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Трифон Зарезан

Празникът „Трифон Зарезан“ в село Гурково, общ.Балчик започна със зарязване лозите в двора на 
Тодорка и Васил Петрови, с песните на ПГ „Преселски накит“, с худ.р-л Димка Кирчева /“Общест-
веник на годината“ 2018 г./                                                                                      Фото: Дияна Плугчиева

От стр. 1
Стопани на днешния Три-
фон Зарезан в Гурково 
бяха не за пръв път гос-
топриемните Тодорка и 
Васил Петрови, на които 
благодарим за богатата 
трапеза! Царят на лозята – 
Мирослав Марчев - заряза 
по стара традиция и от-
прави молитва за берекет 
и здраве, за сладко грозде 
и пълни бъчви, която зву-
чи като добро заклинание. 
Както изисква обичаят 
- лозите първо бяха поси-
пани с пепел от бъдника 
на Бъдни вечер – против 
болести и мана, после със 
светена вода – против гра-
душки и накрая помазани 
с вино – за плодородие. 
Ритуалът огласи само-
дейната група за ав-
тентичен фолклор при 
НЧ“Свобода-1897“ – 
„Преселски накит“ с ръко-
водител Димка Кирчева, 

които изпяха после и на 
лозето на Васко Николов 
в гр. Балчик своя реперто-
ар, посветен на празника.
Специалният повод за 
гордост днес стана Пър-
вото място, което семей-
ството на Стоил Стоилов 
от Гурково завоюва на 
конкурса за най-добро 
домашно вино, организи-
ран от Община Шабла и 
Народно читалище „Зора 
– 1894“! Честита пър-
ва награда на Христина 
Владимирова и Златка 
Стоилова от семейството 
на победителя, които са 
дългогодишни самодейци 
в нашето читалище!
Наздраве на всички, които 
почитат Деня на лозарите, 
виното.... и любовта!

Наталия Георгиева
Председател на 

НЧ „Свобода 1897” 
с.Гурково, общ.Балчик

Владимир Стоилов от с.Гурково е класиран на 
първо място в конкурса на град Шабла за елик-
сирно домашно вино.               Фото: личен архив

Калина Михайлова и съпругът и отец Михаил 
Михайлов зарязват лозята на родното си село 
Шуменци, общ.Тутракан., по време на тра-
диционния празник Тлифон Зарезан. Като ак-
тивни самодейци те са два пъти участници в 
МФ „Българско наследство“ Балчик, България и 
предстои с певческата група на читалището да 
участват в осмото издание на Форума от 24-26 
август 2022 г                             Фото: личен архив

Празникът Трифон Зарезан бе отбелязан на 14 
февруари 2022 г. много тържествено от беса-
рабските българи в Тараклия, Твардица и целия 
Буджак. Тодор Колар е Цар-лозар, заради дълго-
годишната си винарска практика.

Фото: Ирина БОГОЕВА, 
БТА, Тараклия, Молдова 

Забележителен архив на тервелския сайт „Новините Тервел“: Шест-
вие на тервелски лозари на Трифон Зарезан, 1976 г. С 10 хил.дка лозя се 
слави Тервелският край през 80-те год. на мин.век. фото: Славка Ди-
митрова

Чакано събитие срещна в Каварна 
ценители на поезията, виното и любовта

Традиционно събитие 
събра ценители. Поводът 
бе 14 февруари -ден от 
календара, в който засви-
детелстваме отношението 
си към любовта и вино-
то, за които са причина 
двама светци – Трифон и 
Валентин. В тази връзка и 
НЧ “Съгласие 1940“-Ка-
варна, обяви резултатите 
от четвъртото издание 
на литературния конкурс  
„Любов, налей ми чаша 
вино“. 
Жури в състав: Станка 
Петрова – председател и 
членове: Стефка Васи-
лева и Мария Костади-
нова, определиха трите 
призови места за поезия.
Председателят  Петрова 
сподели, че журито се е 
затруднило , защото са 
били представени 19 ав-
тори от Балчик, Шабла 
и Каварна с 34 авторски 
творби, всички - подчине-
ни на темата за любовта 
и виното, което е и на-
правило трудно крайното 
класиране. 
Албена Алексиева от Ка-
варна /традиционно/по-
лучи първа награда и Гра-
мота за стихотворението 
„Да пием за това“ с подза-
главие - за моряците. Вто-
ро място бе присъдено на 
Таньо Божков от Каварна 
за “Тостове, наздравици“, 
и на трето място се наре-
ди Аниела Георгиева от 
Каварна – за „Любов, на-
лей ми чаша вино”.
 Специалната награда бе 

отсъдена  за поета Сте-
фан Жечев от Шабла за 
стихотворението „Измис-
лица“. И четиримата са 
членове на Литературния 
клуб към каварненското 
читалище. 
На останалите участни-
ци бяха връчени грамоти 
за успешно представя-
не: от Каварна – Керанка 
Далакманска; Светлин 
Трендафилов, Деспина 
Нанева, Бистра Тодорова, 
Детелина Белчева, Ма-
рияна Атанасова; Росица 
Димитрова и Пенка Ди-
митрова от Балчик; Па-
раскева Атанасова и  Мая 
Чалъкова от с. Българево; 
Люба Захова и Елена Де-
мирева от Шабла; Вален-
тин Йорданов от Сили-
стра.
 Конкурсът за най-до-
бро бяло, червено и вино 
розе, бе оценяван от жури 
в състав: Ани Костова – 
технолог и винопроизво-
дител на местна винарска 
фирма, Деян Дуков - рес-
торантьор и сомелиер, и 
Стоян Койнов – частен 
винопроизводител. Тази 
година се представиха 11 
производители с 16 вида 
вина. Председателят на 
журито сподели критери-
ите, по които се оценява 
виното:“ цвят, бистрота, 
анализ на органолепти-
чен профил/ аромат, кисе-
лина, алкохол, структура 
и най-накрая – вкус на 
виното/. Всичко това оп-
ределя профила му, за да 

Никола Колчев, Росица Димитрова /Литературен клуб Балчик/и Хрис-
то Маринов /Каварна/ създадоха допълнително настроение на празни-
ка 14 февруари с импровизираното си музикално изпълнение. 
                                                                                     Фото: Маруся КОСТОВА

бъде качествено. 
Най-важното е, че ху-
бавото вино се прави от 
хубаво грозде, от здраво 
грозде.
 На тазгодишния конкурс 
преобладаваха червените 
вина, един производител 
се яви с вино розе, оста-
налите – с бели. Журито 
оцени по един произво-
дител на бяло и червено 
вино. Валентин Великов 
получи награда за бяло 
вино, Танер Хайредин – 
награда за червено. И тук 
всички участници полу-
чиха грамоти за участие. 
С две грамоти бе отли-
чена Деспина Нанева –за 
поезия и вино, с една Пе-
тър Михайлов - началник 
отдел „Култура и тури-
зъм“ при общинската ад-
министрация в Каварна. 
Домакинството на ХГ 
„Христо Градечлиев“ 
създаде условия за досег 
на публиката с 34-те ав-
торски творби, чрез ар-
тистичното изпълнение 
на авторските стихове  от 
актьорите Марияна Лаза-
рова и Тодор Червеняков 
от ЧТ „Проф.Гочо Гочев“ 
при читалище „Съгласие” 
Каварна:, както и чрез ат-
рактивната дегустация на 
предложените на конкур-
са вина. 
Провеждането на събити-
ето бе съобразено с всич-
ки действащи противо-
епидемични мерки. 

Керанка 
ДАЛАКМАНСКА 


