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Опитвам се да напиша
хроника на хвърлянето на
Йордановденския кръст в
морето на Балчик.Ето кол-
ко успях: През 1991 и 1992
г.си спомням много ясно
нямаше смели и православ-
но убедени мъже в Балчик.
Отец Стратия беше вързал
за въженце дървения кръст.
Както го хвърли, така го и
изтегли от водата. Служби-
те в двете църкви бяха с до-
ста хора. Някои енориаши
не бяха влизали от десети-
летия в Божия храм. Почит-
та към Святата вяра беше
прикрита. Не се демонстри-
раше. Пък и атеистите пре-
обладаваха над вярващите,
след толкова много години
на забрана на църковните
ритуали. От 1944 г. децата
се кръщаваха тайно по ма-
настири и църкви, далеч от
родното място, за да не се
попречи на кариерата на
родителите, които каквито
и да са, трябваше да са вер-
ни на комунистическото ве-
то и да не пристъпват заб-
раната на кръщенетата и
църковните бракове. За бра-
ковете някак бързо се съг-
ласихме, но  децата, за да не
се разболяват, изпълнени
със суеверие и страх от Бо-
жието наказание, ги кръща-
вахме, въпреки всичко.
   "Избухналата" демокра-
ция повръща малко по мал-
ко хората към църквата.
През 1994, 1995 и 1996 г.
46-годишният тогава Доб-
ри Неделчев, син на изселе-
ни от Северна Добруджа
българи, с младежки енту-
сиазъм три поредни години
вади Йордановденския
кръст от студените води на
Черно море. Пред нашия
вестник той обясни, че оби-
ча предизвикателствата, пък
и ние мислим, че възрастта
не е порок, а достойно зас-
лужена зрелост.  Днес Бай
Дока твърди същото: липс-
ва смелост на младите хо-
ра. Би било интересно, ако
повече младежи се борят за
кръста, както е в живота.
Близките на Д.Неделчев/Бай
Дока/ не приемат поведени-
ето му за нормално, когато
скача за кръста. И много
други мислят така и до днес.

Всяка традиция си има при-
емници и противници.
   Така през 1997 и 1998 г.
кръста вади Ангел Иванов
Ангелов /Балашито/, когато
изведнъж измежду местни-
те рибари се престрашава
единствено той. През 1999
г. сам скача. През следваща-
та - 2000 г. той има по-млад
конкурент - Тунджер, когото
без усилие надхитрява и пръв
стига до кръста.    През
следващите три години, ос-
вен Йордановденски водос-
вет има и освещаване на бой-
ните знамена на балчишките
военни поделения. Много
тържествено това ставаше на
площада в Балчик, който то-
гава бе преименуван от "9 се-
птември" на  "Независимост".
Отец Стратия и отец Драго-
мир Узунов изпълниха свои-
те църковни обязяности по на-
чин, който ни накара да се гор-
деем, че сме имали в минало-
то значима българска църк-
ва, че я имаме и сега.
   През 2001 г. кръстът бе из-
ваден от Лозан Симеонов, в
конкуренция с Николай Сла-
вов.

През 2002 г. Балашито
имаше отново за конкурент
Лозан Симеонов, когото пре-
бори, защото се насочи в пра-
вилната посока и намери
бързо плаващия кръст. Но
Лозан се окуражи и на сле-
дващата година /2003 г. /и
надделя над Балашито, То-
дор Тодоров /ученик от те-
хникума, тогава 17-годи-
шен/и Марин Байчев /32-
годишен тогава, пожарни-
кар в Балчик/.

През 2004 г.  Марин Бай-
чев/род.на 24 февруари
1971 г./ победи 18-годиш-
ния Тодор Тодоров. После-
два пак звездна година за
Марин Байчев -  2005 г., ко-
гато остави далеч зад себе
си Виктор Лучиянов  /30 г./
,Лозан Симеонов /27 г./, То-
дор Тодоров  /19 г./и Нико-
лай Савов, тъй като кръс-
тът бе хвърлен доста далеч
в залива.

