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Приоритети
КОНФЕРЕНЦИЯ И ЗАСЕДАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В СЛОВЕНИЯ
	От 26 до 29 октомври 2015 г., Европейският съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) проведе две свои важни събития в столицата на Словения – Любляна: 1-ва Европейска конференция на ЕССГ и 4-то заседание на Изпълнителния комитет (ИК) на ЕССГ. От ръководството на ЕССГ взеха участие: президентът Саня Тарцай, председател на Хърватската асоциация на сляпо-глухите „Додир“, вицепрезидентът Сеппо Юрванен, председател на Финландската асоциация на сляпо-глухите, ковчежникът на ЕССГ Гаир Йенсен, който е и президент на Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ) и председател на Норвежката асоциация на сляпо-глухите, членовете на ИК: Тамаш Гангъл, председател на Унгарската асоциация на сляпо-глухите, Франциско Молина, председател на Федерацията на асоциациите на сляпо-глухите в Испания, Петер Ванхуут, председател на Белгийската асоциация на сляпо-глухите, Барбара Верна от Италианската организация за сляпо-глухи, както и одиторът на ЕССГ и на СФСГ Димитър Парапанов, председател на Национална асоциация на сляпо-глухите в България. Всеки от сляпо-глухите членове на ръководството имаше по един, двама или трима интерпретатори. Светлозар Парапанов бе интерпретатор на Димитър Парапанов на английски език и по методи за комуникация със сляпо-глухи, и придружител. 
	Конференцията на ЕССГ се проведе на 27.10.2015 г. на тема „Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ) на ООН – как да се постигне социалното включване на сляпо-глухите?“. Конкретният повод за провеждането й бе отправеният спешен апел от Асоциацията на сляпо-глухите в Словения (АСГС) „Длан“, която поиска подкрепата на ЕССГ пред националните институции на Словения, за своята легитимност като национално представителна организация на хора с отделното увреждане сляпо-глухота. Тъй като национално представителната организация „Съюз на асоциациите на глухите и тежкочуващите в Словения“ (САГТЧС) e поискала от държавата да отнеме националното представителство от АСГС „Длан“, а сляпо-глухите хора да бъдат представлявани от САГТЧС, който съответно да изземе и финансовата субсидия за „Длан“ като национално представителна организация. 
	Конференцията се проведе в зала, предоставена безвъзмездно от Съюза на инвалидите и от Съюза на военноинвалидите. Две дами с увреждания бяха водещи на конференцията – едната бе глуха – виждаща, а другата бе слабовиждаща – чуваща. Това бяха знаци, които целяха да покажат, че съюзите на инвалидите, както и обикновените хора със слухово или със зрително увреждане, подкрепят хората с двойното увреждане сляпо-глухота. На конференцията имаше два жестови преводача: единият от тях превеждаше на словенски жестов език, а другият на международен жестов език. В залата имаше много сляпо-глухи членове от Словения, като най-тежките случаи имаха индивидуални интерпретатори доброволци, които им превеждаха чрез тактилен жестов език, локализиран жестов език и други методи. Поради липса на средства за безжични устройства, преводът между словенски и английски не бе симултантен (едновременен), а последователен (консекутивен), заради което конференцията просрочи много времето си и вместо до 12 ч., приключи около 16 ч. 
	Председателят на асоциация „Длан“, Антон Полутник, е човек с почти тотална сляпо-глухота. Той е роден с глухота, а поради зрително заболяване почти е загубил зрението си и общува с тактилен жестов език. В речта си за откриване на конференцията, той разказа своята лична история, като при ослепяването си е бил посетен от Симона Пеган, която е генерален секретар на асоциация „Длан“, и тя го е извела от състоянието на депресия. Скоро след това той е бил помолен да поеме председателството на асоциацията, и е бил избран. „Длан“ започва да развива програма за консултации и подкрепа на сляпо-глухите си членове, като посещава най-тежките случаи по домовете. За съжаление, преди тази програма, е имало дори един случай на самоубийство на глух човек, който е загубил напълно зрението си и изпаднал в алкохолизъм. В асоциацията членуват както глухи с увредено зрение и тотално сляпо-глухи, така и слепи с увреден слух. Бяха приведени примери на агресивно отношение и физическо насилие от страна на отделни глухи виждащи хора, към техни познати също глухи, които са придобили зрително увреждане. След речта на председателя Антон Полутник, други двама сляпо-глухи също изказаха сърдечните си благодарности към Симона Пеган, която лично ги е посещавала и им е помогнала да се съвземат от депресията и да се включат в живота и дейностите на организацията. Това бяха много лични истории, разказани със сълзи на очи, които трогнаха цялата аудитория. Бяха поднесени и поздравления към Симона Пеган, която наскоро успешно е защитила научната степен „доктор по социология“ с дисертация в областта на сляпо-глухотата.
	Гаир Йенсен в своята реч поднесе топлата подкрепа на СФСГ към АСГС „Длан“, която е легитимния глас на сляпо-глухите хора в Словения. Той разказа за целта и дейностите на СФСГ, насочени към признаване на сляпо-глухотата за отделно увреждане и за създаване на национална асоциация на сляпо-глухите във всяка държава по света. 
	Двама представители на законодателната и на изпълнителната власт на Словения: председателят на народното събрание, както и директора на дирекция в Министерството на труда и социалната политика, изказаха също поддръжката на своите институции към асоциация „Длан“ и признаха сляпо-глухота за отделно увреждане. 
	Бяха прожектирани видео-обръщения от Брюксел от двама приятели на сляпо-глухите, които по обективни причини, не успяха да присъстват на конференцията: Катрин Нагхтън, директор на секретариата на Европейския форум на хората с увреждания, и Адам Коса, унгарски евродепутат с пълна загуба на слуха. 
	Следваха презентациите на ръководството на ЕССГ, посветени на приложението на Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ). Президентът на ЕССГ Саня Тарцай представи темата „КПХУ и планът на ЕССГ как да се постигне социалното включване на сляпо-глухите“. Саня Тарцай преди две години също се дипломира с научната степен „доктор по рехабилитационните науки“ в областта на сляпо-глухотата. Авторката запозна словенската аудитория с дефиницията „Нордик“ за сляпо-глухота. В Европа по най-минимални данни има поне 150 000 сляпо-глухи, които са една от най-социално изолираните групи. Сляпо-глухотата обаче е призната за отделно увреждане чрез чл.24 на КПХУ. ЕССГ се бори за създаването на национални организации на сляпо-глухи във всяка европейска страна. Има работни групи за младежи, жени, връзки с обществеността и набиране на средства. Работи активно с Европейския съюз на слепите, Европейския съюз на глухите, Европейския форум на преводачите на жестов език и Европейската мрежа на сляпо-глухите. ЕССГ се застъпва за АСГС „Длан“ като национално представителна организация на сляпо-глухите и за признаването на сляпо-глухотата за отделно увреждане в Словения. 
	Одиторът на ЕССГ Димитър Парапанов представи темата „Чл. 21 от КПХУ. Признаването на жестовия език и методите за комуникация със сляпо-глухи в Европа. Достъпните интерпретаторски услуги за глухи и за сляпо-глухи като средство за постигане на достъпна комуникация“. В нея той също даде и примера на много положителното сътрудничество между Съюза на глухите в България (СГБ) и НАСГБ в приемането и предстоящото изпълнение на държавния План 2015 – 2020 за осигуряване услугите на преводачи за глухи и интерпретатори за сляпо-глухи, като изказа надеждата си, Съюзът на асоциациите на глухите и тежкочуващите в Словения също в бъдеще да промени отношението си към „Длан“ и да стане постепенно такъв добър партньор, какъвто е СГБ за НАСГБ.
	Следваха презентациите на членовете на ИК на ЕССГ:
	Тамаш Гангъл изнесе темата „Чл. 8 от КПХУ. Идентичността на сляпо-глухите в Унгария и Европа – във фокуса на научното изследване“. Той изтъкна, че сляпо-глухотата често е възприемана само като състояние на пълна слепота и пълна глухота. Сляпо-глухите не трябва задължително да са напълно глухи и задължително да ползват жестов език, а има и други методи за общуване, които се използват при сляпо-глухите. Много организации в Европа и по света считат за сляпо-глух всеки човек, който има едновременно зрително и слухово увреждане – това бе показано и в изследване през 2012 г. по програма „Грюндвиг“. За съжаление, много хора с такава комбинация не се считат за сляпо-глухи, тъй като не знаят, че съществува такова увреждане или не харесват думата „сляпо-глух“, а други не познават услугите или организациите на и за сляпо-глухи. Много интересни са резултатите от официалното преброяване на населението в Унгария през 2011 г. Повече от 3000 души са се отбелязали в анкетите като сляпо-глухи. Също така, повече от 12 000 души не се считат за сляпо-глухи, но са отбелязали в анкетите едновременно зрителното и слуховото увреждане. Тоест, около 15 000 сляпо-глухи може би живеят в Унгария, но само един от пет се идентифицира като сляпо-глух. От 27 страни-членки на Европейския съюз, само 3 държави (сред които Унгария) имат официални данни от преброяването на населението, включващи въпроси за сляпо-глухотата, поради което за съжаление е много трудно да се прецени броя на сляпо-глухите в европейски мащаб. 
	Франциско Тригуерос представи темата „Сляпо-глухотата – испанското и европейското законодателство за сляпо-глухите хора“. Той съобщи, че се предполага, че в Испания има между 7000 и 100 000 сляпо-глухи хора – това са приблизителни данни, тъй като в Испания въпросите за сляпо-глухотата не са били включвани в официално преброяване на населението. От 2007 г. в Испания със закон са признати както жестовите езици в Испания, така и специалните методи за комуникация с глухи, тежкочуващи и сляпо-глухи хора. 
	Петер Ванхуут говори по темата „Бюджетът за личен асистент в Белгия – начин за постигане на независим живот“. Петер, който е с пълна загуба на зрение и на слух от подрастващ, не ползва жестов език, тъй като не го е учил като виждащ, но ползва специалния метод за сляпо-глухи: ръчната азбука „Лорм“. Практиката на годишен бюджет за личен асистент, отпускана от държавата, е удобна за него, като той е работодател на личните си асистенти, обучава ги в метода „Лорм“ и в умения за интерпретиране на разговор, описание на обкръжаващата среда и в придружаване. Той живее сам и затова някои от асистентите му имат функции на домашен помощник. 
	Барбара Верна представи темата „Личната мобилност – червено-белият бастун за сляпо-глухи в Италия“. Още от 1976 г. в Италия и някои европейски страни, сляпо-глухите започват да ползват червено-бели бастуни. През 2001 г. на Третата национална конференция на сляпо-глухите в Италия е била подписана петиция за признаване на червено-белия бастун чрез италианския закон за движение по пътищата, което официално се е случило през 2002 г. 
	През останалото време от 26 до 29 октомври се проведе заседанието на ИК на ЕССГ, председателствано от Саня Тарцай – президент на ЕССГ. Направи се преглед и анализ на свършеното от ръководството до сега и се набелязаха задачите през 2016 г. В началото на месец април 2016 г. ще се проведе следващото заседание на ИК и конференция на ЕССГ в гр. Модена, Италия. Домакин и организатор е Барбара Верна. В началото на юли 2016 г. в България ще се проведе Първия световен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите. Организатор и домакин е НАСГБ. Това ни задължава да извършим добра подготовка и да намерим средства, включително и чрез проект, за провеждането на празника. 
	По време на престоя в Словения, одиторът Димитър Парапанов проведе срещи с ковчежника на ЕССГ – Гаир Йенсен, като осъществи одит (ревизия) на ЕССГ върху отчетния период на 2014 г. и първо полугодие на 2015 г. Димитър Парапанов представи резултатите от одита на заседанието на ИК на ЕССГ. 
	В краткото време за отдих, бяха посетени забележителности на Любляна – стария град и замъка-крепост.
Светлозар Парапанов
изпълнителен директор на НАСГБ
 и директор на НЦРСГ „Хелън Келър“
 
