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ТЪРЖЕСТВО НА ЧОВЕШКИЯТ ДУХ В С. ГУРКОВО, ОБЩИНА БАЛЧИК

   

Балчишките гурковлии 
- майсторлии станаха и 
юбиляри. На Великия 
четвъртък, 21 април 2022 
г., честваха 125 години от 
създаването на читалище “ 
Свобода-1897”, създадено от 
родолюбеца- търговец Паню 
Атанасов, с продължители 
Тодор Иванов, Райна Калчева, 
Петко Желев...
Сърцатият читалищен 
председател г-жа Наталия 
Георгиева отбеляза още един 
факт в своя доклад- изповед 
за гурковското читалище: 
навършват се 70 години от 
започването на строежа му 
през 1952 г., който е завършен 
през 1958 г. Отбелязан бе 
големият доброволчески 
труд тогава, за ситуацията 
в днешно време немислим 
при новите човешки 
взаимоотношения, състояния 
на духа и потребности. Много 
са имената,   свързали името 
си с това читалище- огнище 
на българщината: Костадин 
Павлов, Иван Джилянов, 
Васил Михайлов, Янка 
Марчева...Беше прочетено 
поздравително писмо от г- жа 

Елена Здравкова от отдел “ 
Култура” в нашата Община, 
изпратено от кмета ни- г-н 
Николай Ангелов. 
“ От лоша дума песен не 
става”- това е моралният 
ръст на българския дух, 
което пролича в следващите 
изяви на неуморимите 
гурковски самодейци във 
всичките им превъплъщения 
този ден. Хорото поведе 
Детският танцов ансамбъл 
“Китка цвете” при НЧ 
“П.Р. Славейков”- Варна, 
с хореограф г-н Данаил 
Маринов. В непрекъснато 
темпо пред нас бяха и 
другите изпълнители от това 
читалище-ангелогласните 
изпълнителки от вокално 
студио “Angel Voises”, 
с педагог г-жа Атанаска 
Липчева и техния “Страхотен 
ден”, модерният балет от 
“Vito danse”, с ръководител 
г-жа Дария Аврамова и 
техния танц “Българка”. 
Във всеки празничен 
концерт, в който умело 
се използваха паузите, 
бяха наградени с медал- 
плакети най- заслужилите 

гурковски самодейци: 
г-жа Гинка Крумова, г-жа 
Маргарита Николова, 
г-жа Марийка Костова, 
г-жа Златка Стоилова, 
г-жа Василка Добрева, 
г-жа Василка Димитрова, 
г-жа Добра Добрева, 
г-жа София Душкова, г-н 
Панко Кръстев...Концертът 
продължи с певческата група 
“Добруджанки” при клуб 
на пенсионера в Каварна, 
с ръководител г-н Ивайло 
Василев и корепетитор 
г-н Христо Маринов, за 
да чуем “Спуснало слънце 
три люлки”, “Хубаво 
ми е мамо, драго ми е”.  
Квинтет “Каварна” изпълни 
“Донке ле” и “Провикна 
се бяла Рада”. Отделно се 
насладихме на “Мама Янко 
търси” и “Димитър Добра 
думаше”, изпълнени от г-н 
Ивайло Василев. Никой не 
беше пропуснат за почит 
в този априлски следобед, 
нито театърът на местните 
самодейци, превърнали го 
в религия, нито естрадният 
оркестър, който са имали, 
активните читатели, 

дългогодишният сценограф, 
художник на декорите Каню 
Морянов...
Палитрата се допълни с 
естрадния изпълнител 
г-н Станислав Николов,  
директор на СУ “Христо 
Ботев” в нашия град с 
“Далечна песен” и “Ако 
жена не го признае”. В 
програмата беше включено 
и изпълнението на 
интернационалния клуб за 
културен обмен “Мулти- 
Култи”, който ни представи 
сборна китка от известни 
български хора. Песента е 
живо същество с характер 
и темперамент, а тази песен 
е истинска, когато думите 
се обичат. Това го внуши 
“тежката артилерия” от 
Варна, дошла специално 
да поздрави юбилярите - 
лъчезарната и удивителна 
преподавателка по музика 
в ОУ “Панайот Волов” 
Варна- г-жа Атина Дойчева. 
Продължителни бяха 
аплодисментите след нейните 
всепроникващи изпълнения, 
доказващи качествата ѝ, 
интерпретирани в “Радина 

мама думаше” и “Ранила е 
Грозданка”. 
Сред нас беше и г-н 
Георги Джилянов, с богата 
творческа биография, която 
прелива в една от книгите 
му, разказваща за 110-тата 
годишнина на читалище 
“Свобода- 1897”. Той е 
композитор, писател, певец в 
Музикалния театър „Стефан 
Македонски” София, автор 
на сценарии за документални 
филми, спечелил  най-
различни конкурси. Той е  
родител на книга, пълна с 
преживявания, която ни кара 
да се засмеем и замислим, 
носеща заглавие “С фрак 
и потури”. В нея всичко 
оживява, играе и ликува. 
Върхов момент, наситен с 
емоционално съдържание, 
бе изпълнената от г-н Георги 
Джилянов родопска песен 
“Руфинка”, в съпровод на каба 
гайда от Алексей Енчев. 
Едно прочувствено послание 
отправи към всички 
присъстващи в препълнената 
зала на читалището /балконът 
също беше окупиран/, 
обещаващият 19-годишен 
балчиклия Мартин Кръстев, с 