Последва 2006 г. -  пак
звездна година за Марин
Байчев - за четвърти път се
хвърля в студените балчи-
шки води и хеттрик. С него
се бориха Лозан Симеонов

и Илия Новаков /32 г./
   2007 г. - Марин  Байчев
бе отново първи . Фаворит
на публиката. Но и Балаши-
то получи възхищение от
балчиклии - за 11 -и път пре-
дизвикваше себе си, прия-
телите си и Бай Дока, защо-
то като него беше стигнал
възраст 47 г. и все пак беше
подвластен на морето.
   През 2008 г. Балашито се
хвърля за Йордановденския
кръст за 12-и път, а Марин
Байчев за 6-и път и той
пръв вдигна дървения кръст
високо над главата си, плу-
вайки към брега.

Десет смелчаци  запори-
ха зимните води на Черно
море на 6 януари 2009 г.:
Петър Стефанов Петров /
1963 г./, Александър Любо-
миров Шопски /1983 г./, Ва-
лентин Георгиев Петров/
1979 г./, Ангел Димитров
Ангелов - Балашито /1960
г./, Тодор Николов Костади-
нов /1990 г./, Пламен Кос-
тадинов Великов /1974 г./,
Крум Николаев Карлуков /
1972 г./, Милен Димитров
Младенов /1972 г./, Марин
Байчев Петров /1971 г./ и
познатият ни от пет преди-
шни хвърляния Лозан Тодо-
ров Симеонов /1978 г./, кой-
то пръв улови Йордановден-
ския кръст и го вдигна висо-
ко да го видят насъбралите
се над 500 балчиклии.
След 2009 г. военни поделе-
ния в Балчик почти не оста-
наха. Бойните знамена са в
музеите. Остана само тради-
ционният Йордановденски
водосвет с хвърляне на кръс-
та в залива до Морска гара.
   Много хора се събраха и
аплодираха през 2010 г. 8
мъже и една жена, които
смело скочиха в морето:
Стоян Павлов Стефанов /20
г./ - първи намери кръста в
бурното море; Борис Йор-
данов Йорданов /20 г./, До-
бромир Димитров Славов /
19 г./, Ангел Д.Ангелов -
Балашито /50 г./, Светлозар
Аксениев Стоянов /21 г./,
Крум Николаев Карлуков /
38 г./, Иван Красенов  Ива-
нов /21 г./, Лозан Тодоров
Симеонов/31 г./, Антоане-
та Лазарова Василева /27 г./

През 2011 г. отново е на-

чело Марин Байчев /40 г./ ,
който предната година про-
пуска участие. Заедно с не-
го са още 20 души, което
говори  за популяризиране-
то на празника,  добрата
служба на протойереите
Стратия Александров  и Ге-
орги Петков, както и финан-
совата подкрепа от Общи-
ната и Църквата. Благосло-
вия получиха още: Добро-
мир Димитров Савов /21 г./
, Бюлент Орханов Юсеинов
/20 г./, Стоян Върбанов
Стоянов /44 г./, Владислав
Владимиров Пътов /28 г./,
Анастас Илиев Папазов /19
г./, Адриан Красимиров Ко-
стов /19 г./, Крум Николаев
Карлуков /39 г./, Стоян Па-
влов Стефанов /22 г./, Пла-
мен Костадинов Великов /37
г./, Ангел Димитров Анге-
лов - Балашито /51 г./, Бо-
рис Йорданов Йорданов /22
г./, Димитър Стефанов Ди-
митров /19 г./, Ивайло Си-
меонов Иванов /47 г./, Ивай-
ло Петков Събев /37 г./,Ни-
колай Пламенов Димитров
/23 г./, Росен Павлов Сте-
фанов /20 г./, Димитър Але-
ксандров Алексиев /23 г./,
Тодор Николов Костадинов
/21 г./, Здравко Пламенов
Димитров /20 г./, Светослав
Аксениев Стоянов /23 г./
Повечето от йордановден-
ските младежи бяха спорти-
сти от СКЛА "Черно море
2005" Балчик.