Делници и празници
ОСЕМ ГОДИНИ НА КРИЛЕТЕ НА ПЕСЕНТА
	На 10 октомври тази година се навършиха осем години от създаването на дует „Настроение, години изпълнени с много труд и лишения в името на нейно величество песента. За разлика от другите дуети, изявяващи се на музикалните сцени, ние се движим по път изграден от самите нас, със собствен облик и визия. Участието ни на концертите винаги се отличава с представяне на нещо ново или промяна на познатото и показването му в най-неочаквана светлина. Така след дълго прекъсване на концертната ни дейност появата ни на пловдивска сцена през месец март беше посрещнато от публиката с възторг и много радост. Конферансието на осмо мартенския концерт в дома на народната армия в Пловдив ни изпрати с думите: “Добре, че дойдохте да раздвижите малко обстановката.” 
	След черната 2014 г. заради една неочаквана злощастна случка и едногодишно прекъсване, дует „Настроение“ отново пое по пътя на сценичните изяви с нови сили и жажда за още по-големи победи. И те не закъсняха. В гр. Хисаря показахме, че не трябва да ни отписват от титулярните места. Доказателство за това беше сребърният медал в жанра фолклор, където се изявяваме по-рядко. По принцип нашата сила е в естрадата и шлагерната песен, макар че той не ни е чужд и обичаме да експериментираме с него. Затова на международния фестивал за хора с увреждания в гр. Перник, оценката на журито за участието ни в шлагерната песен дойде съвсем очаквано за нас. Златният медал за изпълнението на песента „Двама вървим по пътя“ не ни изненада. Напротив, по думите на водещия дори плакета е бил за нас. По традиция най-значимото събитие за дует „Настроение“ си остава много-жанровия фестивал на сляпо-глухите в България, провеждан през последните години в гр. Пловдив. В него нашето присъствие е много силно и запомнящо се въпреки голямата конкуренция. Квалитетното жури в лицето на професор Светла Станилова от музикалната академия в Пловдив оцени по достойнство изпълнението ни на песента „Ако си дал“ и я награди със златен медал. Тази песен е една от най-сложните в нашия репертоар поради комбинацията от вокално представяне и рецитация, непозволяваща никакви компромиси с текста. Според журито изпълнението ни е било перфектно и завладяващо с прочуствеността на речитатива, поднесен от гласа на женската половинка на дуета. В жанра „стара градска песен“ в същия фестивал се появихме на сцената с песента „Двама вървим по пътя. За изпълнението й получихме най-високото отличие – златен медал. Като завършек на чудесното ни годишно пътешествие по сцените, във гр. Варна експериментирахме нещо, за което сме били в доста сериозен спор напоследък, вътре в дуета. На международния фестивал “Листопад на спомените“ след фестивалите в Перник и Пловдив решихме да заложим отново на песента „Двама вървим по пътя“. Направихме го заради фактора „жури“, понеже ни се е случвало за една и съща песен да ни оценят различно на различните места. Този път това не се случи. Тази песен и на трите фестивала получи най-високите отличия, което е показател за качеството на нашето изпълнение. Даже във Варна, след нас публиката ни е станала на крака, но ние не можахме да го видим по обясними причини. Сега чакаме коледните концерти, в които дуета ни има запазено място с емблематичните празнични песни, изпълнени с много любов и с огромно чувство на благодарност към публиката, заради която живее и пее дует „Настроение“. 
Кирил Дамянов
* * *
АТРАКТИВНО ПАПАГАЛСКО ШОУ В ПЛОВДИВ
	Да, шоу! Невероятно шоу!!! 28 папагала от 22 вида се представят на уникална изложба. Тя бе открита на 16 октомври в Пловдив със специален водосвет и в присъствието на кмета на Район „Тракия” Костадин Димитров. Разположена е на последния етаж в Търговския център „Форум”. Птиците не са в кафези, а като истински манекени са кацнали на определени поставки, напомнящи част от дървесен клон. Някои дори се намираха на раменете на организаторите. Папагалите са от три континента – Австралия, Америка и Африка. Те са много различни по големина и окраска на оперението. От белите като сняг какаду (Австралия, Нова Гвинея) до пъстрите Ара (Америка) и жако (Африка). Техните размери варираха от 25 см. до 1.20 м. Камен Дичев, един от организаторите на изложбата, подчерта, че цели два месеца птиците са „обучавани”, за да свикнат да бъдат наблюдавани от множество хора. На импровизираната пресконференция, той поясни, че цените на папагалите варират от 1 500 лева до фантастичните 30 хиляди само за една бройка.
	Пред него винаги има голяма навалица от деца, възрастни и журналисти. Това е един бял папагал, от вида какаду, на име Лукас. Той изглежда най-много радваше публиката. Папагалът през две-три минути с детски глас й се обясняваше в любов: „Ай лав ю” и се кланяше много артистично. А публиката щедро го възнаграждаваше с бурни аплаузи. Пловдивчани и техните гости цял месец ще могат да посещават уникалната птича експозиция. Следващите спирки на папагалската сбирка са София и Букурещ. 
	Посредством това интересно турне, неговите организатори целят да популяризират сред широката общественост тези прекрасни домашни любимци, за които много от нас имаме твърде слаба представа.
Стефан Стойчев
 Снимкa: Авторът
* * *
СВЕТЛИНА И ТОПЛИНА ЗА ДРУГИТЕ
	Поезията е това литературно чудо, което носи светлина и топлина за слушателите и изпълва сърцата им с наслада. Големият поет Павел Матев на една среща каза, че тя – поезията не може да се чете от всеки, но когато се слуша, нещата стават съвсем различни. Важното е друго, че истински може да я предаде на другите само онзи, който я разбира и обича. Ето такъв човек е една нежна и крехка душа, със светло име – жена от ТО на НАСГБ Добрич, Светла Маринова. На различни фестивали и участия Светла е доказвала своите отлични рецитаторски умения, но да грабнеш сърцата на стотици хора в публиката и на журито е съвсем друго нещо. Тя го направи на 20-то издание на Международния фестивал „Листопад на спомените” – Варна 2015 г., където участниците бяха над 2000 души и се състезаваха във всички жанрове на изкуството. Рецитаторският път на Светла Маринова започва от детството й, защото тя обича поезията, разбира я, влиза в образите на лиричните герои и затова умее да я предава на слушателите, така че те да затихнат, да се унесат и да възприемат с душата и сърцето си думите на поета. Светла, тази мила и чувствителна жена има твърде мъжка професия – технолог на двигатели с вътрешно горене и с голямо старание постъпва на работа в завод „Калорима” Добрич. Но съдбата й начертава друг път. Започват проблемите с очите и това я поставя пред дилемата няколко пъти да променя работата си, с по-лека ангажираност, което съвсем не я отчайва. Чувствителността, която носи в сърцето си, щастливото й семейство, ангажираността към организацията я правят още по-силна, по-отговорна, още по-полезна за себе си и обществото. До нея са съпругът й Петко, дъщерите Теменужка и Дарина и внуците. Често пъти съм я чувала да казва: „Аз имам най-добрия съпруг на света!”. Вярвам й, защото той е един от нас, сраснал се е с проблемите ни, винаги е първият ни помощник при всяка наша дейност и изява. Опора не само за Светла, но и за нас – нейните колеги по съдба. В своя рецитаторски репертоар Светла е представяла стиховете на най-големите български поети – Иван Вазов, Пейо Яворов, Дора Габе, Елисавета Багряна, Павел Матев, Матей Шопкин и др. Но тоя път във Варна тя се представи със „Зададе се облак тъмен” от Христо Ботев. На фона на една красива народна музика – бавна, с минорно звучене, изпълнена от кавал, Светла извиси глас в голямата фестивална зала на културата и спорта, което накара публиката да утихне. Стотиците хора, като че ли спряха да дишат, унесени в думите на поета, поднесени от рецитаторката. И аз слушах за кой ли път това произведение, но сега то звучеше по-различно и по-убедително от всякога. Светла Маринова беше лиричният герой, тя пресъздаваше неговите вълнения и преживявания като свои. Влязла в образа му, тя накара и слушателите да разберат това. Миг след края, публика и жури я аплодираха силно и продължително с викове: „Браво!”. Оценката не закъсня. На гала концерта в жанра „Художествено слово”, светла Маринова получи Диплом и „Малък сребърен лист” – статуетката на Фестивала. Освен новите аплодисменти на публиката тя получи и нашите сърдечни поздравления. Радвахме се заедно с нея – нашата гордост, не само на сляпо-глухите от Добрич, но за града ни, както и за НАСГБ. За пореден път доказа, че в този живот всеки има своето достойно място, независимо от проблемите си.
	Напред, Светла! Ние, твоите приятели и почитатели сме уверени, че ти остава само крачка до златния медал! От сърце ти го желаем! Бъди сигурна, че винаги ще бъдем твоята подкрепа и не се отказвай да представяш на такива места своята лична позиция.
Мария Паскалева
* * *
ИВАН ЛИЦОВ НА 70 ГОДИНИ
	На 11 октомври председателят на ТО на НАСГБ в гр. Горна Оряховица Иван Лицов имаше хубав повод за празнуване. По негова лична покана на 28 октомври ръководството се събра, за да отбележи юбилейната му 70 годишнина. Председателят на Контролния съвет на НАСГБ – Маринка Маринова връчи скромен подарък от името на членовете на Териториалния управителен съвет. Не липсваха и поздравите към юбиляря. Дует „Кей Ди” – Катя Кряжева и Димитър Димитров го поздрави с песен. Всички му пожелаваме много здраве, щастие, късмет, дълголетие, успешна и ползотворна работа, лични и вълнуващи емоции. Честит юбилей, Иване!
Димитър Димитров
* * *
ПРЕКРАСНА ЕКСКУРЗИЯ ДО „ЕТЪРА” 
	Първи октомври бе датата, на която ръководството на Териториалната организация на сляпо-глухите в гр. Горна Оряховица организира чудесна екскурзия до етнографски комплекс „Етъра” край гр. Габрово. Посещението бе осъществено съвместно с членове и от ТСО на слепите. Председателят Иван Лицов и сътрудничката Катя Кряжева положиха усилия това да бъде факт. Групата от 15 члена остана много доволна. Посетихме музея, в който са разположени 50 обекта със занаятчийски работилници и обекти с обществено значение. Етнографският комплекс „Етъра” е първият по рода си музей в България, който е открит на 7 септември 1964 г. Музеят е разположен на 8 км. от гр. Габрово. Идеята принадлежи на Лазар Донков, който си поставя за цел посетителите да имат достъп и да се запознаят с миналото, в което занаятите са били традиция. Това е един от малкото музеи в Европа под открито небе, в който могат да се видят много и различни занаяти като бакърджийство, грънчарство, дърворезбарство, иконопис, коларо-железарство, кожухарство и др. Всичко това е една атракция, която може да се види от наши и чужди посетители – туристи. Останахме възхитени от всичко най-интересно, което имахме възможност да видим и научим. Колкото по-често посещаваме забележителности с национално значение, толкова по-добре ще опознаем родината.
Димитър Димитров 
* * *
ПЪРВИ ТЕРИТОРИАЛЕН ТУРНИР ПО БОУЛИНГ ЗА СЛЯПО–ГЛУХИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
	По повод 15 октомври – Международния ден на белия бастун, ТО на НАСГБ във Велико Търново, с подкрепата на ТСО на ССБ и Лайънс клуб „Царевец” – Велико Търново, организира и проведе първия турнир по боулинг за сляпо-глухи в старата столица и областта. Турнирът се проведе в Боулинг център в МОЛ – Велико Търново, на 12.10.2015 г. В поредица от десет тура всеки от участниците имаше възможност да покаже своите умения и да се бори за спечелването на първенството. В продължение на два часа боулинг пистите в залата бяха терен на оспорвана надпревара за точни попадения и време! Инвестираните умения, старание и упоритост от страна на състезателите доведоха до следния резултат в класирането на финала:
	1-ва награда – Златен медал и диплом за призово място беше присъден на Димитър Станев; 	2-ра награда – Сребърен медал и диплом за второ място получи Елица Йосифова
	3-та награда – Бронзов медал и диплом за трето място заслужи Георги Ангелов.
	Наградите бяха връчени на победителите от председателката на ТО на НАСГБ във Велико Търново – Елица Йосифова. След състезанието за участниците в турнира имаше обяд, на който се разискваше състоялата се спортна проява. Медалите и дипломите осигури председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов, а празничният обяд бе спонсориран от Лайнс клуб „Царевец” – Велико Търново.
	Победителите в турнира бяха наградени и с участие в екскурзия, организирана от ТСО на ССБ – В. Търново и Община – В. Търново по маршрут: архитектурен паметник "Мост на Колю Фичето" край гр. Бяла, комплексът "Скални църкви" край с. Иваново в долината на р. Русенски лом, единствения в България действащ скален манастир „Св. Димитър Бесарбовски” и Еко-музей с аквариум в гр. Русе. В календарния план на ТО на НАСГБ във В. Търново са предвидени разнообразни културни и спортни прояви, което прави живота на нейните членове осмислен и пълноценен!
Пенчо Василев
* * *
ДЪЩЕРЯТА НА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ – ГОСТ В ПЛОВДИВ
	По идея на Катя Христакева на 7.10.2015 г. в голямата зала на Националния център за рехабилитация на слепи се проведе среща на пловдивския литературен клуб „Следа” с дъщерята и зетя на Николай Хайтов – Елена Хайтова и Никола Гигов. Към срещата проявиха интерес не само членове на клуба, но и членове на двете териториални организации на Съюза на слепите в Пловдив, както и ТО-НАСГБ Пловдив. Елена Хайтова до своето пенсиониране работи като учителка. Автор е на 13 книги, три от които е посветила на своя баща. Две книги е написала и за своя съпруг Никола Гигов. Нейни са и книгите “Крилете на дивия лес” и „Огледало от женски съдби”. Тя сподели – „баща ми беше болен от любов към България. Цял живот той водеше битки. Най-голямата беше за гроба на Левски. Твърдеше, че има заровена истина и да посвети живота си на нея си струва”. „Певецът на извори” е автор на 65 книги, от които 12 за митичния Орфей. Носител е на 45 ордена и медали, които е предал на Държавния архив. И двамата именити гости се самопредставиха и прочетоха свои творби. Освен две стихотворения Никола Гигов почерпи аудиторията и с късия си разказ „Болко моя, песен моя”, чийто персонаж е невиждащ певец. Гостите са провели 10 хиляди срещи в страната и 60 държави. Към творците на изящната словесност присъстващите отправиха редица въпроси, на които получиха изчерпателни отговори.
	Емблематичната съпружеска двойка понастоящем живее в Смолян. Елена Хайтова и Никола Гигов подариха на организаторите на срещата по няколко свои книги, като разрешиха те да бъдат записани в студиото за говорещи книги на ССБ. Надяваме се, че тези книги ще намерят място и в електронната библиотека на Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928”. Участниците в срещата си тръгнаха преизпълнени с признателност към нейните организатори.
 
