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И тази година бе спазена църковната традиция - да се извърши Велик
водосвет. Дървеният кръст да бъде хвърлен във водата и да бъде спасен от
млад и силен момък. Водосветът отслужиха отец Стратия Александров /храм
"Св.Георги" Балчик/ и отец Тодор Тодоров /храм "Св.Петка" Балчик/.
Присъстващи на Богоявленския Водосвет бяха официалните лица: Николай
Ангелов /кмет на Община Балчик/ и Атанас Жечев /председател на Общински
съвет Балчик/.                                                 Фоторепортаж: Маруся КОСТОВА

15 смелчаци се хвърлиха във водите на Черно море в Балчик: най-младият - Никола Николаев Колев /
15 год./; Йонислав Станимиров Димов /17 год./; Живко Тодоров Господинов /18 год./; Стойчо
Станимиров Иванов /19 год./;Велислав Георгиев Опралов /21 год./; Вилимир Евгениев Караиванов /21
год./; Даниел Рахмат Файаз Джахани / 21 год./; Станислав Николаев Николов /22 год./; Влади Иванов
Владев /23 год./; Здравко Пламенов Димитров /25 год./; Цанко Владимиров Величков /25 год./; Иван
Илиев Колев /28 год./; Владислав Владимиров Пътов /на Христовата възраст -33 год./; Танжу Илдъз
Мустафов /36 год./и най-възрастният - Мирослав Михайлов Илиев /48 год./

Секунди преди старта. Всеки се надяваше да види пръв къде ще падне
кръстът, за да скочи в правилната посока и да стигне най-напред до него

Пръв скочи в морето Влади Ив. Владев и бързо, почти без конкуренция, стигна до кръста.
На пръв поглед никой не забелязва охранителите, но без тях не може.
Събитието бе наблюдавано от стотици граждани и гости на Балчик, някои дошли специално за празника.

Доказателството - кръстът е вдигнат от Влади Ив. Владев, но не замръзна, както е поверието за
благодатна година. Температурата на водата - плюс 5 градуса, на въздуха плюс 2 градуса.

Влади Ив. Владев е студент, 4-та година в Икономическия институт - Варна,
със специалност "Аграрен мениджмънт", за което бе поздравен специално
от председателя на ОбС- Балчик Атанас Жечев.

Отец Стратия и отец Тодор поръсиха дошлите на брега балчишки граждани
със светена вода, в чест на Йордановден - 6 януари.

Всеки поръсен със светена вода християнин, целуна Богоявленския кръст
и ръката на отеца.