През 2012 г. Светозар Ак-
сениев Стоянов /23 г./ ска-
ча за трети път в Йорданов-
денските води на морето и
става първи. След него ос-
тават: Владислав Владими-
ров Пътов /29 г./, Алексан-
дър Любомиров Шопски /29
г./, Милен Димитров Мла-
денов /40 г./, Стоян Павлов
Стефанов /23 г./, Бедри Ру-
шидов Аптулов /44 г./, Ва-
лентин Валентинов Иванов
/21 г./, Пламен Костадинов
Велков /38 г./, Кузман Анас-
тасов Зарънов /22 г./, Ма-
рин  Байчев Петров /41 г./,
Димитър Александров Але-
ксиев /24 г./, Марин  Мари-
ев Василев /28 г./, Иван Ва-
лентинов Тодоров /24 г./,
Венцислав Атанасов Васи-
лев /20 г./, Ивайло Симео-
нов Иванов /20 г./, Пол

Джон Бълок /43 г./, Радо-
мир Илиев Димитров /24 г./
, Йонко Енчев Динев /19 г./
, Петър Венциславов Коцо-
вски /19 г./.

На 6 януари 2013 г. 21
смелчаци  се хвърлиха по-
дир Йордановденския кръст
в балчишкото море: Добро-
мир Димитров Славов /22
г./,Валентин Валентинов
Иванов /22 г./, Стефан Ве-
селинов Тодоров /18 г./,
Ивайло Симеонов Иванов /
21 г./, Пол Джон Бълок /44
г./, Пламен Костадинов Вел-
ков /39 г./,Ангел Димитров
- Балашито /53 г./, Здравко
Пламенов Димитров /22 г./,
Борис Йорданов Йорданов
/24 г./, Георги Манолов Ма-
нолов /22 г./, Иван Ненков
Ангелов /22 г./, Петър Вен-
циславов Коцовски /20 г./,
Иван Валентинов Тодоров /
23 г./, Жулиен Петров Ге-
оргиев /24 г./, Емил Геор-
гиев Николов /23 г./, Влади-
слав Владимиров Пътов /30
г./, Радомир Илиев Димит-
ров /25 г./, Илиан Валенти-
нов Иванов /25 г./, Бедри
Рушидов Аптулов /45 г./,
Венцислав Атанасов Васи-
лев /21 г./и отново първе-
нец бе фаворитът от мина-

лата година Светозар Аксе-
ниев Стоянов.

През 2014 г. отново ле-
коатлетите на СКЛА "Чер-
но море 2005" са най-не-
търпеливи като на спортно
състезание да се хвърлят в
морето. Те са 24 на брой.
Пръв е студентът от ВИФ
Здравко Пламенов Димит-
ров /23 г./. Пол Бълок, анг-
лийски жител на с.Соколо-
во се хвърли в морето за тре-
та поредна година, като пос-
вети своята постъпка на баща
си, който е бил много рели-
гиозен приживе. Подкрепяха
го дъщеря му Риана, ученич-
ка в ОУ "Св.Св.Кирил и Ме-
тодий" Балчик и съпругата му
Кери Бълок, избрана за "Ли-
це на Балчик за 2014 г.". Ос-
таналите скачачи бяха все
познати:Марин Байчев/
многократен скачач, по-
жарникар от Балчик, седем
пъти победител за ваденето
на кръста/, Стефан Тодоров,
ученик, който скача за пър-
ви път и други.

На 6 януари 2015 г. за
кръста се хвърлиха: Адри-
ан Красимиров Костов /23
г./, Георги Атанасов Тошев
/23 г./, Вилимир Евгениев
Карайванов /19 г./, Стефан

И сред жените има смелчаци: Ирина Георгиева опита ледените води на
нашето море на 15 декември, когато температурата на водата бе +7 градуса.

Веселинов Тодоров /19 г./,
Станислав Николаев Нико-
лов /20 г./, Димитър Банков
Панайотов /42г./, Ангел Ди-
митров Ангелов /Балашито/
-за 18-и път в борба с вод-
ната шир за кръста, Живко
Тодоров Господинов  /16г./-
най-младият скачач; Дани-
ел Тодоров Михайлов /17 г./
, Иван Валентинов Тодоров
/24 г./, Даниел Рахмат Фа-
йаз -Джахани /19 г./, Кирил
Михайлов Савов /32 г./, Ми-
лен Димитров  Маринов /19
г./, Владислав Владимиров
Пътов /31 г./, Галин Рахмат
Файаз-Джахани /18 г./, Геор-
ги Иванов Андреев /19 г./, Бе-
дри Рушидов Аптулов /46 г./
, Александър Антонов Анто-
нов /20 г./, Марин Байчев Пе-
тров /43 г./, Стоян Павлов
Стефанов /25 г./-хвърля се за
4-и път, но има куража да се
бори за кръста и през следва-
щите години; Иван Илиев Ко-
лев /26 г./. Кръста извади сту-
дентът Здравко Пламенов
Димитров /23 г./, който и ми-
налата година победи всич-
ки като на лекоатлетическо
състезание,изплува пръв от
морето и високо вдигна йор-
дановденския кръст.