Стефан Стойчев
Снимка: Авторът 
* * *
ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ ЗА ДЪЛГОЛЕТИЕ

	На пети октомври скъп гост в клуб „Детелина” към ТО на НАСГБ Добрич бе д-р Илияна Ананиева. Темата на събеседването бе „Здравословно хранене за дълъг и ползотворен живот”. Помещението едва побра членовете, дошли да слушат беседата. Лекторката с увлекателен тон завладя аудиторията. Тя сподели с присъстващите някои от основните принципи за здравословно хранене. Според д-р Ананиева закуската сутрин не бива да се пропуска. Чрез това първо хранене зареждаме организма с гориво. Хората, които имат навик да закусват, не боледуват. Трябва да се набляга на пресните, сезонни плодове и зеленчуци. От месото е добре да се консумира предимно пилешко и пуешко. Рибата, печена или варена, трябва да присъства минимум два пъти седмично на трапезата ни. Лекторката подчерта, че ядките – бадеми, лешници, орехи, фъстъци и черен шоколад са също много полезни за нас. Тя ни насочи и към консумация предимно на пълнозърнест хляб. Присъстващите задаваха уточняващи въпроси. Лекарката изслушваше търпеливо всеки един и даваше изчерпателен отговор. Тя обеща в бъдеще да откликва отново на нашите покани. В края на събирането й поднесохме цветя и й благодарихме за полезната беседа.
Калинка Ковачева
* * *
СПОРТЕН КЛУБ „МАРИЦА“ – ПЛОВДИВ – 
ОТНОВО НАПРЕД И НАГОРЕ
	След отпразнуването на 10-я си рожден ден през миналата година, Обединен спортен клуб на сляпо-глухите „Марица“ Пловдив поведе нова битка за себедоказване в средите на хората с увреждания. Преминавайки през много перипетии, благодарение на упорития труд успяхме и този път да се задържим на гребена на вълната. Спечелените медали затвърдиха доверието на Община Пловдив, нас и нашето специално отношение към спорта, предпоставка за поредната финансова инжекция, осигурила пълноценен тренировъчен процес и участие в спортните състезания. Средствата ни помогнаха да проведем нашите тренировки най-вече по боулинг и вътрешните клубни турнири по спортна табла, шах и дартс. И резултатите не закъсняха. На проведения през месец август в гр. Варна Национален спортен празник на сляпо-глухите нашите членове спечелиха за териториалната пловдивска организация общо 39 медала, от които 18 златни, 17 сребърни и 4 бронзови. Благодарение на новопостъпилите членове в клуба Таня Димитрова, Иванчо Христов и Илия Кърпаров, на завърналите се в отбора след кратко отсъствие Събка Димитрова и Никола Стоянов, на старите бойци Димитър Стоянов, Милко Кичуков, Димка Дамянова и Тотка Златанова грабнахме първото място в отборното класиране по боулинг, лека атлетика и дартс.
	След националния спортен празник по инициатива на ОСКСГ „Вихър“ пак в гр. Варна се проведе турнир по спортна табла и канадска борба за обединени спортни клубове на сляпо-глухите. В този турнир нашият клуб отново показа своя спортен дух и жажда за победа. В канадската борба станахме втори само заради по-малкия брой състезатели. Четирима борци спечелихме 4 златни и 4 сребърни медала. В спортната табла отново се представихме повече от добре. За нашия клуб таблата все още е нов спорт. Повечето от нас се занимават от пет-шест месеца с нея, а още в първите срещи всички, които участвахме се изправихме срещу едни от най-известните имена в турнира. Въпреки това се борихме до край, защитавайки достойно името на спортен клуб „Марица“ Пловдив. В индивидуалното класиране при жените Събка Димитрова и Таня Димитрова заеха второ и трето място. При мъжете нещата не тръгнаха добре, но накрая всичко се подреди както трябва. В борба за влизане в призовата тройка Милко Кичуков се изправи срещу представителя на Варна Ваньо Биячев и отстъпи третото място след драматична игра. Кирил Дамянов след победа над Димо Тотев и съотборника си Петър Кисьов трябваше да се срещне на финала с Евгени Генчев, от който беше загубил в първия кръг. При разменени победи в първата и втората игра стана нещо много интересно и невиждано дотогава в клуба на културния дом в комплекса на слепите. Третата среща вървеше с променлив успех някъде до към средата. Когато насъбралите се около масата виждаха как Евгени уверено върви към победата и първото място, изведнъж всичко се обърна с главата надолу. Заровете сякаш се подиграха с него и минаха на страната на пловдивския състезател. С пресметливи ходове и уверена игра Кирил Дамянов успя да затвори варненеца и Евгени Генчев се предаде още преди да завърши цялата среща. Така представителят на „Марица“ Пловдив спечели първото място в индивидуалното класиране. След изиграването на всички двубои дойде време за преброяване на точките и награждаване на състезателите и отборите. Оказа се, че пловдивския и варненския отбор са с равен брой точки. Поради недостигащото време се предложи първо и второ място да се разиграе на принципа на жребия. Тук късмета беше на страната на варненския отбор и той взе първото място. Въпреки това пловдивчани заслужиха признанието на публиката за невероятната си игра като още млад и не толкова опитен отбор в този спорт.
	Най-голямата емоция за нас през 2015 г. дойде на 10 октомври. С финансовата подкрепа на община Пловдив спортен клуб „Марица“ положи началото на една двугодишна своя идея и мечта, а именно организирането на национален турнир по боулинг за сляпо-глухи спортисти, членове на обединени спортни клубове на сляпо-глухите в България. Самата организация на такъв турнир е малко по-сложна поради това, че залите за боулинг в Пловдив не са много и са заети непрекъснато. Да не говорим за цените на хотелите, градския транспорт и храната. В края на краищата всичко си дойде на мястото. Комплекс „Аквалент“ предостави своята база за нашето мероприятие. С превъзходните си условия за нощувка, отличната боулинг зала и чудесния ресторант тя очарова нашите гости от Варна, Стара Загора и Асеновград. В предварително уреченото време в боулинг зала „Аквалент“ започна дългоочакваният турнир. Специално за наша морална подкрепа дойде да засвидетелства своето уважение към спортистите с увреждания представителя на Община Пловдив, Главен експерт Славка Иванова. Под бурните ръкопляскания на спортистите тя хвърли първата топка по боулинг пистата, даде старт на турнира и пожела много късмет и спортсменска игра на всички. Председателят на НСФСГБ – Димитър Парапанов произнесе кратко слово с пожелание за успех на турнира и най-вече победа на приятелството и спортния дух. След двучасова игра първият национален турнир по боулинг за обединени спортни клубове на сляпо-глухите в България завърши. Отборът на „Марица“ Пловдив спечели първото място изпреварвайки „Вихър“ Варна само с 4 точки разлика. На трето място се нареди отбора на „Августа“ Стара Загора. Заралии също бяха на крачка от второто и първото място с невероятно добрата игра на председателя на клуба Ангелина Кръстева. Адмирации заслужава и новооткрития асеновградски клуб на сляпо-глухите „Станимашка светлина“ с председател Красимир Касабов, за достойното си представяне в националния интеграционен турнир по боулинг. Асеновградчани отложиха планираната екскурзия до Велико Търново само и само да вземат участие в турнира, което им прави чест, за разлика от добричкия клуб „Устрем“. По-важното в случая е, че всички състезатели и гости останаха удовлетворени и доволни от турнира, а след вкусната вечеря и леката алкохолна почерпка от председателя на пловдивския отбор по случай рождения му ден, състезателите се разделиха с пожелание турнира да стане ежегоден, тук на пловдивска земя.
Кирил Дамянов
* * *
30-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА „ЕСПЕРАНТА ФАЙРЕРО”
	На 05.10.2015 г. в Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928” много есперантисти от София и страната се събраха за 30-годишния юбилей на сп. Есперанта файреро – печатен орган на асоциацията на невиждащите есперантисти в България /АНЕБ/. В залата беше представена и изложба с есперантистки символи, медали, грамоти, книги и др. произведения на българските невиждащи есперантисти, която се разгледа с интерес от присъстващите. Гости на тържеството бяха: Мая Горова – зам. председател на БЕС /Български есперантски съюз/, Марина Петкова – сп.  „Зари” – печатен орган на ССБ, в. „3-та възраст”, Braille FM, Мира Попова от радио Алма Матер, Снежанка Кирчева – редактор на сп. „Звук и светлина” – печатен орган на НАСГБ и в. „Тишина”. 	Председателят на АНЕБ – Димо Димов откри тържеството с кратко слово и благодари на всички присъстващи, които са успели да отделят от ценното си време, за да засвидетелстват своето уважение към това мило тържество. Юлия Юлева – секретар на читалище „Луи Брайл 1928” изнесе информация за издаването на списанието, пътя на неговото развитие и разпространението му. Стана ясно, че то започва от 1985 г., като за редактор на първия брайлов екземпляр е назначен видният невиждащ обществен деятел и есперантист – Тодор Шошев, който ентусиазирано го редактира до смъртта си през 1991 г. От 1999 г. издаването на сп. „Есперанта файреро” е съвместно на три организации: АНЕБ, Националното читалище за слепи „Луи Брайл 1928” и ССБ . А от 2002 г. е избран отговорен редактор на „Есперанта файреро” в лицето на Данчо Данчев, а в момента редакционния съвет е в състав: Данчо Данчев, Димо Димов, Владимир Желев и Радка Стоянова. Списанието излиза в 4 екземпляра годишно. Списанието се чете от Северна Америка до Япония като се изпраща на чуждестранни библиотеки и в есперантския музей във Виена. „Есперанта файреро” излиза в брайлов вариант, на диск, в Интернет и от миналата година със съдействието на Мариана Евлогиева се издава на плоскопечатен шрифт. Водеща идея на списанието винаги е била и е, да информира света за България и България за света, и това се старае да постига чрез постоянните си рубрики: “есперантски живот”, “из живота на невиждащите”, “езикови въпроси”, “литература”, “изкуство и култура”, “запознай се с нашата родина”, “интересно” и “желая да кореспондирам”. Пожелаха си списанието да излиза дотогава, докато има невиждащи есперантисти. 
	Тържеството завърши с предварително подготвена музикално поетична програма и скромна почерпка.
Снежанка Кирчева

