*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР м. Юли

За да видите изображението по-голямо, моля натиснете с десен бутон на мишката върху него и
изберете от падащото меню опцията "Отвори изображението в нов раздел" с левия бутон.

1 ЮНИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО Ако можех да отгледам детето си отново...

Щях най-напред да се погрижа да има самочувствие, а след това дом.
Повече да рисувам с пръсти и по-малко да соча с пръст.
Да отделям по-малко внимание на грешките и повече на близостта.
Щях да гледам по-малко часа и час по час да си отварям очите.
Да искам по-малко да знам и повече да обичам.
Щях да ходя повече на екскурзии и повече да пускам хвърчила.
Да престана да си играя на сериозна и сериозно да играя.
Щях повече да тичам през полята и да зяпам звездите.
Повече да гушкам и по-малко да дърпам и тегля.
По-честичко да виждам дъба в жълъдчето.
Щях по-рядко да съм твърда и да утвърждавам по-често.
По-малко да ратувам за любовта към силата
и да се грижа повече за силата на любовта.
Даян ЛУМАНС

Помниш ли ми роклята на точки

И млякото в стъклено бурканче.
Пеехме с радиоточка.

И карахме синьо балканче.
Играехме до късно на жмичка.
А през деня със сладоледа на сянка.
И белите, изпокъсани цвички.
И онази, зелената джанка.
Как се катерехме за череши.
И тичахме свободни. На воля.
Разказвахме си приятелски смешки.
И казвахме: Заповядай и Моля!
Пускахме в небето балони.
И топехме в казан с лютеница.
Разменяхме камъче за бонбони.
И поръсвахме със захар мекица.
Ставахме рано, до топлата фурна.
С колене покрити със рани.
Ех, спомени. Как да ви върна.
Дори и да няма банани.
Едни безгрижни, щастливи хлапета.
В локвите скачахме. Без умора.
Сякаш от някоя друга планета...
Пораснахме. И станахме хора!
Красимира ПОПОВА

Детство

Пет стотинки в джоба, лимонада
и легенче с малка книжна лодка,
скъсани сандали, лятна радост,
динено фенерче, ластик, топка.
Снимка черно-бяла, синьо цвете,
марки и колекция от миди,
панаири, захарни петлета,
лексикон и шапка-невидимка.
Сок от бъз, филии с лютеница,
хвърчила, ваканции, вълшебства,
лястовици на ята по жиците...
Детство мое, мое свидно детство...
Ивелина РАДИОНОВА

100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ Спортът сред незрящите

Тази година Съюзът на слепите в България отбелязва своя първи век. Да се надяваме, че на втория век
нещата ще бъдат много по-добре уредени и безпроблемни. Спортът е бил съществена част от
дейността на ССБ. Да, вярно е, че стопанската дейност е била на върха, но по онова време
конюнктурата е позволявала всички хора с нарушено зрение да работят в специализираните
предприятия, да спортуват, да се развиват в самодейността. Създадената през соца екосистема на
незрящите е водела до масовизация и по-всеобхватно включване на незрящите в различни инициативи,
включително и спортни. Тази година се навършват 59 години от началото на организираната спортна
дейност в ССБ. Но, разбира се, спортна активност или по-скоро физическа активност е имало и преди
това. Данните са доста оскъдни, но физическа активност е дори и една разходка в парка.
Повече данни са предоставени за времето до 1989 година. През 90-те години спортът сред незрящите е
в нокдаун, но оцелява. А за най-новата история съм откроил основните моменти, тъй като в интернет
има обилна информация и не е необходимо да се увеличава обемът на този текст. Всеки, който се
интересува за подробностите, отнасящи се до спорта сред хората с нарушено зрение през последните
две десетилетия, може да посети редица интернет страници, сред които са vitoshabg.com и vipsport.bg.
Още през 50-те години на XX век има наченки за спортуване на българските зрително затруднени.
Организирана е група от незрящи, която посещава занимания по гимнастика във ВИФ "Георги
Димитров". В Читалището на слепите в София започва да се играе шахмат. Но тези прояви нямат
постоянен характер. За начало на организирания спорт сред незрящите у нас се определя 1962 г.,
когато за първи път се съставят отбори от страната, които мерят сили помежду си.
През лятото на 1962 г. във Варна Съюзът на слепите в България организира първата спартакиада за
хора със зрителни увреждания. Участват отбори от 4-те районни съвета - София, Пловдив, Габрово и
домакините от Варна. Отборите са съставени за всеки РС от 4 жени и 6 мъже. Незрящите се състезават
в лекоатлетическите дисциплини скок от място, тласкане гюле, хвърляне на граната и опашата топка,
катерене по върлина. Наградите връчва зам.-председателят на ССБ Желязко Пеев. Състезателите
получават грамоти за своето представяне, а победителите в съответните дисциплини и чифт гуменки.
Спас Карафезов като ръководител на столичани получава купата. В това първо организирано спортно
съревнование не се прави разделение между спортистите с нулево и остатъчно зрение, както става