Маруся КОСТОВА
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Литературният клуб “Йордан Кръчмаров” Балчик
организира специална литературна вечер, посветена
на балчишкия сатирик Иван Статев.

 Иван Статев е балчиклия по
рождение, зодия Скорпион /15
ноември 1941 г./.    Ма-
кар и малко късно, приятно ни е
да подчертаем, че в нашия град
съществува такъв интересен чо-
век, чийто външен вид съвсем
не предполага, че това е един
самобитен поет и една неповто-
римост.

Притеснителен и неразговор-
лив в гимназията, учил е с Ви-
пуск 1961 г., произхождащият
от бедни и необразовани роди-
тели бъдещ балчишки поет, по-
глъща жадно - любознателно
всички уроци на учителя Недял-
ков. Същностните въпроси на
литературата започват да го ин-
тересуват именно в часовете по
литература. Иван Статев отго-
варя на провокацията на своя
съученик Иван Христов /Ван-
чика/ и написва първите си сти-
хотворения. Бързо печели пър-
вата си слава, може би защото
приятелите от училище са най-
малките критици на неговото
творчество.     Жи-
вотът му протича в лутане към
различни професии, към прео-
доляване на безработицата, ко-
ято е била непризнат факт. До-
макин във ФК "Черноморец",
работник на бензиностанцията и
"Родопа", накрая се установява
в под.32 530 /ВВС/ и там се
пенсионира.    "Меч-
таех да не се женя" - споделя
Иван Статев. И кой ли не е бил

подвластен на скритата си аван-
тюристична природа и кой ли не
е мечтал да се прислони в тихо
и красиво пристанище. Това
пристанище за него е красивата
малка съпруга, с най-женското
име Мария, която му прави и
най-щастливия дар - син Стани-
мир, който също като баща си
работи като военнослужещ.
   Иван Статев е убеден, че все-
ки има място в политическия
живот и не бива да остава рав-
нодушен и безучастен към про-
мените. Как иначе ще се проме-
ни светът.

"Средата ми е липсвала вина-
ги, искал съм и сега желая чрез
стиховете си да се приобщя към
умни и добри хора, а и те с мо-
ите стихове да станат по-съвре-
менни, по-смели и по-уверени в
себе си. Винаги съм се питал с
всяко свое стихотворение как-
во допринасям на хората. Надя-
вам се, това да е липсващата до-
брота между тях." С т ихо-
вете на Иван Статев са бисери,
самородни, с които той не се хва-
ли, а украсява с тях балчишкия
дух.                            Маруся

                         КОСТОВА
* * * *

С творчеството на поета Иван
Статев се запознах от срещата с
поезията му в една малка книж-
ка "Сатири", издадена през 2005
г. от съставителя и редактора
Маруся Костова .

На корицата има карикатура

на балчишкия художник Иван
Чернев. Дизайнът и предпеча-
тът са на Велислава Цонева, а
идеята за издаване е на инж.Све-
тослав Цонев, който отдавна
знаеше и харесваше Статевите
стихове.   Прочитайки всич-
ки стихотворения, пред мен се
очерта образът на един самоби-
тен художник - илюстратор, кой-
то иска да обхване и отрази вся-
ко явление в живота. Реди щрих
след щрих, попълва като в ог-
ромен пъзел картината на живо-
та във всичките му добри и ло-
ши страни. Предава ни болката,
радостта, огорчението, вярата в
доброто, оптимизма си.
  Успява да се надсмее над недъ-
зите в обществото, да се издиг-
не над пороците и недостатъци-
те, дребнавостите в ежедневие-
то със своето оригинално чувс-
тво за хумор. Задава въпроса
"Как от разрухата ще вървим
към възход?" Отговорът идва
съвсем естествено: "Такъв е жи-
вотът - възход, падение и грях./
Пред нас е винаги Дървото на
живота - седим на клона му без
страх." Като всеки човек,
поетът има мечти - да усети кра-
сотата и светлината на деня, да
покаже висотата на свободния чо-
вешки дух.