Силуети
ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ТРИСТА И ДВАНАЙСЕТ
(не-научно фантастичен разказ)
 
	Май нещо се пообърках. Толкова пъти съм минавал от тук, а сега се обърках. Абе, кьорава работа. „Май нещо се пообърка, а Митак?“ Да бе! Обърках се. Ама какво става с мен? Че не виждам зная. Че и със слуха не съм добре зная, но сега и гласове започнах да чувам. „Не се притеснявай, всичко е наред! Ние ще ти помогнем.“ Кои сте Вие, и от къде сте? „ От 4312 сме. Вашите хора ни наричат хуманоиди.“ Аз пък съм абдалоид. „Знаем. Знаем, че си абдалоид. Затова си ни симпатичен. Ние те обичаме, и ще ти помогнем. Сега ще ти изпратим едно зелено човече да ти помогне.“ А не може ли вместо зелено човече, да ми изпратите едно зеленооко момиче? „Добре! Добре! Може, ето слушай! Изпращаме ти „зеленоокото момиче“. Пее Боян Иванов. “То беше мъничко момиче, с очи зелени и добри…“ Не! Не искам песен! Момиче искам! Истинско момиче! „Момиче иска. Момиче искал. Истинско! Добре! Добре, изпращаме.“Ако може зодия „Рак“! „А, не! Със зелени очи намерихме, но не е „рак“ а „риба“. Но като няма рак може и риба. Нали така казват там при Вас, на Земята. Ние сега учим Вашите поговорки“. Глупости! Не е „Ако няма рак може риба“, а правилното е „Ако няма риба може и рак“. „Добре, добре, бе Митак! Сега чакай! Момичето ще дойде след няколко минути“.
	 – Господине! Господине! Извинявайте, искам да Ви помогна. Може ли?
	 – Разбира се! Аз Ви очаквах. Впрочем, наистина ли сте зодия „Риба“ и сте със зелени очи?
	 – Да. Наистина съм зодия „Риба“, но не съм със зелени, а със сини очи. Впрочем нося сини контактни лещи, а очите ми са наистина зелени. Но Вие нали сте сляп? Как разбрахте какъв е цвета на очите ми?
	 – Ами моите приятели от „4312“ ми го казаха. Били някакви хуманоиди и решили да ми помогнат.
	 – Какви, какви казахте? „Хуманоиди“ ли? 
	 – Да, да! Така ми казаха. От някакъв астероид „4312“.
	 – Разбирам! Разбирам! Господине, моля да ме извините, но аз бях забравила, че имам среща с една моя приятелка. Ето тук, по тротоара, надявам се, че ще можете да продължите сам!
	 – Разбира се! Разбира се! Много Ви благодаря, госпожице!
	„Какво стана, бе Митак? Всичко наред ли е?“
	Да бе, да бе! Всичко е наред. Само че ще Ви помоля по-рядко да влизате в главата ми.
Димитър Грудев
От първо лице
ИНТЕРВЮ С БОЖИДАР СИМЕОНОВ ОТ ВАРНА
 
	 – Откога свирите?
	 – Бях на 2-години, когато се научих да свиря с уста. А сериозно почнах да свиря на акордеон на 7 годишна възраст, като ученик в СОУ за ДНЗ „Проф. д-р Иван Шишманов” в гр. Варна. На 11 години замених акордеона с гайда. На 13-години отидох да уча в средното музикално училище „Филип Кутев” гр. Котел. Тогавашният директор Ташо Барулов беше против моето обучение, тъй като съм незрящ, въпреки приемането ми на първо място. Наложи се с баща ми да отидем в София и да се допитаме до Министерството на културата и в крайна сметка започнах да уча, както всички останали. След като завърших, кандидатствах в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в гр. Пловдив. Тук обаче преподавателите бяха по-информирани и не срещнах никакви затруднения при приемането ми. Завърших със степен бакалавър, а година по-късно – магистър. По време на следването ми, а и след това свирех по различни участия в България и извън нея.
	– Какво е за Вас музиката? 
	– Музиката е смисълът на моя живот, както аз понякога обичам да казвам – тя е болест, а не призвание! Човек или се ражда с нея, или не. Има и такива, които не я взимат на сериозно, но от тях за съжаление страдаме всички ние – музикантите. Вместо да се занимават със нещо друго, се опитват да свирят и пеят като по този начин унищожават цяла една ценностна система, изградена от векове.
	– Какво Ви накара да напуснете страната? 
	– Една държава, която не си цени хората на науката и изкуството, те рано или късно я напускат. Щом тя не ми е дала абсолютно нищо, аз трябваше да потърся друго място, където уменията ми ще бъдат реално оценени. И така се насочих към Сърбия, защото там хората са близки по манталитет до нашия и не са толкова безчувствено ледени като западно-европейците. 
	– Как се чувствахте като незрящ музикант в чужда страна?
	– Там не се интересуват от къде идваш и как изглеждаш, а какво можеш и дали се отнасяш със съответното уважение към хората. Като пример мога да дам певците братята-близнаци Саша и Деян Матич. Тях никой не ги категоризира като отделна група или вид "незрящи музиканти" а напротив – те са си наравно със останалите колеги.
	– А в България какво е усещането?
	– В България не се интересуват какво можеш, а как изглеждаш и по какъв начин могат да те използват. За да се промени това, обаче трябва да се промени системата като цяло, т.е. всяка жаба да си знае гьола и най-вече мястото си в него.
	– С какво Ви зареди работата в Сърбия и бихте ли отишли отново там?
	– Когато хората уважават и оценяват това, което правя, винаги ме зарежда с положителна енергия и ми дава сили да продължа напред. Бях чел скоро в интернет пространството, че един човек, както и един цял народ най-бързо се унищожават, когато им отнемеш вярата в доброто и справедливостта. Що се отнася до това, дали отново бих отишъл там – Да, даже и обмислям вариант да остана там за постоянно, защото там храната, здравеопазването, образованието, културата и стандарта на живот са много по-добри, отколкото в България. И мисля, че това е така, защото Сърбия не е в Европейския съюз и НАТО.
	– Освен с музика, с какво друго се занимавате?
	– Освен с музика, професионално не се занимавам с нищо друго, защото две различни неща няма как да бъдат съвместими. Иначе през свободното си време обичам да се разхождам с приятели из природата и да ходя на риболов.
	– Имате ли кумир и може ли да се каже, че той е Вашата пътеводна звезда?
	– Да, това е Иво Папазов. Винаги съм се стремял това, което той го е постигнал на кларинета като специфичен начин на свирене, да го приложа на гайдата, доколкото позволяват скромните възможности на този инструмент, защото Иво Папазов “асфалтира” пътя за всички музиканти след него и накара света да погледне на българската народна музика като на едно отделно направление.
	– Славата за Вас бреме ли е или необходимост?
	– Ние хората сме земни и такива трябва да си останем до края на дните ни. Славата е само на Бога! Всички останали сме само един инструмент в неговите ръце! 
	– Според Вас трудно ли пробива един незрящ музикант в България?
	– Изключително трудно. Един незрящ музикант, за да пробие, той задължително трябва да се интегрира в нормалната среда и да бъде на по-високо ниво от останалите зрящи. В България понякога и това не е достатъчно, защото ценностната ни система отдавна не съществува.
	– Предлагали ли са Ви работа? Смятате ли, че може да се наложите с изкуството си?
	– Да, предлагали са ми, но рядко съм приемал, защото в повечето случаи условията са били унизителни. За мое щастие в Сърбия съм нямал такива проблеми. В България истинската музика се радва на много малко почитатели, защото медиите не подбират какво да излъчват – наред с качественото те пускат и некачествено и обикновения зрител трудно може да отсее кое е правилното, но за радост все още има истински ценители.
	– За какво мечтаете? 
	– За един по-добър свят, в който хората да са развити духовно и парите да не са цел, а средство.
	– Бихте ли променили нещо в живота си?
	– За сега не. Времето ще покаже.
	– Как Ви възприема публиката?
	– Много е важно един изпълнител правилно да предаде това, което преживява на публиката. Аз винаги съм се старал да давам всичко от себе си.
	– Радвате ли се на голям брой приятели и какво е приятелството за Вас?
	– Да, радвам се на достатъчно истински приятели. Много е важно едно приятелство да е безкористно, защото тогава то е най-чисто!
	– В едно изречение като какъв бихте се определили?
	– Много луд човек! Ха ха ха ха...
	– Последни думи и пожелания към читателите на списание „Звук и светлина”.
	– Пожелавам на всички читатели да са живи, здрави, усмихнати, позитивни и винаги да казват на глас това, което мислят без да се страхуват и да пазят достойнството си, защото то е по-голямо дори и от хляба!!!
Снежанка Кирчева
Щрихи от родината
ВКАМЕНЕНАТА СВАТБА
	Вкаменената сватба, известна още като Кърджалийски пирамиди, представлява геоморфоложки феномен с естетическа стойност. Той е представен от живописни скални пирамиди, образувани сред вулкански скали с палеогенска възраст. Обявен е за природна забележителност през 1974 г. Намира се на 300 м. надморска височина на 3 км. от гр. Кърджали, до с. Зимзелен. Районът около Кърджалийските пирамиди попада в Момчилградското понижение, което от своя страна е част от голямата Източнородопска палеогенска депресия. Скалните пирамиди са във вулкански туфи с риолитов състав, образувани преди около 35 милиона години. През олигоцена, днешните Източни Родопи са били неспокойно дъно на дълбоко море. Чести вулканични взривове разтърсвали земята и на морското дъно се образували дебели пластове вулканска пепел, примесена с различни късове от разрушаващите се по брега скали. При постепенното затихване на вулканичната дейност, морето се оттеглило на изток, а пластовете на риолитовите туфи се показали на земната повърхност. От съдържанието на различни минерали в тях – железни и манганови оксиди, зеолити, глинести минерали, вулканично стъкло и др., скалите се обагрили в различни цветове – бял, жълт, розов, зелен, ръждивочервен. По пукнатините се извършва повърхностната ерозия на скалите и възникват дълбоките коридори между фигурите. Пирамидите се образуват в розовите и белите пластове, а зелените туфи определят заоблените форми на релефа и в тях няма пирамиди. Фигурите са изключително разнообразни по форма и размери, като на височина са от 0,5 до над 10 м. Кърджалийските пирамиди са толкова характерен белег на местния ландшафт, че посетителите на гр. Кърджали могат да ги забележат, независимо дали са предварително информирани за тях. Могат да се видят източно и североизточно от Кърджали, около селата Повет и Доброволец, но най-известните и впечатляващи са тези при с. Зимзелен. Едно от преданията, заради която тези пирамиди носят поетичното име “Вкаменената сватба” (Гелинкаяка), е посветено на древна любовна история. Млад момък залюбил девойка от съседното село, но само сините очи го стрелкали зад яшмака, а истинската й хубост не познавал. Залинял той по нея и пратил баща си да я иска. По обичая, бащата я откупил с пълен тас жълтици. Вдигнала се весела сватба, думкали тъпани, пищяли зурни. Повели момата към Зимзелен. Отзад вървял щастливият жених, а отпред баща му водел нагиздената булка, качена на муле. Като минали рекичката, духнал вятър и за миг открил лицето на булката. Занемял свекърът пред хубостта й и нечисти мисли минали през главата му. Зафучал сърдито вятърът и тогава се случило страшното – вкаменил се свекърът, булката се вкаменила, както си била върху мулето, цялата сватба се вкаменила. Само момъкът останал – вцепенен от ужас и мъка. Заплакал той и се помолил на вятъра и него на камък да стори. Вкаменил се и той, а пред него останало да блести и до днес езерце от сълзи. Вкаменената сватба е едно феерично природно творение, истинска симфония в бяло и розово. Скалната композиция прилича на безредна човешка тълпа, както е на всяка сватба. Тук има възрастни и деца, мъже и жени, бедни и богати и всички са облечени в бели и розови, стигащи до земята дрехи. Някои от сватбарите наблюдават отстрани, други са събрани вкупом. Цветя и гъби, различни животни, стройни колони и обелиски подсилват празничното настроение. Някои от фигурите са наистина монументални – височината им е над 10 м. Неповторимата панорама се украсява от зеления килим на тревата по заоблените части на релефа, от храстите и дърветата, поникнали като по чудо върху тази ронлива и безплодна скала. Сватбата е одухотворена и създава у зрителя празнично, ведро настроение; особено привечер, когато очарованието се засилва от златните лъчи на залязващото слънце и червените тонове се сгъстяват, а странните силуети на скалните фигури хвърлят дълги сенки. За съжаление, този изумителен природен дар, рядко се посещава организирано от туристи, макар че е включен в маршрути из Родопите. Пирамидите са един истински бисер на този край с международно значение. Името “Скални гъби”, под което са защитени, не е коректно, тъй като гъбообразните форми са съвсем малко. Това са типични пирамиди и е най-добре да се наричат както ги е кръстил народът – “Вкаменена сватба” или “Кърджалийски пирамиди” по подобие на Мелнишките, Кътинските, Стобските и др. пирамиди. В тях е отразено геоложкото развитие на обширен регион и те могат да се използват за образователни, научни и
изследователски цели.  
Източник: www.mgu.bg
Автори: Здравко Илиев, Венелин Желев