по-късно и както трябва да бъде.
Във Варна за първи път се провеждат също и спортни състезания между учениците от двете училища
за деца с нарушено зрение. По сведения на Владимир Желев, освен лекоатлетически дисциплини, в
спортната програма са включени среща по футбол и земна гимнастика.
Първият национален турнир по шахмат се провежда през 1963 г. в Читалището на слепите в София.
Участват отбори от 4-те района на ССБ, съставени от по трима шахматисти, които се определят след
вътрешнорайонни съревнования. Първият републикански шампион по шахмат е отборът на Варна, а
първият индивидуален шампион е Борис Бодичев - също от черноморската ни столица. В началото
шахматните партии са протичали без часовник, което е давало възможност понякога една партия да
продължи повече от 1 ден. През 1965 г. се въвеждат общовалидните шахматни правила, а времето се
определя на 2 часа за 40 хода на състезател.
През 1963 г. РС София купува лодка "Ял-6", която е пусната в Панчаревското езеро. Така е поставено и
началото на гребането. По-късно лодки са закупени в Пловдив и Варна. Един от най-ентусиазираните в
тази дисциплина става Йордан Йосифов, известен като Адмирала. По информация на Тодор Николов
през 1966 г. се провежда първото републиканско първенство по гребане, а 4 години по-късно спускане по река Дунав от Видин до Русе. Участват 4 отбора - Пловдив, Варна, София (мъже и жени).
През юли 1962 г. Спас Карафезов с още няколко плувци преплува Дунав от Калафат до Видин. През
1964 г. в София за първи път се провеждат състезания по плуване. Първото място при плувците с
остатъчно зрение заема Спас Йосифов, а при напълно незрящите Ангел Тодоров.
В края на юни (27-29) 1968 г. в Москва се провежда лекоатлетическа среща за слепи от
социалистическите страни. Българският отбор се състои от 20 души. Участват отбори от ГДР, Полша,
Чехословакия, Унгария, Румъния, Югославия, България и СССР. Дисциплините са тласкане на гюле,
хвърляне на малка топка, граната, опашата топка, копие; висок скок, дълъг скок със засилване, троен
скок, бягане - 60, 100, 400 и 800 метра. В крайното класиране СССР става победител, а България заема
5-ото място. Българин печели сребърен медал на копие.

От ноември 1969 г. до април 1970 г. се провежда спортна Лениниада във връзка с навършването на 100
години от рождението на Ленин. Участие вземат и зрително затруднени спортисти. Незрящите
участват в лекоатлетически дисциплини, шахмат, плуване, туристически походи, а виждащите

