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Празник на 
Добруджанското вино - Шабла’2017

на този стар българ-
ски празник – в град 
Шабла, организиран 

от г-н Николай Па-
найотов /Варна/ и 
ръководството на 

На 14 февруари 
2017 г. бяхме пока-
нени да участваме 

Битова група към НЧ „Стефан Караджа“ с чит.секретар Димитричка Ганчева Битова група към НЧ „Стефан Караджа“ с чит.секретар Димитричка Ганчева 
,с.Стражица, и р-л Стефка Великова участваха във  Фестивала на Добруджанското вино ,с.Стражица, и р-л Стефка Великова участваха във  Фестивала на Добруджанското вино 
като представиха не само песни, но и хубав етнографски кът, със забравени местни ястия. като представиха не само песни, но и хубав етнографски кът, със забравени местни ястия. 
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НЧ „Зора” в град 
Шабла, в лицето на 
секретаря  Георги 

„Трифоне, Трифон Зарезан,

сякаш си от господа призван,

ако го няма твойто вино лудо,

животът няма да е чудо!” /Евтим Евтимов/

Стойка Георгиева, ръководител на хор Стойка Георгиева, ръководител на хор 
„Росна китка“ Балчик спечели Трето мяс-„Росна китка“ Балчик спечели Трето мяс-
то за добруджанско домашно вино. то за добруджанско домашно вино. 
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Георгиев.
Въпреки студено-

то време, ритуалът 
се проведе, както 
традицията повеля-
ва – на лозето – да 
се зареже и с черве-
но вино да се полее. 

„Зарежи го, Три-
фоне, ти яко,
на главата си ве-

нец сложи,
не венец, корона 

от лозница,
че такъв е обичаят 

стар.
Да е спорна и бо-

гата цялата година.
Грозд да висне, да 

искри шира.
Да напълним бъч-

вите големи,
че да има сватби, 

веселба, хора!”
До  10.00 ч .  се 

подреждаха етног-
рафските кътове на 
площада пред Об-
щината и читали-
щето. Домакини и 
гости се постара-
ха доста. Отличи-
ха се с приготвени 
истински домашни 
ястия и мезета, мно-
го видове краваи 
и погачи, баници, 
сладкиши, млади и 
отлежали домашни 
вина.
Домакините  от 

Шабла откриха ху-
дожествената про-
грама и създадоха 
първото добро на-
строение на всич-
ки. Всички участва-
щи състави се бяха 
приготвили добре. 
Те се постараха да 

представят себе си 
и да направят праз-
ника още по-весел, 
с  много  овации 
следваха доброна-
мерени  аплодис-

менти и поздравле-
ния, най-много за 
малкото гайдарче 
Ивайло Тодоров от 
Балчик, който заед-
но с оркестъра на 
с.Стражица, наша-
та Община, с р-л 
Галин Ганчев, на-
кара хората да се 
почудят на неговото 
изкуство. Ивайло 
Тодоров е лауреат 
на Втория междуна-
роден форум „Бъл-
гарско наследство”, 
провел се в Балчик 
през август 2016 г.
Вокалната група 

от клуб „Здраве” се 
представи с песента 
„Целувката на Ана” 
и рецитал „Вино и 
любов”, в изпълне-
ние на Веска Близ-
накова и Дора Ха-
ризанова.
Всички  състави 

бяха наградени с 
грамоти. Комисия-
та, която дегустира-
ше мезетата, ясти-
ята и вината отли-
чи на първо място 
ШАБЛЕНСКОТО 
ВИНО.  Най-хубави 
бяха етнографските 
кътове на Шабла, 
Тюленово, Дуранку-
лак, Крапец и Бал-
чик.
В  конкурса  за 

най-добро вино и 

домашни  мезета 
грамоти  получи-
ха: Веселин Слав-
чев (месни мезета), 
Кристина Владес-
ку (месни мезета), 

Живка  Мянкова 
(месни  мезета ) , 
Маргарита Иванова 
(безмесни мезета) и 
НЧ „Дружба 1898“ 
с. Дуранкулак.
Авт е н т и ч н и я т 

кът на с.Стражица, 
с р-л читалищният 
секретар Димитрич-
ка Ганчева, предло-
жи старо българско 
мезе, известно от 
северодобруджан-
ците – ПАЧА ОТ 
БАКЛА , известна 
като „Сиромашко 
мезе” и вино „Розе”. 
С .Тюленово  се 

представи с  много 
интересни мезета, 
включително и риб-
ни, както и печени 
домашни пилета.
На всички кътове 

грееха тестените из-
кушения, майстор-
ски направени от  
добруджанки  със 
сръчни ръце: пити, 
домашна  рязана 
чорба, сладкиши, 
кексове…
Празникът завър-

ши с голямо доб-
руджанско хоро и с 
пожелания за нови 
срещи.

Тодорка 
ХАРИЗАНОВА

Председа-
тел на клуб 

„Здраве”Балчик 

 Пенсионерски клуб № 1 в Балчик, с председател Иванка Велева и почетен председател Христина Сивкова, има  Пенсионерски клуб № 1 в Балчик, с председател Иванка Велева и почетен председател Христина Сивкова, има 
традиция да отбелязва тържествено всички празници. Нека са живи и здрави и все така да е. традиция да отбелязва тържествено всички празници. Нека са живи и здрави и все така да е. 
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Литературен клуб „Йордан Кръчмаров“ към НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ Балчик, с 
р-л Росица Шалтева, отбелязва с валентинки, вино и стихове 14 февруари 2017 г. Граж-р-л Росица Шалтева, отбелязва с валентинки, вино и стихове 14 февруари 2017 г. Граж-
даните на Балчик могат да удостоят с внимание на 1 март 2017 г. от 16.00 ч. адвоката даните на Балчик могат да удостоят с внимание на 1 март 2017 г. от 16.00 ч. адвоката 
Пенчо Иванов, работил дълго време и в Балчик, който ще представи в малката зала на НЧ Пенчо Иванов, работил дълго време и в Балчик, който ще представи в малката зала на НЧ 
„Паисий Хилендарски 1870“ своето обсебващо хоби - поезията. Фото: Албена ИВАНОВА „Паисий Хилендарски 1870“ своето обсебващо хоби - поезията. Фото: Албена ИВАНОВА 


