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Поглед от Хирургическото отделение на 
МБАЛ Балчик. 
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Помните ли гарадока, 
военния гарадок? Оне-
зи двуетажни блокчета 
с червени покриви, хем 
подредени, хем разпи-
лени, с големи зелени 
поляни между тях и 
тук там накацали стари 
дървета. Беше отдавна, 
преди 40 лета. Беше 
толкова отдавна, когато 
все още човек можеше 
да преброи колите точ-
но с 10-те си пръста на 
ръцете в малко градче 
като Балчик. 
Военният гарадок в 
Балчик, да! Едно пре-
лестно зелено кътче в 
горния край на града. 
Аз израснах там. Из-
раснах с още много 
други деца. Всички 
ние бяхме като цветя и 
пеперуди по поляните. 
Ако някой ме пита, ще 
ми е трудно да отгово-
ря, кой на каква възраст 
беше. Нямаше възраст, 
нямаше пол. Нямаше 
богат, нямаше беден. 
Нямаше и значение кой 
сезон е. Беше ли зима, 
обличахме дебелите 
дрехи и отивахме на го-
лемите преспи покрай 
оградата, която сгуш-
ваше блокчетата като в 
иглу от външния свят. 
Заедно правехме сне-
жен човек. Качвахме се 
на оградата и се хвър-
ляхме по лице в прес-
пите да оставим своите 
отпечатъци. 
Случваше се да дой-

дат нови семейства и 
с тях нови деца. Един 
ден дойде едно моми-
че, което до момента 
бе живяло в Иркутск. 
Тя носеше кънки за 
лед. А ние пък си има-
хме любимо място на 
един от пътищата, на-
ричахме го „голямата 
локва”. През зимата, 
тя замръзваше и ние си 
имахме пързалка, къде-
то се учихме да караме 
кънки. Когато това ни 
омръзваше, тръгвахме 
към „могилата”. Там 
беше нашият олимпий-
ски слалом с найлони. 
Качвахме се на върха й 
и се спускахме надолу, 
седнали на парчета от 
найлон. Мокри до кос-
ти, зачервили бузките, 
щастливи се прибирах-
ме по тъмно в къщи. 
Макар някои семейства 
да имаха телефони, 
достатъчно бе да изви-
каш на някого отдолу 
под терасата „Изска-
чаш ли?” и той или тя 
се появяваше на момен-
та. И не винаги всички 
изскачаха, но винаги 
бяхме голям рояк.  
Когато снегът се стопе-
ше, дърветата цъфваха 
и всичко се покриваше 
в зелено, започвахме да 
вадим топките, вело-
сипедите, федербала. 
Когато те ни омръзва-
ха, просто тръгвахме 
по поляните. Имахме 
си куче Караман, ов-

Детството ни в Гарадока
чарска порода. Не си 
спомням как го наме-
рихме, но беше бебе и 
всички се изреждахме 
да му носим шишета с 
мляко. Родителите ни 
помогнаха да му на-
правим и колибка. Той 
порасна толкова бързо, 
а и ние покрай него, но 
не усещахме, улисани в 
игрите.  
Имахме си и палатка, 
направена от парчета 
стар брезент. Тя беше 
мъничка и ние се на-
тъпквахме в нея като 
в дядовата ръкавичка. 
Там си хапвахме бом-
бони, донесени от не-
чий татко, който е бил в 
командировка някъде в 
чужбина. 
Ето че идваше и лято-
то, дните ставаха дъл-
ги. Това беше времето, 
когато обичахме да иг-
раем на криеница със 
стрелки, драснати по 
стените на блоковете, в 
тъмните летни вечери. 
Между блоковете някои 
от семействата правеха 
огнища и варяха компо-
ти или някакви зелен-
чукови консерви. Поня-
кога ние сядахме около 
огъня и дълго време 
слушахме истории за 
пилоти, самолети или 
просто си бърборехме 
глупости и се смеехме, 
докато не проехтеше 
някой сърдит родител-
ски глас, че е време да 
се прибираме. 
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Колите се увеличаваха 
и покрай една от огра-
дите вдигнаха метални 
гаражи. Докато един от 
тях все още не беше го-
тов, ние си направихме 
театър там, по приказ-
ката „Галена Богдан-
ка”. Родителите бяха 
поканени, но трябваше 
да си платят билетите 
за представлението. 
Когато всичко приклю-
чи, ние почистихме, 
грабнахме събраните 
пари и на магазина. 
Всъщност те бяха два, 
един до друг – смесени 
стоки и плодове и зе-
ленчуци. Винаги прес-
ни стоки и невероятни 
аромати излизаха и от 
двата магазина и се 
смесваха. 
Не се и замисляхме 
къде да влезем, изпъл-
вахме и двата. Изли-
захме с пълни шепи и 
към палатката да си из-
ядем наградите. 
Не помня колко лета и 
зими минаха. Игрите 
изглеждаха като веч-
ност, която никога няма 
да свърши. И все пак 
всичко свърши в един 
момент. Не помня как 
стана. Но поглеждайки 
назад, имам чувството, 
че всичко беше просто 
миг, който ей-така из-
веднъж отлетя. Точно 
както излитаха и само-
летите на нашите бащи. 
    Христина ГУТЕВА