Има стихотворения, в които се
усеща любовта към близките хо-
ра и децата и такива, в които се
чувства загрижеността и тревога-
та за съдбата на България, прек-

лонението му към великите лич-
ности. Затова спокойно мога да
го нарека, освен поет-сатирик, но
и поет-романтик.   Поже-
лавам му творческо дълголетие.
Нека музата да не го напуска ни-
кога, да реди картините на живо-
та със своето остро перо, а ние
неговите съграждани и читатели
ще се радваме, ще страдаме и ще
се надяваме на по-добро бъдеще,
заедно с него.

Стела Дакова
СТОЯНОВА

* * * *
Всичкиго познавате,биогра-

фични бележки няма да има.
Аз м у казвам Иван-поета и не
само аз, защото само поет мо-
же да те срещне на улицата и да
те засипе с поезия. Още като
ученик в гимназията го спохо-
жда музата на поезията и досе-
га не го е оставила на мира.
Като човек докосващ се до из-
куството, той улавя всичко в
този свят, доброто и злото,кра-
сивото и грозното, низкото и
възвишеното. Чувствителната
му душа откликва на всичко
наоколо и той го изсипва на бе-
лия лист. Иван е избрал най-
трудния жанр в поезията – са-
тирата. Неговите стихове са ле-
ки, закачливи с  много ритъм и
рима. Те не са маниерни, а яс-
ни , на моменти дори наивни,
но всяко стихотворение има на-
строение и лесно се помни - ,,На-
хален свят“:

,,Огън жена Вела/въглен в
нея скрит,/ха си я загледал,/ха
драснала кибрит.“/Огън в мене
пламнал/„въглен’’пред вулкан./
Брей жена нахална/нямаш ли
ти срам!”

Пое тът пише  уж  за
обикновените неща в живота и
тръ гва от  малкото, за  да
достигне до значимите и трудно
разрешими въпроси на времето.
В ,,Крила“ той казва:

,,Тук няма за пчела живот/а
как живее тоз народ?”

Иван е не само сатирик, за
него Родината и любовта към
нея е вградена в мечтата му за
по-светъл ден и той пише:

„И мечтая за новото време,/
за още по-светлия ден/за всички
що път са  поели/и любят
родината с мен“

Отношението му към жената
,кат о любим а, е не жно,
изпъ лнено с  уважение и
възхищение ,,Разлъка“

,,Теменужке , свидно цвете/
нямаш никой освен мен,/само
ти си ми в сърцето-/хубостта на
тоя ден“

Далеч съм от мисълта, че с
тези кратки редове  мога  да
обхвана цялото творчество на
Иван Статев. За поезията не
може да се говори много, тя
сама говори за себе  си.  Аз
просто искам тази вечер да ви
кажа,че има и такъв поет.

Кога то чует е неговите
стихове, вслушайте се в тях и

съхранете това , което ви е
нуж но.

И накрая искам да ви кажа
едно стихотворение на Иван

вд ъхнове но от
литературния ни клуб и някой
случки в него.

ОТ КРЪЖОК
Жа ба ,ж аб ки и пат ок /в

литераторски кръжок,/анализ
правили дълбок/на поета си
Паток./Дума взела Жаба Квак/
със анализ цял доклад./Първо
-стихът му е къс/римата му под
въпрос,/амфибрахий и хорей

-/въобще не ги владей./А за
ямба  не ще глас /слаб поет е
той за нас /и поанта слаба тук -
/с тихо ве те  м у боклук ./
Боже,какъв удар с чук,/язък
за патешкия труд/сринат в
ст ол а си с ъвс ем /пат ок ът
гракнал унижен./И във вир да
си дълбок,/не стой на стола
си в ис ок/И не ка  знае  т оз
кръжок,/че ний живеем  и с
народ,/всеки знае в тоз живот/
кой от нас  е по-висок./Жаба
Квак или Пат ок?/от Паток

Донка ГРОЗДЕВА