Любопитно
ВОДА ВСЕ ОЩЕ ТЕЧЕ НА МАРС, 
НО ТОВА НЕ Е ЛЕСНО ЗАБЕЛЕЖИМО
	Търсенето на вода на червената планета е отнело повече от 15 години, преди да се покажат значителни признаци, че водата тече на повърхността днес. В миналото обаче, реките и океаните са обхващали планетата. Къде е отишла цялата тази вода? И защо? Каква част от нея все още остава? Наблюденията на Червената планета, показват, че реките и океаните може да са били значим фактор в ранната й история. Преди милиарди години, Марс е бил топъл и влажен свят, който би могъл да поддържа живот на микроорганизми в някои региони. Но тъй като планетата е по-малка от Земята, с по-малка тежест и по-тънка атмосфера, с течение на времето, водата се е изпарявала все повече и повече от нея, излитайки в космоса, като позволява по-малко от нея да падне обратно на повърхността на планетата. Къде днес е водата? Водата изглежда, тече от няколко сравнително топли стръмни склона, върху повърхността на Марс. За първи път идентифицирани през 2011 г., особености, известни като наклонени повтарящи се ивици, даваха признаци на солена течаща вода на повърхността на планетата днес. Тези появяващи се сезонно на марсианските склонове тъмни ивици са били намерени в снимки, направени от камера с висока резолюция, намираща се на борда на разузнавателната станция Марс Орбитър. Спектралният анализ на изображенията води учените до заключението, че те са причинени от течаща солена вода. "Откриването на хидратни соли по тези склонове означава, че водата играе жизнено важна роля във формирането на тези ивици" казва в свое изявление непалски водещ автор на изследването Лухендра Оха, от Технологичния институт на Джорджия в Атланта. Огромни залежи на вода изглежда са хванати в рамките на ледените шапки на Северния и Южния полюс на планетата. Всяко лято, тъй като температурите се покачват, шапките се свиват леко като съдържанието им прескача от твърдо към газообразно състояние, но през зимата, по-ниските температури ги карат да нараснат до 45 градуса географска ширина, или наполовина до екватора. Шапките са средно по 3 км. дебели и, ако са напълно стопени, биха могли да покрият повърхността на Марс с около 5,6 м. вода. Замразена вода също се крие под повърхността. Учени откриха ледена плоча голяма, колкото Калифорния и Тексас взети заедно в района между екватора и северния полюс на Червената планета. Отдавна се подозира наличието на вода под повърхността, но появата на странните слоести кратери го потвърди. Други региони на планетата също могат да съдържат замръзнала вода. Някои региони с по-висока географска ширина изглежда също могат да се похвалят с подобни наземни форми, оформени чрез периодичното замразяване и затопляне с течение на времето. Космически кораб на Европейската космическа агенция “Марс ескпрес” е направил снимки на листове от лед в по-хладните, сенчести дъна на кратерите, които показват, че водата може да се обедини при подходящи условия. Други кратери, идентифицирани от “Марс орбитър” на НАСА, също показват подобно обединяване. Доказателството за вода на Марс първо излезе на бял свят през 2000 г., с появата на дерета, които предполагат течен произход. Тяхното формиране е предмет на разгорещени спорове през следващите години. 
 
Търсене на оазис 
	Когато Маринър 9 става първият планетен орбитален съд през 1971 г., върнатите от него снимки на сухи речни корита и каньони показват, че водата е съществувала някога на повърхността на Марс. 	Снимките от Викинг само засилват идеята, че много от земните форми може да са били създадени от течаща вода. Данните от Викингите посочиха наличието на вода под повърхността, но експериментите бяха счетени за неубедителни. Започналите в началото на 90-те мисии до Марс наводниха учените с богата информация за планетата. Три орбитални станции на НАСА и една изпратена от Европейската космическа агенция са изследвали планетата отгоре. Те са направили картографиране на повърхността и анализ на минералите отдолу. Откритото наличие на минерали показва наличието на вода. Други данни са измерили открит под повърхността лед, в достатъчно количество да запълни езерото Мичиган два пъти. Те открили доказателства за наличието на горещи извори на повърхността и устойчиви валежи в някои области. Също така са открити и ледени парчета в някои от по-дълбоките кратери. 
	Дълбоките кратери предлагат изглед към вътрешността на червената планета. Използвайки “Марс експрес” и разузнавателната орбитална станция на НАСА, учените са в състояние да изучат скалите, изхвърлени от вътрешността на планетата и да открият минерали, които предполагат наличието на вода. "Водната циркулация на водата е настъпила в няколко километра дълбочина в земната кора преди около 3,7 милиарда години", каза в свое изявление Никола Манголд, от Университета в Нант във Франция. Но орбиталните станции не са единствените пуснати на Марс. “Кюриосити” на НАСА е петият робот, който каца на повърхността на Червената планета през последните 15 години. “Патфайндър”, “Финикс”, “Спирит” и “Опортюнити” също са направили подробни измервания на планетата. “Финикс” е събрал съкровищница от информация, пътувайки по повърхността. Сондите вкопани в земята, дават възможност да се изследват скалите и да се извършват експерименти. През 2008 г. “Финикс” обърна малки парченца ярък материал, който изчезва след четири дни, което навеждат учените да предположат, че те са били парчета от воден лед. Станциите продължават да откриват водна пара в пробите, които събират и анализират, като потвърждават наличието на замръзнала вода на Червената планета. “Спирит” и “Опортюнити”, близнаците марсоходи, намират следи от вода, затворени в скали. В блестящ пример за проблем превръщащ се в решение, е счупеното колело на “Спирит”, което остъргва горната част на повърхността на Марс, разкривайки отдолу слой, богат на силициев диоксид, образуван най-вероятно в присъствието на вода.
	“Кюриосити” е открил още повече доказателства за течаща вода на древния Марс. Еднотонният марсоход се претърколи през легло на древен поток малко след кацането си на Марс през август 2012 г., и след това изследва редица от различни скали, които са били изложени на вода в течно състояние преди милиарди години.
	Мисии на Марс не са единственият начин за търсене на вода на планетата. Учени, които изследват скалите, изхвърлени от Червената планета откриват признаци, че е имало вода под повърхността в миналото.
	 "Докато роботизирани мисии до Марс продължават да хвърлят светлина върху историята на планетата, единствените проби от Марс на разположение за изследване на Земята са марсиански метеорити," казва в изявление водещият автор Лорън Уайт. "На Земята, ние можем да използваме множество аналитични техники, за да получим по-задълбочен поглед към метеоритите и да се хвърли светлина върху историята на Марс." 
 
Историческо формиране 
	В допълнение към разглеждането на сравнително скорошното (геологически казано) наличие на вода, както и различните мисии проучвали повърхността на планетата в исторически контекст, речните корита на Марс не са мокри днес, но те могат да научат учените на повече неща за еволюцията на планетата. По-плоските северни равнини на Марс може някога да са били домакини на океан, тъй като на планетата се редуват също и периоди на засушаване.
Източник: www.space.com
Превел от английски: Илия Кърджанов
* * *
За конкурса
ЛУДОГОРСКА САЛАТА 
(предложение на Ивелин Тодоров от Шумен)
	Продукти: 200 гр. зеле, 1-2 моркова, копър, магданоз, два домата, 50-100 гр. шунка, маслини, олио и оцет.
	Начин на приготвяне: Зелето се нарязва на ивици и се претрива със сол, морковите се настъргват на едро ренде. Смесват се и овкусяват с оцет и олио, прибавят се ситно нарязаните копър и магданоз. Отгоре се нареждат резени домати и се поръсва с нарязаната на тънки ивици шунка. Украсява се с маслини и клонче копър.