работници участват в състезание по тенис.
През 70-те години ССБ полага сериозни усилия спортът да бъде добре организиран. Палитрата от
практикувани спортове се разширява, а републиканските първенства в различните видове спорт
започват да се провеждат регулярно. За всяка година се изготвя спортен календар със съответните
вътрешни и международни състезания. В ССБ започва работа Стефан Стефанов, който посвещава
много години от живота си за развитието на спорта сред зрително затруднените хора.
През 1970 г. републиканският шампион по шах Стоян Митев взема участие в световно първенство,
което се провежда в Ермело, Холандия. Също въз основа на републиканското първенство се съставя
национален отбор от 6 състезатели, като на първа дъска играе именно Стоян Митев.
През септември 1974 г. около 180 спортисти с нарушено зрение от 8 социалистически страни вземат
участие в Петите международни лекоатлетически игри на спортистите с нарушено зрение, които се
провеждат във Варна. Представители имат ГДР, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия и
Югославия. Организационният комитет на игрите се оглавява от председателя на ЦС на ССБ Иван
Илиев и зам.-председателя Спас Карафезов. Откриването е на 14 септември на стадион "Юрий
Гагарин" във Варна. Игрите продължават два дни, а състезателите се разделят на спортисти с нулево
зрение и спортисти с остатъчно зрение. От общо 15 златни медала за мъжете и жените СССР печелят
12. Златни медали за България печелят Янка Станчева и Стоян Митев. Последният златен медал
печели полският отбор. Сребърен медал печели Живка Маринова, а бронзови медали завоюват Садие
Каталакова и Илия Цветков.
От 21 февруари до 1 март 1975 г. на Витоша се провежда първият курс за обучение по ски за зрително
затруднени хора. В него вземат участие 16 души, от които двама напълно незрящи. Курсът се води от
специалист. В края на курса се провеждат контролни състезания в две спускания. През следващите
години тази инициатива търпи развитие.
От 26 до 29 август 1977 г. в Познан, Полша се провеждат първите европейски игри за младежи с
увредено зрение. Участват 18 страни с около 340 спортисти. Българите се представят с лека атлетика и
ролбал. Регламентът на игрите предвижда 31 дисциплини в леката атлетика и пет дисциплини за
плуването. 8 отбора участват в турнира по ролбал. България достига до финала. Отборът ни повежда с
2:0, но в крайна сметка губи мача със 7:2 и става вицешампион. В леката атлетика страната разделя 7 8 място с ФРГ.
През 1979 г. в предприятията на ССБ за първи път се сформират отбори по футбол, които са обособени
в две зони от по четири тима. Отборите са съставени от зрящите работници. Първите два отбора от
всяка зона отиват във финалната четворка. Финалните двубои се провеждат на 25 ноември на стадион
"Раковски". За третото място играят София и Русе. Столичани стават трети с резултат 10:1.
Полувремената са траели по 35 минути. Финалът между Шумен и Сливен завършва в редовното време
1:1. Следват 2 продължения от по 10 минути. В продълженията Сливен успява да вкара втори гол, с
който става първият носител на купата по футбол между съюзните предприятия.
От 9 до 22 септември 1978 г. в Брюге – Белгия се провежда четвъртото световно първенство на
незрящите шахматисти. В него вземат участие 26 състезатели от 25 страни. България участва със своя
двукратен съюзен шампион, майстора на спорта Илия Атанасов. В предпоследния кръг Атанасов
побеждава световния шампион от СССР Николай Руденски, който няма загубена партия през
последните пет години. В крайното класиране българинът заема 6-ото място.
През 80-те години изключително много се разширява спортната дейност сред зрително затруднените.
Международният календар осезателно набъбва и се постигат редица големи успехи. През 1981 г. се
създава и секция "Спорт сред инвалидите", която допълнително катализира развитието на спорта сред
хората с увреждания.
На 12 август 1980 г. отборът ни, съставен от Джовани Димитров, Илия Атанасов, Стоян Митев и Стоил
Ставрев, заминава за Холандия, за да представи страната в шестата олимпиада по шахмат за незрящи.
Участват отбори от 23 държави. Те се разпределят в 4 групи. Българите в групата играят срещу
съставите на СССР, от които претърпяват загуба с 1:3, Унгария - загуба с 1,5 на 2,5, победа срещу
Испания с 3:1, победа срещу Швеция с 4:0 и победа срещу Швейцария с 4:0. Нашите заемат третото
място в групата, което ги праща във финал Б, за финал А се класират първите два отбора от всяка
група, а за финал Ц - след четвърто място във всяка група. С убедителни победи във финал Б българите
заемат първото място, следвани от Австрия, а трети стават Великобритания.

