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Силистренският смелчага, извадил кръста. Фото: Йордан ГЕОРГИЕВ 6 януа-
ри 2018 г., Тутракан. Богоявление. Стотици граждани са на брега на река Дунав.

Трима бяха смелчаците, които се хвърлиха в ледени води на реката по време на 
изпълнението на Богоявленския ритуал по хвърляне на кръста - 25-годишният 
Иван Радев, 22-годишният студент Димитър Димитров и Кристиян Якимов. 

За осми път христовият кръст бе спасен от Иван Радев. 
Тримата герои бяха благословени от отец Илия и отец Йордан, а зам.-кметът 

Петя Князова-Василева им връчи парични награди.
Ритуалът бе предшестван от Света Божествена литургия и Велик Богоявлен-

ски водосвет в храм „Св. Николай“, след което литийното шествие се отправи 
към брега на Дунав. /Калина Грънчарова/

Кметът Иван Портних поздравява Йордановския герой на Варна 32-годишния 
Емил Атанасов. Фото: ФБ

6 януари 2018 г.

Във хорото вито 
е заложен кода –
 BG  се нарича 
и души привлича.

В Тунджа, във Калофер,
вижте ги мъжете –
истински юнаци
с венци и калпаци.

Веят знаме – символ,
друсат бяла риза –
не ги плаши мраза,
ни лютата зима.

Българщина пазят
с гайди и кавали –
със хоро юнашко
в ледени баражи.

Кръста да намерят
в ледени води –
че да ни запази
от страшни беди.                           

6 януари 2018 год., Балчик
БОГОЯВЛЕНИЕ/
ЙОРДАНОВДЕН

          Пенка ДИМИТРОВА

КАЛОФЕРСКО ХОРО

В с.Оброчище – Те-
кето, кръстът бе хвър-
лен в Албенското море 
от Йеромонах Филип. 
Илиян Петров Иванов 
получи 100 лв. за из-
важдането на кръста, 
а останалите смелчаци 
получиха по 50 лв. от 
кметството, съобщи 
кметът Д.Караджов. 

   Фото: Димитричка 
Началникова

Празник на здравата вода, пресъздаден от Школа за оцеляване Бага Тур  Фото: Асен ВЕЛИКОВ

За мен Йордановден за-
почна в 2:00 ч. през нощта 
в София. Посока - Кало-
фер. Кой се е родил там, 
а? Най-великият поет.
Отворих си очите чак в 
Пловдив, защото си пра-
вих риза за носията, т.е. 
ших и бродирах до 23:00 
ч. 
Откъде това желание - 
дълга история (за въпро-
си на лични  ;))
Нагледах се. Шарени хора 
и още по-пъстра смесица 
от традиции и техноло-

гии - от дронове, които 
издържат безбожно мно-
го време във въздуха до 
стогодишни носии. Ня-
кои хора ме впечатлиха, 
други ме разочароваха, но 
и едните и другите са бъл-
гари и обичат българско-
то. В реката имаше както 
пияни, така и измръзнали 
и трезви, горди мъже.
Ние, зяпачите, бяхме не 
по-малко измръзнали. 
Реката носи голям студ от 
планината. Та, тези сним-
ки идват след три часа на 

едно тясно мостче гушене 
в хора, пристигнали час 
преди мен.
Разочаровах се - ще се оп-
лача по нашенски. Иска 
ми се технологиите да 
бяха дали една крачка на-
зад, вместо да поставят 
обектив върху ухото ми. 
Също ми се иска, кме-
тът да беше организирал 
печки на газ до реката за 
героите вместо изкуствен 
сняг. Хайде не се опла-
квам от прожекторите, 
въпреки, че не позволиха 

на задният фон - планина-
та окъпана в розов изгрев, 
цялата в сняг, да се надве-
си над калната река.
Впечатлих се - две мом-
чета с една огромна тон-
колона и телефон органи-
зираха народни танци за 
целия град под статуята 
на Ботев. Поклон пред 
тях! ... Красиви българки 
играеха неизвестни за мен 
хора, облечени в автен-
тични носии.
Всичката ми техника зам-
ря изтощена, а аз се при-
брах с питане и табели.
Моите благодарности 
днес:
Благодаря на Асен Вели-
ков за информацията! 
Безкрайно благодаря, на-
истина.
Благодаря на Ива Кирова, 
че ме научи да играя на-
родни танци! 
Благодаря на всички ос-
танали, които писаха на 
лични, за да ми дадат до-
пълнителни детайли.
Без вашият принос, няма-
ше да имам толкова пълно 
преживяване.
Радвам се, че станах в 2:00 
ч. днес.
Михаела ГРОЗДАНОВАКалоферско хоро. Фото: М.ГРОЗДАНОВА

26 души плуваха за кръ-
ста в Балчик: Тодор Зве-
здов Тодоров /27 г./; Йо-
нислав Станимиров Димов 
/28 г./; Валентин Валенти-
нов Иванов /26 г./; Живко 
Георгиев Жеков /21 г./; 
Никола Николов Колев /18 
г./; Добромир Димитров 
Славов /27 г./; Валентин 
Андрианов Андреев /15 г./; 
Живко Тодоров Господинов 
/19 г./; Иван Станиславов 
Марчев /20 г./; Станислав 
Николаев Николов /24 г./; 
Ангел Димитров Ангелов /
Балашито – 58 г./; Георги 
Величков Василев /22 г./; 
Адриан Красимиров Кос-
тов /25 г./; Николай Велков 
Кулев /50 г./; Васил Ивелинов Симеонов /18 г./; Жеко Костадинов Жеков /21 г./; Мирослав Михайлов Илиев /50 г./; 
Бедри Рушидов Аптулов /50 г./; Вилимир Евгениев Караиванов /17 г./; Мариян Веселинов Колев /26 г./; Борис Йор-
данов Йорданов /28 г./; Мартин Деянов Божидаров /19 г./; Димитър Димитров Николов /23 г./; Петър Мариянов 
Денев /18 г./; Виолин Ивелинов Филев /18 г./; Петър Николов Коев /18 г./. Свещеноиконом Стратия Александров 
хвърля кръста.                                                                                                                                   Фото:  д-р Иво Войчев