Да си спомним за отец Николай, служил на нашата 
Община 50 години

Отец Николай, както 
е известен в Балчик, е 
роден на 27 юли 1923 
година в с. Емен, Ве-
ликотърновско, в бедно 
селско семейство,  само 
с две деца, той и брат 
му Стафан. Роден е със 
светското име Недко, но 
тъй като няма прототип 
с неговото име от свети-
ите, той приема името от 
Св. Николай. Имената на 
майка му са Вела Стояно-
ва Пенчева и на баща му 
Недю Пенчев Станчев. 
По това време много деца 
са умирали, докато са 
били още новородени и 

може би това е причината 
той да посвети живота си 
на Господ. До осми клас 
учи в родното си село. 
Оженва се за момиче от 
същото село, сираче без 
майка, отгледана от баща 
си. На 16 години Радка 
Стоянова Пенчева ста-
ва съпруга и приема да 
сподели живота си с бъ-
дещия служител на Гос-
под. Известен факт е, че 
за да станеш свещеник 
в Православната църква 
е необходимо да си же-
нен. Като свещеник се 
обучава в Черепишкия 
манастир, където се е 

обучавал едновременно 
и в средното училище. 
Важен период от него-
вия живот е участие-
то му в Отечествената 
война. След като се за-
връща, вече като ръ-
коположен свещеник, 
по разпределение го 
изпращат в Памукчи, 
Новопазарско, което е 
в пределите на Варнен-
ската епархия. По това 
време в Балчик църква-
та, която за времето си 
е била сравнително нова 
и се е нуждаела от млад 
и многообещаващ све-
щеник, се е обслужвала 
от отец Хаджиларски, 
който е осъвместявал 
работата си в с.Гурково 
и гр.Балчик едновре-
менно. Отец Николай, с 
черковнославянски сан 
йерей Николай Недев 
Пенчев, започва служба-
та си в храм „Св. Геор-
гий” гр.Балчик. Обслуж-
ва балчишката епархия, 
в която са включени 
освен града и селата от 
общината –с.Соколово, 
с . О б р о ч и щ е , 
с.Царичино, с.Кранево, 
с.Църква, с.Гурково, до 
времето, когато се разбо-
лява и предава църквата 
в ръцете на настоящия 
свещеник отец Стратия. 
Отец Николай се разбо-

лява от множествена ате-
росклероза и Паркинсон, 
болести, които са причи-
ната за края на неговия 
земен път. Почива на 72 
години през януари 1996 
г. 
„Бог не обича и не приби-
ра, оного, когото мрази. 
И затова си го е прибрал 
при себе си, и е отишъл 
при този, на когото е слу-
жил дълго време” това са 
думите на неговата дъ-
щеря Радка, спомняйки 
си  за своя баща. Дядо 
Николай се е отличавал с 
много хубавия си глас и 
пеене по време на служ-
бите си, дар от Бога. 
В семейството е запазен 
патрахилът му, ръчно из-
работен и нашит. Това е 
онази част от свещениче-
ските му одежди, която 
се поставя през главата 
и представлява дълга и 
тясна лента, обсипана 
със златисти и сребрис-
ти краски. Книжнината 
и архивите му са остана-
ли в църквата, на която 
е посветил 50 години от 
своя живот. Уважението 
и почитта към паметта 
му е запазена в семей-
ството му и до днес. По-
клон пред светлата му 
памет!

Магдалена
 ВЪРБАНОВА

ПОКАНА ПОКАНА 
Шахматен клуб „Балчик”Шахматен клуб „Балчик”

свиква своите членовесвиква своите членове
на Общо събрание 

на 12 февруари 2017 година в 17.00 ч.,
което ще се проведе в залата на шахматния клуб,на ул. 

„Дионисополис” № 3. 
Дневен ред: 

1.Отчет на дейността на ШК „Балчик” за 2016 година 
2.Приемане на Спортен календар за 2017 година

3.Приемане на нови членове
4.Разни-предложения,въпроси 

При липса на кворум, събранието ще се проведе на същия ден, 
един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

 Красимир КИРЧЕВ 
Председател на ШК „Балчик”