Петото индивидуално първенство по шахмат за незрящи се провежда от 3 до 17 април 1982 г. в
Хейстингс, Южна Англия. Участват представители на 23 страни. Партиите се играят в 11 кръга по
швейцарската система. Първите две места се заемат от руснаците Крилов и Руденски. Трети става
Вюнше от ГДР. На осмо място се класира българинът, майсторът на спорта Илия Атанасов с 6 точки,
събрани от 4 победи, 4 ремита и 3 загуби.
Една от значимите инициативи на ПП "Успех" – Пловдив е покоряването на седемте високопланински
първенци – Мусала, Вихрен, Ботев, Черни връх, Перелик, Руен, Богдан. В мероприятията участват 40 50 туристи, повече от половината от които са членове на ССБ. Най-активните 10 туристи са наградени
от пловдивското предприятие с експедиция за покоряване на връх Елбрус до Приют 11 - 4000 м
височина. В него вземат участие 6 зрително затруднени, членове на ССБ, и 4 зрящи сътрудници от
предприятието. През юни 1981 г. българите достигат до заветната цел в Кавказ и поставят мраморна
плоча със следния надпис: "В чест на 1300 години от основаването на Българската държава", а от
другата страна – "юни 1981 г. – ПП "Успех" - Пловдив".
От 16 до 23 август 1981 г. във Фулда, ФРГ се провеждат вторите европейски игри за спортисти с
нарушено зрение. Включени са 3 вида спорт: лека атлетика, плуване, ролбал. Участват 23 страни от
Европа и Израел с общо 450 състезатели. От българите в леката атлетика и плуването добре се
представят Георги Сакеларов, Божидар Марков, Бисер Чакъров, Красимир Залев, Илия Димитров и
Ирина Боянова. В комплексното класиране по медали България заема 14-о място с 2 сребърни и 2
бронзови медала.
От 11 до 15 май 1983 г. в датския град Греве се провежда първото европейско първенство по голбал.
То се организира от Международната спортна асоциация за слепи. Участват отбори от 12 страни,
разделени в 2 групи. Българският отбор късно разбира, че ролбалът е заменен с голбал. Новите
размери на игрището са 18 м дължина на 7,5 м ширина, а времетраенето на играта е 10 минути. В
крайното класиране България остава на четвърто място. В първото европейско първенство по голбал
участват и женски отбори.
Първото републиканско първенство по голбал у нас се състои на 21 и 22 април 1984 г. в Сливен.
Участват 14 отбора, разделени в 2 групи. Провеждат се 42 срещи. Първи шампион става Пловдив, а
негов подгласник е отборът на Дряново.
От 4 до 6 октомври 1983 г. във Варна се провежда третото европейско първенство за незрящи. То се
организира и се провежда под егидата на IBSA. Участват над 200 спортисти от 22 страни, а
откриването става на 4 октомври на стадион "Юрий Гагарин". Първенството е само по лека атлетика от тази година се наблюдава разделение на първенствата. В отборното класиране България остава на
четвърто място. Донко Ангелов става европейски шампион в дисциплината скок на дължина. Валентин
Пенев завоюва два златни медала - на диск и гюле. Сашка Мечкарова печели златен медал на скок на
дължина. Сребърни медали печелят Малинка Ганева - копие, Сашка Мечкарова - 100 м бягане,
Малинка Ганева на гюле, Георги Сакеларов на гюле, Донко Ангелов на скок на височина, Георги
Сакеларов на диск, Георги Сакеларов на копие. Бронзов медал печели Илия Цветков на скок на
дължина.
През 1984 г. за първи път незрящ български скиор взема участие на международно състезание.
Спортистът е Иван Радев от Варна, а негов придружител - проф. Стойко Бусаров. В Норвегия това е
21-вото състезание по ски бягане за хора с увреждания. Радев се обучава и на стрелба със звуково
ориентиране и участва в състезанията по тази дисциплина. На 10 км той се класира на 7 място. Във
форума участват 45 души с различен тип увреждане от 14 страни.
От 17 до 24 март 1985 г. в Норвегия се провеждат 22-рите зимни празници за хора с увреждания. От
България участва Димитър Трифонов, който е придружаван от подполковник Илия Лалов - завеждащ
отдел "Водни и зимни спортове" при ЦСКА.
От 1 до 7 юни 1985 г. България е домакин на първия по рода си Международен колоездачен пробег за
инвалиди – "Тандем 85". Пробегът се провежда съвместно с норвежкия спортен клуб на инвалидите
"Лайънс клуб". В състезанието участват 13 норвежци – спортисти и пилоти. Българската група е
съставена от 5 незрящи, 4 със слухови увреждания, 2 спортисти, прекарали полиомиелит, и 6 пилоти от
спортната школа по колоездене към БСФС. От българска страна организатор е секцията "Спорт сред
инвалидите", също така съдействие оказват Съюзът на слепите и Съюзът на глухите. Маршрутът е
София – Ихтиман – Асеновград – Стара Загора – Сливен – Бургас – Приморско.

