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За Никулден

Според Православния 
календар 6 декември е 
Ден на Свети Николай, 
архиепископ Мириклий-
ски Чудотворец. В скоби 
е отбелязано: „Никулден; 
разрешава се риба.”
Този ден е особен празник 
за нашия град Балчик. 
И тази година, въпреки 
ограниченията, храмът 
„Св.Николай Мириклий-
ски” беше препълнен с 
почитатели на църква-
та, които са кръстени на 
името на светеца, с верни 
енориаши, с млади хора, 
които се прекланят пред 
Св.Николай, заради чуде-
сата в неговия живот. Той 
е покровител на рибарите 
и моряците, на различни-
те специалисти, капитана, 
инженери, докери, боцма-
ни, както и на банките и 
банкерите.

Светецът Николай 
Мирликийски е роден в 
Мала Азия, град Пата-
ра. Праведният му мо-
нашески живот ду дава 
възможност да стане ар-
хиепископ на град Мира, 
Ликия. През целия си жи-
вот Св.Николай помага на 
страдащите, защитава не-
винните и слабите, бори 
се за истината и вярата.
Църковната служба в Бал-
чик, посветена на светеца, 
бе отслужена от протойе-
рей Тодор и гостуващия 
архимандрит Констан-
тин- игумен на манастира 
„ Св. Пантелеймон“- Ве-
лики Преслав. Архиманд-
рит Константин е бил 
приблизително десет го-
дини и „жител“ на Света 
Гора- Гърция от 2002 до 
2012 г. Пред всички ни 
разказа, че само нашата 

Православна българска 
църква почита по такъв 
начин Свети Николай Чу-
дотворец,  за разлика от 
другите миряни. 
След църковния риту-
ал в най-стария храм на 
Балчик, построен през 
Възраждането в махала-
та на гемиджиите, отец 
Тодор спази традицията , 
поздрави присъстващите 
християни с топли думи 
за празника на всена-
родния светец, великия 
чудотворец, чиято свята 
памет почитаме с радост 
и любов.
Хубаво слово произнесе и 
гостуващият  аримандрит 
Константин. „Да следваме 
пътя на Свети Николай. 
Да ядем от Дървото на 
живота”-заяви той с креп-
ки пожелания към при-
състващите.

Църковната служба и 
празникът завършиха с 
обиколка на храма „Св.
Никола”, както го наричат 
открай време балчиклии 
от кв.”Гемеджи”. Всич-
ки можаха да си отнесат 
светена вода, а също и от 
осветения рибен оброк.
Защото дори и лъжичка 
от него дарява здраве и 
радост.
Според легендата Господ 
е оставил на Свети Нико-
лай моретата и океаните. 
Ето защо бил надарен да 
контролира природата – 
да спира ветровете, но и 
когато бива ядосан не-
справедливо – да усилва 
ураганите. А може би и да 
ни напомня и най-вече да 
настоява да сме добри и 
да ставаме още по-добри.

Мария АНДРЕЕВА 

Отиде си една достойна 
северодобруджанка 

Стефка Колева Великова 
е родена на 08.01.1952 г, в 
с. Вичево, общ. Спасово, в 
семейство на преселници 
от северодобруджански-
те села Долна Чамурла и 
Иремлик. 
От 5-годишна пее на сцена 
автентични песни, зауче-
ни от майка ѝ и вуйна ѝ. 
Завършва основно обра-
зование в с. Спасово, след 
което работи в Каварна в 
плетачен цех. През 1976 
г. се премества със семей-
ството си в гр. Балчик като 
пак работи в плетачен цех. 
От 1977 г. започва да пее 
в хор „Добруджанки” при 
читалище ‚‘Васил Левски‘‘ 
Балчик, под ръководството 
на д-р Красимир Кръчма-
ров, след това при Нина 
Цветкова, а после при Сава 
Тихолов. Като солистка и 
заместник на диригента е 
ръководила хора на много 
меропрития и концерти.  
Умението си да бродира 
тя влага в изработване на 
стилните рокли на всички 
хористки с уникална зла-
тиста бродерия. 
През 2014 г. сформира Гру-
па за автентичен фолклор 
при хор „Добруджанки” 
като участва на надпяване-
то в с. Дебрене, Добричка 
област и в международен 
фестивал Свиленград, къ-
дето заема 1 място. 
От 2015 г. е ръководител 
на Фолклорна формация 
‚‘Стражица“при НЧ ‚‘Сте-
фан Караджа“ с. Стра-
жица, общ. Балчик. Като 
ръководителка на групата 
печели редица награди 
от фестивали: Междуна-
роден форум „Българско 
наследство” Балчик, Бъл-
гария; „Фестивал на ки-
селото мляко”-Разград; 
„Евро фолк”-Китен; „Фол-
клорен изгрев”-гр.Варна; 