* * *

ПЪЛНЕНИ ЧУШКИ С МЛЯНО ПИЛЕШКО И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
	Продукти: 600 гр. обезкостени пилешки пържоли от бут без кожа, 1 голяма глава лук, 1-2 скилидки чесън, 2 моркова, 1 тиквичка, 2 розови домата, 2 с.л. галета, сол и черен пипер на вкус, 6 с.л. зехтин, 200 гр. едро настърган кашкавал, магданоз, 6 чушки (за предпочитане да са едри).
	Начин на приготвяне: Разполовете чушките и внимателно изрежете семенната част без да махате дръжката. Намажете отвътре чушките със зехтин. Леко ги посолете и ги подредете в тава за печене. Сотирайте лука и чесъна в зехтин. Добавете нарязаните на кубчета моркови и тиквичка. Когато се позапържат добавете доматите – обелени и нарязани на кубчета. Оставете плънката да къкри и да се посгъсти, посолете, поръсете с млян черен пипер и наситнен магданоз. Добавете щипка захар, за да туширате киселината в соса. Оставете плънката да изстива. Нарежете пилешкото месо на ситно и го смелете в блендер. Добавете го към зеленчуковата смес заедно с половината настърган кашкавал и разбъркайте. С тази смес напълнете чушките, покрай тях сипете малко водичка (за да не се пекат на сухо) и зехтин. Сложете ястието да се пече около 40-45 мин. в загрята на 200 градуса фурна, или докато чушките станат приятно запечени. Извадете тавата от фурната. Върху всяка чушка сложете още настърган кашкавал и върнете тавата във фурната за още 5 мин. Поднесете ястието топло.
* * *
САНДВИЧ С ПАСТЕТ ОТ СИРЕНЕ И ПЕЧЕНИ ПИПЕРКИ
(предложение на Руска Ангелова от Добрич)
	Продукти: 100 гр. сирене, 50 гр. краве масло, 200 гр. печени пиперки и хляб.
	Начин на приготвяне: Печените пиперки се пасират. Отделно се разбива до пухкавост маслото и към него се прибавят пиперките и ситно стритото сирене. Сместа се разбърква и се опитва за сол. С тази смес се намазват филийките и отгоре се украсяват с ивички от печена пиперка.  
* * *
СЛАДКИШ ОТ ХЛЯБ
(предложение на Александър Александров от Шабла)
	Продукти: 1 стар хляб, 4 яйца, 650 мл. прясно мляко, 1 ч.ч. захар, червени плодове (може и от компот), 1 ч.л. ром по желание.
	Начин на приготвяне: Хлябът се нарязва на филии, като се отделят коричките. Нарежда се плътно в дълбока тавичка с малък диаметър. На всеки два реда хляб се слагат плодове и се поръсва захар. Така се реди докато свършат продуктите, като се завършва с хляб. Разбиват се яйцата, захарта и млякото и сместа се излива върху хляба. Покрива се с чиния, за да не изплуват парчетата и се пече в умерена фурна за около 20-25 минути. Тогава би трябвало сместа да се е сгъстила и може да се махне чинията. Допича се още десетина минути, оставя се да се охлади и се слага в хладилник за 2-3 часа.

Здраве
30 ДНИ ПРЕДИ ИНФАРКТА: ОСНОВНИ СИМПТОМИ
	Исхемичната болест на сърцето е най-честата причина за инфаркт, възникваща когато прекъсва кръвоснабдяването за сърдечния мускул (миокарда). Специалистите твърдят, че редица симптоми могат да се усетят около 30 дни преди самия инфаркт. Това са основните симптоми, с които трябва да сте наясно:
	1. Недостиг на въздух. Нарушението на кръвния поток води до намаляване на притока на кръв в белите дробове, което води до недостиг на въздух. Понякога хората с инфаркт не изпитват в гърдите налягане или болка, а страдат от тежка форма на задух, сякаш току-що са участвали в маратон, а дори не са се помръдвали.
	2. Замайване и изпотяване. Когато до мозъка достигат все по-малки количество кръв, това засяга всички функции на тялото. Правилното функциониране на мозъка изисква богат приток на кръв. Инфарктите могат да предизвикат замайване и загуба на съзнание. Така че нарушаването на сърдечния ритъм, известен като аритмия, може да бъде потенциално опасно. Студената пот е чест симптом на сърдечен удар.
	3. Умора. Чувство на умора и изтощение всеки ден, всяка седмица, може да се появи поради липса на кръвоснабдяване на сърцето, мозъка и белите дробове. Така става трудно да се изпълняват нормалните ежедневни дейности, а състоянието с течение на времето става все по-зле и често води до тежко изтощение – човек се чувства твърде уморен, за да прави нещо. Този симптом е особено чест при жените и може да продължи със седмици. Трайно чувство на умора може да бъде признак на сърдечна недостатъчност.
	4. Болки в гърдите, гърба, раменете, ръцете и шията. Най-често срещан и недвусмислен знак за приближаването на инфаркта е болка в гърдите. Първоначално болката само се появява, хората се плашат, но щом изчезне сама и за нея веднага забравят. Хората често пренебрегват болката в гърдите, но в крайна сметка осъзнават сериозността на ситуацията, когато тя се разпространява към раменете, ръцете и гърба.
	5. Подуване. Сърдечната недостатъчност може да доведе до натрупване на излишни течности в организма и появата на отоци (обикновено на стъпалата, глезените, краката или корема), и внезапно повишаване на теглото и дори загуба на апетит.
	6. Необяснима слабост. В дните преди инфаркт някои хора изпитват силна необяснима слабост. “Струва ми се, че не мога да държа в ръцете си дори и лист хартия.” Човек чувства, че е останал без сили, като при грип. Това е много важен сигнал на организма, че сте изложени на повишен риск от инфаркт на миокарда в близко бъдеще.
	7. Сърцебиене или неравномерен сърдечен пулс. Лекарите казват, че обикновено не е нужно да се притеснявате заради редки скокове на пулса. Но сърцебиене или неравномерен пулс, особено придружени от слабост, световъртеж, задух, могат да подсказват идването на инфаркт, сърдечна недостатъчност или аритмия. Някои аритмии без адекватно лечение може да доведат до инсулт, сърдечна недостатъчност или внезапна смърт.
	8. Храносмилане. Хората често изпитват дискомфорт, болка и подуване на корема, свързани със сърдечна недостатъчност, която може да се отрази неблагоприятно на апетита и храносмилането. Честото разстройство е сериозен сигнал, заедно с много силна болка в сърцето.
	9. Промени в настроението. Инфарктът може да предизвика силна тревожност или дори страх от смъртта. Оцелелите често казват, че са имали усещане за “предстояща гибел.” Зловещо чувство за безпричинна тревога е доста често срещан симптом.
	10. Кашлица. Упорита кашлица или хрипове може да са признак за сърдечна недостатъчност, която е довела до натрупване на течност в белите дробове. В някои случаи у хора със сърдечна недостатъчност кашлицата може да се придружава от кървави храчки.
Източник: www.temeo.bg
Евгения Ценова

Усмивки
АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ ЩАСТЛИВО
 Аз съм българче щастливо –
 купих си апартамент!
 Май стените са накриво,
 но нали си е за мен!
 Кредита е първа стъпка –
 почваш с банката борба.
 То си е голяма тръпка,
 ако жив си след това.
 Чакаш смело кота било.
 с други думи – груб строеж.
 И ти става много мило,
 сякаш с болка ти растеш.
 После идва дограмата –
 пее твоето сърце.
 Кондензира по стената,
 но си имаш PVC.
 Ето майсторите сръчно
 ще шпакловат две стени.
 Обясняват ти научно
 всички нови кривини.
 После плочки, гипс-картони,
 майстор нов и нов късмет –
 пренарежда без фасони
 уж прекрасния паркет.
 Иде шкаф, след него втори –
 тук очукан, там сгрешен.
 Но със майстор не се спори –
 той е майстор, ти кретен!
 И накрая, без съмнение,
 си щастливец, ако ток,
 след година закъснение,
 има в новия ти блок... 
 
* * *
ТЪРПЕНИЕТО НА БЪЛГАРИНА
	Група психолози решили да проверят докъде може да стигне търпението на българина. Събрали хората от един жилищен блок и им казали: 
	– От утре Ви спираме водата. Някакви въпроси? 
	– Не – отговорили хората и си тръгнали. 
	На следващия ден ги извикали и им казали, че ще им спрат и тока. 
	– Въпроси? 
	– Не. 
	Така, след като ги лишили от всичко, от което могат, без да се зададе нито един въпрос, психолозите учудени и не разбиращи търпението на хората, решили да предизвикат някаква реакция за последен път. Събрали ги и им казали: 
	– Утре ще Ви избесим всичките! Някакви въпроси? 
	От тълпата някой плахо вдигнал ръка. 
	– Я, най-после някакво раздвижване – казали си психолозите: 
	Един човек се надигнал и страхливо попитал: 
	– А въженцата Вие ли ще ни ги дадете, или ние да си ги носим?

Занимателна страничка

ЗАБАВНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
1. Кое е по-здраво – бетона или костта?
2. Коя птица мъти яйцата си в чуждо гнездо?
3. Кое е най-голямото безгръбначно?
4. Какво означава първата буква от идентификационния код на радиостанцията?
5. Къде е бил разположен първият Макдоналдс?
6. Кое е най-голямото насекомо?
f f e e
ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА
 ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
(ИНСЦЕНИРАНА КРАЖБА)
 
	Кандиларов пристига пред хотел „Балкан“, без инспектор Стрезов да му е съобщил на кой точно паркинг се намира автомобилът. Явно, колата е оставена там от Кандиларов или от някой друг, но с негово знание. 


Историята помни

ЧЕРНИЯТ КОННИК
– с продължение –

	 – Искаме да освободим княз Бориса – отвърна нечий глас. А друг допълни: – Само него признаваме за наш княз!
	– Вас са Ви измамили – смело излъга Цок. – Княз Борис е свободен. Той сам ме изпроводи да Ви го кажа.
	Тълпата, предимно прости и неуки люде, несвикнали с дворцовото лицемерие, се разколеба. Цок усети това колебание и побърза да добави:
	– Идете си с мир, добри хора. Не удавяйте Плиска в братска кръв.
	Може би тълпата би го послушала, ако Цок не беше направил една груба грешка. Пред него излезе едно рошаво момче, в което людете познаха Марко, ученика на Наум. То първо се изплези на кавхана, а после взе да говори, като наподобяваше гласа му:
	– Идете си, добри хора. Пък утре аз един по един ще Ви изпия кръвчицата.
	Думите му раздразниха кавхана и той удари една плесница на момчето. Тази плесница не само възвърна, но и удесетори гнева на народа. Изведнъж редиците се разкъсаха и отпред излезе висок мъж в черни дрехи, със спусната от шлема маска и със сребърен лъв на черната ризница. Той вдигна един зелен пряпорец със сребърен лъв на него и извика:
	– Виждате ли тяхната доброта, братя? С една ръка мажат, с другата удрят. Ще търпим ли още? Ще превиваме ли врат?
	– Черноризец Храбър! – възторжено се обади един глас.
	– С нас е Черноризец Храбър!
	– Да живее! Да живее!
	– Напред с Черноризец Храбър! Свобода на княз Бориса!
	Пъстрата тълпа се люшна напред. Напразно двайсетте стражи се опитаха да защитят кавхана. Може ли крехка преграда да спре страшния ураган? Може ли със слабият плет да удържи напора на буйните пролетни води? А потокът на тези хора, увлечени от приказния герой Черноризец Храбър, бе по-страшен от водата, по-неудържим от вятъра. Хиляди гърла подеха дружен боен вик, хиляди крака се понесоха напред. Бедняците горнокрайненци се оказаха начело. С тояги и камъни пометоха те стражите на кавхана, смазаха ги под тежестта на стъпките си. Пред Цок застана един невъоръжен грънчар. Под запретнатите ръкави на конопената риза ръцете му още бяха изцапани с лепкава глина. За момент те спряха един срещу друг, срещнаха погледи. Имаше нещо символично в тази среща на кавхана с простия занаятчия. Единият уплашен въпреки скъпите дрехи, позлатената броня и меча, другият – само с жилести ръце и корави юмруци, но изпълнен с отчаяна смелост. Грънчарят пристъпи с оголени гърди срещу меча. Изведнъж Цок изпищя, хвърли оръжието и се втурна да бяга. С няколко скока грънчарят го настигна и повали на земята. Така загина велможата Цок – под краката на простолюдието и бедняците. Народът се разля около „Ханската твърд“, но всички порти бяха здраво затворени.
	– Стълби! Дайте стълби! – извика Черноризец Храбър.
	Като изневиделица се появиха много стълби, къси и удобни за щурмуване на крепост. Сръчни ръце се заловиха да ги свържат една за друга. Опушени от сажди ковачи завъртяха звънки чукове. Голтаци свалиха дрипавите си ризи, раздраха ги и ги насукаха на въжета. И всеки гледаше да помогне час по-скоро стълбите да се изправят до стената. От кулите долетяха стрели, но никой не им обърна внимание, пък и те скоро престанаха – там на малките площадки зад зъберите на крепостната стена се разгоряха кръвопролитни схватки между хората на Черноризец Храбър и верните на хана стражи. Това бяха малки, но яростни сбивания, ограничени върху площадката на стената, в които не се искаше и не се даваше милост и които личаха предимно по звъна на железните мечове и по падналите през зъберите мъртви и ранени стражи. Няколко набързо сглобени стълби се опряха на стената. С меч в ръка Черноризец Храбър пръв се изкачи на стената. Почти веднага до него застана и верният му Мостич, развял над главата си извезания от Кремена зелен пряпорец, а зад тях се проточи пъстра върволица – дрипави бедняци, въглищари с очернени лица, воини с железни шлемове на главата, селяци с криви сърпове, занаятчии със запретнати ръкави и слуги. Защитниците не бяха нито малко на брой, нито страхливи. Повечето от тях бяха стари воини, изпитани в не една битка. Но тази страшна в своя гняв войска и видът на нейния легендарен предводител ги смути и уплаши. Те хвърлиха мечовете и секирите и се предадоха. Веднага няколко души се уловиха за веригите и желязната врата на крепостта се издигна със скърцане нагоре. Други се спуснаха долу и отвориха вътрешната врата. Като от отприщен яз се изля хилядното множество в крепостта. Във въздуха витаеше някакво незапомнено опиянение, което изпълваше всяко сърце с мъжество, сила и готовност за саможертва, превръщаше мирните жители на престолния град в смели и непреклонни бойци. В този миг нямаше богати и бедни, знатни и прости, млади и стари, българи и славяни. За пръв път, откакто съществуваше българския род, всички бяха единни, сплотени, обединени от общата си омраза срещу потисничеството и тиранията. На едно място дребният, но още пъргав Есхач, който бе сварил да надене върху кафявия кафтан своята позлатена броня, бодър и подмладен водеше група дрипльовци, въоръжени с камъни и тояги. Тринайсетгодишният Марко се бе озовал начело на няколко старци, ветерани от Борисовите воини. На друго място фучеше гръмотевичният глас на Наум. Дори и крехката девойка Кремена бе сред множеството. Тя не носеше оръжие, но с присъствието и с думите си въодушевяваше бойците. Хората на Владимир разбраха, че крепостта е изгубена, и се оттеглиха към Големия дворец. Сам князът в бляскавото си въоръжение бе между тях, подреждаше бойния им ред, ободряваше ги със слова и пример. Той все още смяташе, че борбата не е загубена за него, и очакваше тук, пред стените на двореца, да се разправи с бунтовниците. Но и Черноризец Храбър нямаше намерение да спре до половината на пътя. Той застана в средата на своята пъстра войска, изпрати великана Лазар да води лявото, а Мостич – дясното крило и с могъщ глас призова:
	– Напред, братя! Долу тирана!
	Народът послуша неговия зов и се хвърли в нападение. Пред стените на двореца се завърза люта битка. Защитниците бяха само няколко стотици, но опитни във войната и с отлично въоръжение. А Владимир, който ги водеше, имаше много пороци, но не бе страхлив и не обръщаше гръб срещу опасността. Дори нещо повече – сега, когато се бореше срещу живи хора, а не срещу привидения като черния конник, той бе обладан от дива решителност, която се предаваше и на воините му. Три пъти людете на Черноризец Храбър се втурва напред и три пъти се принуждаваха да отстъпят, като всеки път оставаха десетки убити и ранени. Мястото пред двореца беше тясно и тяхната превъзхождаща численост се оказваше безполезна пред плътния пръстен на защитниците. Едва сега и най-недоверчивите разбраха защо Черноризец Храбър винаги приканваше към търпение – ако битката бе станала преди няколко месеца, те биха били малцина, шепа хора, които биха намерили своята безполезна гибел, а делото им би останало неосъществено. Преди да поведе за четвърти път хората си на щурм, Черноризец Храбър извика Мостич и шепнешком му даде някаква заповед. Без възражение или повече въпроси Мостич взе със себе си двайсетина души и изчезна нанякъде. Неговото място на дясното крило зае опитният в битките Есхач. Хората отново се подредиха и връхлетяха като стихийна морска вълна към двореца. Битката се превърна в яростно кръвопролитие – като че ли и двете войски бяха решили да измрат до един, но да не отстъпят. Исполинът Лазар, който пак бе предпочел да се въоръжи с огромна тояга, налетя с хората си като хищен звяр и успя да разкъса редиците на защитниците, но зад тях дойдоха други и запълниха отвора. И от двете страни бойците падаха с десетки. Бойните линии се огъваха на места, напредваха на други. Владимир беше корав противник, опитен в битките. Сражаваше се в първите редици и с примера си увличаше и верните му воини. Те отстъпиха срещу Лазаровите люде, но удържаха дясното крило, а в центъра успяха да напреднат, като заплашваха да разделят линията на нападателите. Напразно Черноризец Храбър се биеше като лъв за всяка педя земя. Край него падна Курт, паднаха и много други неизвестни бранници. Добре въоръжените и обучени в бранното изкуство воини на Владимира сечаха, промушваха и крачка по крачка напредваха. Черноризец Храбър се огледа. Положението ставаше тревожно. Той вече се колебаеше да заповяда ново оттегляне на храбрите му ратници, когато се разнесе мощен вик:
	– Дръжте се, братя! И ние сме тук! Дръжте се! Удрете!
	Веднага след вика на стъгдата пред двореца се втурнаха няколко стотици селяни с коси, вили и голи овчарски криваци в ръце. Те бяха от съседните на Плиска села, които, щом чули за битката, оставили добитъка и ралата и хукнали презглава към престолнината на помощ.
	– Дръжте се! – викаха те. – Идват още хора! Конници от Варна, пешаци от Червен. От цялата българска земя идват бранници. Дръжте се, братя! Удрете!
	Може би не толкова подкреплението на тези почти невъоръжени селяци, колкото думите им разколебаха людете на Владимира. Те се стъписаха, заоглеждаха се, после сами, без заповед се отдръпнаха назад. Вече нито виковете на начелниците, нито примерът на хана можеха да възвърнат мъжеството и яростта им. Какво могат да сторят шепа воини срещу цял народ?
	Внезапно вратата на двореца се отвори и със страшен вик от нея изскочиха Мостич и неговите другари. Това беше краят. Ударени в гърба, защитниците се огънаха, уплашиха се и побягнаха да спасяват живота си. С една част от тях Владимир успя да се скрие в двореца. Подир него се спусна Лазар, докато Есхач побърза да слезе в подземието, за да освободи окования Борис. В ходниците на двореца Владимир се биеше с отчаяно настървение. Нападатели и защитници един по един падаха в краката му, но докато числото на нападателите непрекъснато се попълваше с нови хора, все по-малко и по-малко оставаха онези, които го подкрепяха. Най-после стана неизбежното – със страшен удар на тоягата си Лазар изби меча от ръката на княза, после се хвърли върху него и го притисна в мечешката си прегръдка, от която нито един човек не можеше да се освободи.
* * *
	Никой не мислеше да си отива. Труповете на падналите воини бяха отнесени и на площадката пред двореца, около която множеството бе сключило плътен обръч, стояха главните герои на събитията – обезоръженият Владимир, Наум, подмладеният от битката Есхач, Мостич, Лазар, който още не желаеше да се раздели със своята тояга. Дори Симеон бе решил да напусне своето усамотение и бе застанал настрана в своето дълго избеляло расо. Липсваше само един – Черноризец Храбър. Щом битката се пренесе в ходниците и залите на двореца, той сякаш потъна в земята. Напразно воините го търсеха из целия Вътрешен град. Напразно глашатаи викаха до прималяване неговото име по всички кътчета на двореца. Напразно го дириха между онези, които бяха дали живота си за победата. Черноризец Храбър беше изчезнал. Изведнъж се разнесе вик. Няколко воина се показаха от вратата на двореца и върху раменете им се крепеше беловласият княз Борис. Калпаци и шлемове полетяха към небето. Мечове, алебарди, коси и сърпове се издигнаха нагоре за поздрав. Людете пристъпиха напред – всеки искаше да приближи до княза, да го поздрави за победата, да му изрази радостта си. Воините го пренесоха сред множеството. Борис говореше нещо, но думите му потънаха и се стопиха във всеобщата гълчава. Най-сетне му позволиха да слезе на земята. Симеон се приближи до баща си и двамата заговориха оживено. Толкова голям бе шумът наоколо и толкова напрегнати бяха лицата на бащата и сина, че никой не можа да разбере дали взаимно се поздравяваха за успеха или отново спореха и се караха. После Борис се изкачи по стъпалата на двореца и оттам се обърна към народа. Неговата висока и слаба осанка се открои ярко между белите колони. Гласът му, станал дрезгав от годините, бе още достатъчно висок, за да достигне и до най-далечните слушатели.
	– За първи път от четири години – започна той – аз мога да се обърна към тебе, народе мой, със свещената дума: братя! Защото, след четири години ежби и раздори в тази земя, завладяна от храбрата орда на Испериха, най-сетне днес възтържествуваха братството и сплотеността. Онова, което мечтаеше страшният Крум, което вещаеше великият Омуртаг и което аз се опитах да създам, го осъществихте днес Вие и Вашите корави воински десници.
	Между тълпата премина одобрително шумолене. Есхач, суровият и кален в премеждия Есхач, избърса една появила се в очите му сълза.
	– Владимир се показа недостоен за великото призвание да бъде вожд на един така славен народ, като народа на българските славяни – продължи старият княз. – Той презря славянската титла княз и се нарече пак хан. Той се отрече от името си Владимир и взе старото Расате. Но той извърши и нещо по-лошо. Владимир поруга братството между славяни и българи и изправи брат срещу брата. Колко честни домове бяха изпепелени в Плиска? Колко невинна кръв се проля? Всичко е негово дело. Затова, аз, предишният княз Борис и божи служител Михаил, не мога да имам милост към него, макар че ми е син. Със силата на онази власт, която бог и моите славни предци са ми дали и която Вие днес ми възвърнахте, аз му отнемам княжеския сан и повелявам да бъде затворен на моето място в тъмницата, докато реша каква да бъде съдбата му.
	За втори път хората зашумоляха одобрително, но никой не отмести поглед от беловласия старец. Сега трябваше да последва най-важното и най-интересното – кого щеше да короняса Борис за княз. По-голямата част от събралите се люде мислеха, че Борис отново ще заеме престола на българските князе. Други очакваха да бъде коронясан Симеон. И само най-разпалените глави вярваха, още, че е възможно да запази короната за Черноризец Храбър. Борис се забави и полека огледа сбрания наоколо народ. Дали търсеше между тях стройната фигура на черния конник? Или се стремеше да отгатне тайното желание на всеки един? Или пък най-сетне се стремеше да разбере как ще бъде приет изборът, който той вече беше направил? Старецът издигна окръженото си от бяла коса и брада лице и рече ясно:
	– За княз на славяно-българското княжество оставям Симеон!…
	Укорително мърморене посрещна тези думи, мърморене, в което имаше и неодобрение, и порицание, и глуха враждебност.
	– По род Симеон заслужава княжеската корона – продължи Борис, но гласът му като че ли бе загубил част от предишната си твърдост, сякаш сам не бе сигурен дали не извършваше грешка и несправедливост. – Но като му давам короната, която е стояла на главата на Испериха и Кардама, на Крума и Омуртага, аз го предупреждавам и заявявам пред целия народ, че и него ще постигне Владимировата участ, ако само в него отстъпи от Христовата вяра и от великото единство на славяни и българи.
	Симеон пристъпи напред. Къдравата му брада трепереше от вълнение.
	– Заклевам се пред тебе, татко, пред народа и пред бога – високо произнесе той, – че няма да измамя доверието ти и ще посветя живота си за прослава на нашата родина.
	Няколко неуверени гласа извикаха „Да живее княз Симеон!“ но множеството остана хладно и сдържано, дори някои се обадиха достатъчно високо, за да бъдат чути: „А Черноризец Храбър?“
	Владимир, който досега не вдигаше поглед от земята усети скритото недоволство на народа и изправи глава. Подигравателна усмивка сви ъглите на устните му.
	– Искам и аз да кажа нещо – обади се той. – Баща ми започна много лесно да сменя короните от главите на людете, а никой, нито боговете, нито нашите обичаи, не му дава това право. Той иска да даде българския престол на брат ми Симеон. Добре. Но нека да се спази обичаят!
	Боилите се разшаваха нервно – те вече бяха разбрали накъде клони Владимир с думите си.
– А обичаят е известен – продължи той, като повиши глас. – Още от времето на Авитохол е прието в подобни случаи чрез двубой да се решава кой е по-достоен да води българското племе. Нека и сега мечът определи по-достойния…
	Старият княз погледна изпитателно към боилите, сякаш търсеше от тях подкрепа в трудния миг, но всички, дори и верният Есхач, отвърнаха очи от него – те знаеха обичая и не желаеха да излъжат. Обърна се към множеството, което дебнеше всяка дума и всеки жест, но никой не се обади – народът уважаваше Симеона като човек праведен и скромен, но същевременно всеки искаше князът да бъде силен, да бъде истински вожд не само в мир, но и в бран. Пред двореца бе настанала такава тишина, като че ли нямаше нито една жива душа. И изведнъж всред мълчанието се разнесе спокойният и ясен глас на Симеона:
	– Владимир е прав. Аз съм готов да изпълня обичая.
	– Не! – извика гръмко Есхач.
	– Не! – обади се и Наум. – Ти си божи служител и за тебе не е позволено да вдигаш меч.
	– Да – възрази Симеон. – Онзи, който ще води народа към слава и добруване, трябва да може сам да застане срещу меча.
	Борис не бързаше да каже думата си. Есхач се приближи до него и му зашепна възбудено:
	– Господарю, не позволявай! Откажи! Не позволявай да пролеят невинната кръв на Симеон.
	– Не може другояче, Есхач. Трябва да се бият.
	– За да победи Владимир и да започне всичко отначало ли?
	– Ако не се съглася, народът ще се разбунтува. – Старецът беше странно спокоен. – Симеон е прав: страхливец не може да бъде вожд на българското племе.
	Есхач се отдръпна. Лицето му бе станало пепеляво. Борис мълком огледа още веднъж събрания народ и кимна с глава в знак на съгласие. Но в този миг от тълпата се отскубна една девойка и се хвърли в краката на стареца.
	– Господарю и татко, не се съгласявай! Симеон ще бъде убит!
	Но на тези думи отговори сам Симеон:
	– Отдръпни се, Кремено. Никой не може да предотврати онова, което е написано в книгата на съдбата.
	– Не искам да се биеш! – ридаеше Кремена. – Не искам!
	Симеон не я слушаше повече. Той направи знак на дядо Продан и високо му поиска да донесе меч и шлем. От един стоящ наблизо воин Владимир също взе шлем и меч и с опитна ръка размаха оръжието, за да провери тежестта му. Наоколо бе толкова тихо, че свистенето на меча се разнесе над цялото множество.
	– Прочети си молитвата – насмешливо се обърна Владимир към брата си. – Християните се молят пред смъртта си.
	Симеон не отговори. Той стоеше неподвижно и със странен огън в очите наблюдаваше Кремена, която хлипаше на гърдите на баща си. След малко се появи дядо Продан и подаде на Симеона един черен шлем с метална грива отгоре и подвижна маска за очите.
	– Шлемът на Черноризец Храбър! – извика някой.
	Тогава усмихнат, тържествен, Борис приближи с нетърпеливи крачки до сина си, махна черното му расо и пред смаяните очи на народа се появи висок левент, облечен в черна ризница със сребърен лъв на гърдите. А Симеон дръпна брадата си и тя се отлепи, като откри едно силно и мъжествено лице. Едва тогава сложи шлема, но за пръв и единствен път не смъкна маската пред очите си.
	– Симеон е Черноризец Храбър!
	– Ето кой бил черният конник!
	– Да живее Симеон! Да живее Черноризец Храбър!
	– Да живее! Да живее!
	Хиляди гърла подеха тези викове и старопрестолният град слисано потръпна. Лицето на Владимир стана по-бяло от каменните стени на двореца. Той загуби самообладание и неволно отстъпи крачка назад:
	– Не. Не може да бъде.
	– Може, може, Владимире – студено отговори Симеон. – Ти бе научил, че в Цариград мен ме наричаха „полугрък“. Но ти не знаеше, че тази нежелана от мене титла ромеите ми бяха дали не само за ученолюбивостта ми, но и затова, че в цяла Византия нямаше майстор на меча, останал непобеден от мене.
	– Но конникът? Твоята библиотека?
	– Ти не обичаш книгите, Владимире и това е голямата ти грешка. Ако обичаше книгите и като мен преровеше библиотеката, събрана от нашите деди, ти щеше да намериш плановете, по които покръстеният арабин Евтимий е строил преди сто години днешната Плиска. Тогава ти щеше да знаеш, че от подземията на Големия дворец започва таен проход, който минава под земята до онези стаи на Малкия дворец, където е заеманата сега от мене библиотека, после прекосява крепостната стена и отвежда до обора на дядо Продан в Горния край на столицата.
	– Значи оттам.
	– Да, оттам. Оттам бяха подслушвани човеконенавистните кроежи на Хорациус Барка, оттам бе изведен и спасен от обезглавяване Мостич, оттам минавах, когато боритарканът ме преследваше и после бързаше да провери дали съм в стаите си. Най-после – през този проход премина днес Мостич, за да те удари в гърба.
	– Аз мислех.
	– Стига приказки – прекъсна го рязко Борис. – Ти искаше чрез двубой да се определи по-достойният между вас. Добре. Ще бъде двубой. Започвайте!
	Симеон спокойно прекрачи напред. Баща му, комуто завършекът на подмолната борба сякаш бе възродил младежките сили и жар, се обърна към него:
	– Не го убивай, Симеоне. Не го убивай, а само го обезвреди. – Очевидно старецът не се съмняваше в изхода на двубоя. – Аз ти давам цялото княжество, само не ти давам Владимира. Съдбата на това дяволско изчадие, аз сам ще определя!
	Владимир се опита да възвърне хладнокръвието си, но не успя – дълбоко в себе си той се виждаше вече победен. Чудното и невероятно преобразяване на кроткия и хрисим Симеон в покрития с ужасна слава Черноризец Храбър го бе поразило така, че той вече не представляваше предишния силен и самоуверен воин, а смалено, обезсърчено и немощно подобие на хана Расате.
	Те се сближиха и мечовете им със звън се докоснаха. Владимир, който познаваше силата на Черноризец Храбър от многобройните му подвизи и от разказа за двубоя му с Хорациус Барка, не се надяваше да го победи с умение и ловкост. Можеше само да разчита на силата си и затова още от първия миг се хвърли сляпо напред, за да свърши с един удар. Но ръката на Симеон го посрещна твърдо и мечовете им се кръстосаха до самите дръжки. Последва едно недоловимо за окото късо движение и оръжието изхвръкна от Владимировата ръка. Двубоят, ако това кратко сблъскване можеше изобщо да се нарече двубой, завърши. По знак на Бориса няколко стражи уловиха сломения Владимир и го отведоха в тъмницата.
	Хиляди, много хиляди гласове отново подеха дружно:
	– Да живее Черноризец Храбър! Да живее княз Симеон!
	Тогава Симеон – Черноризец Храбър, както беше в бранни дрехи и с меч в ръка, отиде до Кремена, улови десницата й и влезе с нея в престолната зала. Другарите и съратниците му бързо нахълтаха зад тях. Младият княз спокойно и самоуверено преведе избраницата си през дългата зала и сред неспирния приветствен възглас на народа бавно се изкачи с нея по стъпалата на подиума, където го чакаше българският престол.
	Епилог
	Симеон остана начело на своя народ трийсет и четири години (до 927 г.) и никога, нито преди, нито след него, по-достоен владетел не е стоял на българския престол. Той води множество успешни войни, като победи маджарите (896 г.) и сърбите (925 г.), но главно воюва срещу вековния враг на българите – Византия. На ромеите той нанесе редица славни победи, като две от тях – при Вулгарофигон в 896 г. и при р. Ахелой в 917 г. – бяха така разгромителни, че след тях Византия не успя да се съвземе цели десетилетия. В резултат на тези войни българската държава се разпростря от Черно море до Адриатика и от Карпатите до Егейско море. Отначало той се наричаше княз, но след битката при Ахелой се провъзгласи за „цар и самодържец на българи и ромеи“ (919 г.). Симеон премести престолнината си от Плиска в Преслав и я изгради като един от най-хубавите градове на времето си. Той затвърди братството между българи и славяни, които окончателно се сляха в едно и никога по-късно не враждуваха помежду си. Но Симеон не забрави и не се отказа и от името, което му бе дал народът – Черноризец Храбър. Той го запази като име, с което подписваше литературните си творби. Защото едновременно с бранните си успехи той създаде и „златния век“ на българската средновековна просвета и книжнина, като насърчаваше и подкрепяше писателите и преводачите, а и сам неведнъж улавяше перото. От него до наши дни е останало само едно съчинение, „За буквите“, което и днес удивлява със силата на словото си, с широтата на възгледите и с голямата си култура.
	След като се увери, че е оставил княжеството в сигурни ръце, Борис – Михаил отново се оттегли в манастира, където живя още четиринайсет години и почина, доволен от делото си, на 15 май 907 г. Тогава България беше вече една от най-силните държави в Европа. Знае се, че преди още да се затвори в манастира, той се е разплатил с Владимира за неговите лоши дела. Историята не споменава по какъв начин го е наказал и това е вече твърде многозначително. [Според цитираното съчинение на Регино, Владимир бил ослепен по заповед на Борис. Но другите исторически източници не потвърждават това сведение.]
	Наум продължи своята благородна дейност на просветител и разпространител на славянската писменост. След като неговият прославен другар Климент, когото Борис бе настанил в Македония, стана епископ, той зае неговото място в Кутмичевица. Наум достойно замести Климента като народен учител и просветител. След осемгодишна работа в Кутмичевица той се оттегли в един манастир край Охридското езеро и почина в 910 г.
	Есхач доживя до дълбока старост. Той вече не можеше да води воините на бран, но до смъртта си помагаше на Симеона, като му даваше винаги мъдри, трезви и добри съвети.
	Въпреки че Мостич нямаше благородно потекло, Симеон го направи свой ичиргу-боил и не се излъга в избора си – като човек, който произлиза от народа, Мостич винаги пръв и най-добре схващаше тежненията на простите люде и използваше властта, дадена му от царя, за да ги облекчава; а с доказаните си воински качества той беше безкрайно полезен на Симеона в многобройните воини, които съпътстваха царуването му. Мостич остана ичиргу-боил и при приемника на Симеона – цар Петър, а когато стана осемдесетгодишен, той раздаде всичкото си имущество на бедните, църквата и училищата, оттегли се в манастир и наскоро след това почина.
	[При археологически разкопки в Преслав на 16 октомври 1952 г. бе открит гробът с костите на ичиргу-боила Мостич и с надгробна плоча, на която накратко се описват животът и делата му.]
	Симеон предложи висока длъжност и на Лазар, но той я отказа, като предпочете да живее на спокойствие сред многобройната си челяд и да разказва на децата и внуците си за тежките борби срещу Владимира. Само когато наставаха бранни дни, Лазар пръв заставаше под пряпореца на своя цар. Като начелник на пехотата, той се покри със слава в победните воини срещу Византия.
	Малкият Марко продължи да учи все така старателно и трудолюбиво. По-късно, когато вече не беше палаво и вечно разрошено момче, той стана Деволски владика. По примера на своя учител той посвети живота си на просветителска и книжовна дейност.
Край.
Цончо Родев