От 3 до 6 октомври 1985 г. в Олщин, Полша се провежда европейско първенство по голбал за мъже и
жени. С дамски състави участват 6 страни, а с мъжки - 13. Българите се представят незадоволително и
заемат едва 11-ото място. При жените българките са последни, но това е много важен момент за
българския спорт, защото за първи и единствен път дамите ни участват на подобен форум. Отборът ни
се състои от 4 момичета.
На 13 октомври 1985 г. в Пазарджик се провежда обучение по конна езда за незрящи. Участват 12
мъже и жени. Подобни обучения ще продължат и занапред.
През 1985 г. в ПП "Успех" София се провежда курс по аеробика за зрително затруднените работнички.
Това е нов способ за разширяване на физическата култура на зрително затруднените жени. Тази
дейност допада на дамите.
На 14 и 15 март 1986 г. в местността Паничище се провеждат първите зимни игри за хора с увреждания
у нас. Участват 31 човека от България и Норвегия. Дисциплините са ски бягане по трасе с дължина 5
100 м и демонстрация по биатлон и спускане с шейни. Присъстват Владимир Калайджиев председател на секцията "Спорт сред инвалидите" и зам.-председателят на ССБ Спас Карафезов.
Изтъкнатият наш състезател по ски Иван Лебанов участва като водач на норвежки спортист, а след
това му подарява собствените си състезателни ски, с което му оказва висока чест. През 1986 г. в
Норвегия отива варненецът Митьо Колев Митев с придружител Борис Панков - състезател от ЦСКА
"Септемврийско знаме". Нашият спортист печели медал за най-добре представил се чужд състезател. В
групата на напълно незрящите той заема 4-ото място. Участва на дистанции 10 и 20 км ски бягане.
От 14 октомври 1986 г. в Холандия започва второто световно първенство по голбал. България прави
своя дебют. Участват 18 мъжки и 10 женски отбора. Националите ни заемат 9-о място.
От 10 до 15 септември 1987 г. в Москва се провежда европейско първенство за незрящи. Участват 21
страни с почти 300 състезатели. България има 6 спортисти. Георги Сакеларов става шампион на диск и
втори на гюле. Иван Стефанов става шампион на скок височина с нов републикански рекорд. Донко
Ангелов печели сребърен медал на троен скок с нов републикански рекорд, а на дълъг скок печели
бронз. За първи път българин участва в маратона с дължина 42 км и 195 м и това е Веселин Василев от
Бургас. Михаил Ганев подобрява републиканския рекорд на 400 метра. Треньор на българите е Илия
Попов.
В периода 18 - 30 април 1988 г. в Унгария се провежда шахматната олимпиада. Отбори имат 23 страни.
Разпределят се в 4 групи. България е в една група с Великобритания, Полша, Португалия, Испания и
Норвегия. С 4 победи и 1 загуба българите заемат първото място в групата, следвани от поляците.
Първите два отбора от всяка група образуват финална осмица. Там българите извоюват 3 победи, 2