„Искри от миналото” гр. 
Априлци; „Фестивал на 
мамалигата” с. Нова Чер-
на, където наградата за ав-
тентичност ѝ връчи лично  
известният телевизионен 
кулинар Иван Звездев.  
Изработила е над 100 ав-
тентични костюми за мал-
ки и големи, с уникални 
ръчни бродерии. Те ще на-
помнят за нейните сръчни 
ръце и таланта, наследен 
от преселническите ѝ ко-
рени.

На нас, нейните приятел-
ки, ще ни липсва смехът ѝ, 
винаги доброто ѝ настрое-
ние, кулинарните ѝ способ-
ности, чудните песни от 
изворния фолклор на Се-
верна Добруджа, които тя 
съхрани и предаде на мла-
дите да ги пеят, да знаят и 
да се гордеят със силния 
си български дух. Сбогом, 
Чечи! Оставаш в паметта и 
сърцата ни завинаги!

Стани ХРИСТОВА

В кръга на шегата гостуващият на Никулденския празник в Балчик  архимандрит Константин, 
игумен на манастира „Св.Пантелеймон” В. Преслав,  спомена легендата за чудотворната намеса 
на Св.Николай , когато  плавателен съд  получил пробойна в корпуса и само българин е можел да се 
досети да спаси екипажа, като запуши пробойната с шаран...                               Фото: Георги ЙОВЧЕВ

Трета инициатива „Гурковлии, майсторлии”

С третата изложба от по-
редицата „Гурковлии, май-
сторлии“, която кръстихме 
„Жито“, отбелязахме на 3 
декември 2021 г. 80-тата 
годишнина от рождението 
на едно голямо име в бъл-
гарската живопис, свързано 
със село Гурково - Никола 
Г.Даскалов.
Ретроспективната експози-
ция на добруджанския май-
стор, роден на 3 декември 
през 1941 год. и напуснал ни 
през 2010 год., нарекохме на 
една от най-изразителните 
му картини, която изобра-
зява коленичил мъж, с пре-
експонирано големи ръце, 
от които се стичат житни 
зърна.
Партньор на Читалище 
„Свобода-1897“ във възпо-
менателната изложба е Худо-
жествена галерия – Добрич, 
с директор Недко Недков, 
чрез когото благодарим на 
целия екип на галерията за 
предоставените платна и 
създадената организация.
Освен картините от ХГ-До-
брич, в изложбата предста-

вихме и осем творби на Ни-
кола Даскалов, откупени от 
Ивайло Джилянов – настоя-
тел на НЧ “Свобода-1897“. 
От тях три са маслени плат-
ни, а пет ескизи.
На изложбата присъства 
Радка Йовева – сестра на ху-
дожника и Атанас Атанасов, 
негов племенник, които ста-

наха кръстници на някои от 
откупените от Ивайло Джи-
лянов от антикварен магазин 
платна.
В изложбата показахме за 
пръв път близо 20 фотоси 
на архив от медийни пуб-
ликации от средата на 70-те 
и началото на 80-те години 
на миналия век, събиран от 

майката на художника. Ар-
хивът е намерен случайно в 
чекмедже на маса, подарена 
на Иванка Христова – член 
на читалището, която го 
предава на Димка Кирчева – 
член на настоятелството.
Изложбата стана и тържест-
вения повод да запалим 
заедно Коледната елха и 
светлините на читалището, 
да изпием глътка вино и да 
разменим добри пожелания 
за предстоящите Коледни 
празници.
За пореден път благодарим 
на Общински детски ком-
плекс – Балчик, с директор 
Пламен Иванов, както и 
на Историческия музей в 
гр.Балчик, с директор Радо-
стина Енчева, за предоставе-
ните за изложбата стативи.
Всички творби на Никола 
Даскалов, които успеем да 
издирим и заснемем, ще ос-
танат в постоянна виртуална 
изложба на видеоканала на 
Читалище „Свобода-1897“.

Наталия Георгиева,
Председатeл 

НЧ”Свобода-1897”

 Г-жа Диана Плугчиева, г-жа Наталия Гергиева и г-н Ивайло Джилянов 
при откриване на 3 декември на третата изложба “Гурковлии 
майсторлии”, посветена на местния художник от национален мащаб 
Никола Даскалов.                                 Фотографии: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ


