на відзначив вагому роль громадської ор- «Україна-Болгарія», Ради національних
зміцнення дружби братніх народів пішли з ганізації у збереженні миру та злагоди спільнот України, Федерації послів миру
життя, але ми пам’ятаємо кожного із них, в Україні.
були відзначені численні активісти за бапродовжуємо їхнє життя своєю діяльнісГоловуючий Ю.І. Сєдих подякував за гаторічну сумлінну працю, вагомий осотю, знаємо: хто забуває минуле, той не виступи та додав, що він не робив роз- бистий внесок у розвиток дружби між намає права і на прийдешнє.
горнутої доповіді до річниці організації, родами України і Болгарії. Було зачитане
«Боляче згадувати тих, з ким працю- але стисло діяльність Товариства викла- вітання Голови Вищої Ради Народних
вали, дружили і кого вже немає, – за- дена у багато ілюстрованій брошурі, ви- зборів України, генерала армії Миколи
значив Юрій Іванович, який знав усіх даної до ювілею, яку одержали усі при- Маломужа, Голови Ради національних
особисто ще за часів своєї роботи у сутні. У ній розказано про побудований спільнот України Ашота Аванесяна,
громадській організації з 1970 року. – Товариством Пам’ятник Героям визво- ректора КУП НАНУ Юрія Бошицького,
Серед небіжчиків: Олександр Кетков, лителям, участь у відкритті пам’ятника Української Федерації Послів миру
Платон Воронько, Дмитро Білоус, Ілля у Києві капітану Петко Воєводі, скве- Михайла Ільїна, голови Київського тоЛевітас, Микола Сингаївський, Вікторія ру ім. Димитра Пешева за участю по- вариства болгарської культури Весели
Захаржевська, Павло Сохань. Зовсім чесної варти кадетів, відкриття музею Залогіної та Київського товариства
нещодавно ми втратили знаних україн- пам’яті Олександра Кеткова у школі на болгарської культури «Родолюбие-89»
ців – Івана Федоровича Драча, Анатолія Запоріжжі, де він народився, видану ім. І. Стоянова» Володимира Саріогло.
Варфоломійовича Раханського».
про нього книгу «Родолюбіє», підготовПрезидента Товариства нагородили орОголошується хвилина мовчання. лений окремий розділ про діяльність деном «За вірність традиціям» Об’єднаної
Після неї з вітанням до Товариства від Товариства у музеї міста Мукачево, роз- Ради українського та зарубіжного коПосольства звернулася пані Стояна горнуту постійно діючу виставку в при- зацтва та ювілейною медаллю «75 років
Русинова, яка багато теплих, щирих слів міщенні Посольства, приведені свідчен- суворовським військовим училищам»
адресувала громадській організації і, зо- ня про обмін делегаціями, виробничим Всеукраїнської громадської організації
крема, Ю.І. Сєдих, який, з її слів, «вписав досвідом, зустрічі численних делегацій «Кадетська співдружність».
золоті сторінки в історію двосторонніх в науково-дослідних та проектних інЮвілейне засідання закінчилося святвідносин та додав новий імпульс розвит- ститутах, на будівельних майданчиках, ковим концертом знаними у світі народку співробітництва на користь України і зокрема, в Київській овочевій фабриці, ними артистами України. Уривок з повісті
Миколи Гоголя прочитав
Анатолій Паламаренко, улюблені народом пісні виконали Анатолій Василенко
та Наталя Шелепницька. Їх
було нагороджено бурхливими оплесками, квітами та
подарунками. Щира їм подяка за чудовий подарунок.
Замало є прикладів, коли
три всесвітньо відомих артиста разом привітали громадську організацію. Це дорогого коштує та багато про
що засвідчує.
Юрій ВАНІН, м. Київ