неговата дебютна песен, която 
излиза като пилотен сингъл, 
финансиран от Национален 
фонд „Култура” по програма 
“Музикални инициативи”. 
Чухме неговата  авторска 
песен “Wish” и “On my way” 
на Чарли Браун. На по-голям 
форум очакваме представянето 
и на неговия първи музикален 
албум.
Въздействащи и закачливи 
бяха песните “Разсърди 
се Кера” и “Малки моми”, 
изпълнени от групата 
за автентичен фолклор 
“Преселски накит”, с 
ръководител г-жа Димка 
Кирчева и човекът-оркестър 
корепетиторът г-н Михаил 
Душков. 
Мощно прозвуча в 
настъпващата вечер химнът 
“Многая лета”, изпълнен от 
г-н Георги Джилянов - колко 
е удивителна Земята, колко 
удивително е Слънцето 
и нашето пътуване, с цел 
да бъдем по-дълго време 
заедно, да преминаваме през 
сезоните на времето и станем 
по- съвършени, дори и от 
надеждата!

Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Георги Джилянов изпълнява родопската песен “Руфинка”, в съпровод на каба гайда от Алексей 
Енчев.         Фото:	Поликсения	Петрова

Въздействащи бяха песните “Разсърди се Кера” и “Малки моми”, изпълнени от “Преселски 
накит”, с р-л Димка Кирчева и корепетиторът Михаил Душков.  Фото:	Поликсения	Петрова

Центърът за координиране 
подкрепата за украинските 
бежанци, създаден в края 
на февуари в Балчик 
в иницитива на група 
доброволци ще прерасне 
от координационен в 
разпределителен център. 
Той ще бъде официално 
обявен в партньорството 
на група „Добротворец“ 
и Български червен 
кръст във вторник – 
19-ти април, в 8.00 ч. 
Дейността на центъра ще 
продължи да се организира 
от доброволцитена 
„Добротворец“, които 
от началото на войната 
в Украйна всекидневно 
получават и анализират 
информацията и 
координират настаняването 
и осигуряването на 
бежанците с продукти от 
първа необходимост – 
вода, храна и санитарни 
материали. 
„Работата ни с Областния 
съвет на БЧК в Добрич 

няма да промени функцията 
на подкрепата, от която 
се нуждаят бягащите от 
войната украинци. Тя ще 
повиши ресурса ни за 
помощ и ще легитимира 
доверието, което и досега ни 
гласуват фирми, физически 
лица и частни сдружения 
в набирането на парични 
средства за закупуване 
на най-належащото в 
нуждите на пристигащите 
на границата украински 
граждани. За нас е важно, 
че продължаваме работата 
заедно с БЧК, защото когато 
сме повече и подкрепата е 
по-широка и навременна“, 
споделят Георги Иванов 
и Мартин Митев от 
доброволческагрупа 
„Добротворец“. Споделят 
още, че докато след 
началото на войната, на 
границата при Дуранкулак 
са влизали до 200 
украински бежанци дневно, 
то в последната седмица 
влизащите в страната ни 

украинци, бягащи от ужаса 
на войната,са между 1700 
и 2000.В момента има най-
много бежанци в Балчик, в 
Кранево и Албена, повече 
от 12 000 души, предимно 
жени с деца.
Разпределителният център 
/модерен фургон/, който от 
„Добротворец“ разкриват 
заедно с Областния съвет 
на Български червен кръст, 
се намира в района на 
кръговото кръстовище 
на влизане в Балчик по 
международния път. 
Там, всеки с желание да 
помогне, може да намери 
актуална информация за 
необходимостта от дарения. 
Набират се средства, с 
които се посрещат нуждите 
в първите дни от престоя 
на украинските бежанци 
в България. „Искаме 
различен свят и за да го 
изградим, ние сме избрали 
да не бъдем безразлични“, 
споделят от „Добротворец“. 

Координационен и разпределителен център в Балчик 
за украинските бежанци се откри на 19 април 2022 г. от Сдружение 

“ДоброТворец” и Областен съвет на БЧК Добрич.

Откриване на координационен и разпределителен център в Балчик за украинските бежанци на 
19 април 2022 г. от сдружение “ДоброТворец” и областен съвет на БЧК Добрич.

 На снимката отдясно наляво: д-р А. Еринозов, директор на БЧК Добрич, г-жа Анелия 
Каменова, специалист в БЧК, г-н Мартин Митев от сдружение “ДоброТворец” и

 г-н Христо Желев - управител на хотел “Самара”