ремита и 2 загуби. Крайно класиране: СССР, Югославия, ФРГ, България, ГДР, Полша, Чехословакия,
Финландия, Великобритания, Испания, Унгария, Израел, Ирландия, Швеция, Австрия, Холандия,
Белгия, Норвегия, Дания, Италия, Португалия, Франция, Гърция.
Параолимпиадата се провежда в периода 15 - 24 октомври 1988 г. в Сеул. Участват 3200 спортисти с
увреждания от 65 страни. Спортовете са 16 вида. Българските незрящи участват в игрите с 5
голбалисти и 3 лекоатлети. Георги Сакеларов печели 2 златни медала – тласкане на гюле и хвърляне на
диск. Донко Ангелов печели сребро на троен скок. Иван Стефанов на висок скок става четвърти при
хората с нулево зрение. Голбалистите с една победа и две загуби не успяват да продължат напред към
полуфиналите.
На 9 февруари 1989 г. към ПП "Успех" ентусиасти създават секция по спортен бридж. Те смятат, че
този спорт е достъпен за незрящите, но трябва да се удължи времето за игра. Като цяло различните
игри на карти са едни от най-достъпните съревнования за незрящите хора.
В периода 6 - 12 август 1989 г. в Цюрих се провежда петият европейски шампионат по лека атлетика,
плуване и тандем за незрящи спортисти. Участват трима българи с треньор Илия Попов. Георги
Сакеларов завоюва златен медал на тласкане на гюле и сребърен медал на хвърляне на диск. Иван
Стефанов печели среброто на висок скок, Донко Ангелов печели бронзов медал на троен скок, а на
дълъг скок се нарежда на ІV място.
През 1989 г. в Дания се провежда европейско първенство по голбал. Шампион става Югославия,
следвана от ФРГ и Финландия. България заема 7-мо място. Участват 11 страни.
От 7 до 10 октомври 1989 г. в София се провежда първата международна спортна среща за деца с
увреждания. Участват около 170 момичета и момчета до 16-годишна възраст от България, Норвегия и
СССР. Дисциплините са бягане на 40, 60 и 100 м, скокове на височина, дължина и от място, хвърляне
на малка и голяма плътна топка, тласкане на гюле. Спортните игри са баскетбол, хандбал, футбол на
малки вратички, голбал и шахмат.
(Следва)
Иван ЯНЕВ

2 ЮНИ - ДЕН ЗА ПОЧИТ Пито - платено

Ех, пито – платено, войводо…
Ти нагоре, а аз към народа…
И какво ако пиша два реда
за знаме, за смърт и свобОда!
Ти нагоре, а аз все надолу…
А после от долу е лесно
да размахвам юмрук на куршума
и да пея хайдушките песни!
Как ме бива, да знаеш, войводо,
в мирно време, байряк да развявам
и да давя във чаша с ракия
твоя подвиг и вашата слава!
Ликът ти поне да го имаше
на билет от държавна лотария,
и на него да пишеше: "Ботев,
който умря за България!".
Ех, пито платено, войводо…
Днес във букварите детски,
пишат за турско съжителство
и нищо за твоя "Радецки"!
Емил СТОЯНОВ

2 юни

Как си, Христо? Събра ли се вече с Венета?

Тук животът е глупав. Ежедневно си крета.
Вече зная и аз за какво се умира.
Свободата ли? Струва, две кебапчета с бира.
Дали гледаш отгоре с небесната чета?
На Околчица – дъжд. И разгонени псета.
На Околчица – срам. Имаш много поклонници.
Генерали и лумпени, политически конници…
Живи трупове жалят за мъртвите, Христо.
Всенародната кал днес се кланя начисто.
Цветове… Гласове… Знамена… Шарения.
Обещания светли и… помия до шия.
Как се люби и мрази? Там пишеш ли нещо
или вече не искаш дори да се сещаш.
Много здраве от мен на небесната чета.
Във дванайсет завийте и вие, момчета.
И станете на крак, и за вас помълчете…
Втори юни си струваше всичко, поете!
Яна КРЕМЕНСКА

IN MEMORIAM Сбогом, Емо!

На 11 май почина председателят на Контролния съвет на Съюза на слепите в България Емил Узунов.
Той е роден на 30.09.1959 година. Предучилищното му детство преминава в село Куклен, близо до
Пловдив. Средното си образование завършва в училището за незрящи деца в София. След това учи
право в Софийския университет "Свети Климент Охридски". По-късно започва адвокатска практика,
като се отличава с високия си професионализъм на това поприще. От 2011 година е председател на
Контролния съвет. В Съюза на слепите ще бъде запомнен със своята прецизност и безпристрастност в
работата си.
А бяхме млади
На 15 септември 1965 година постъпих в училището за незрящи деца в София. Бях почти 9-годишен и
ми предстоеше да уча в трети клас. На следващата сутрин се събудих и бях ужасно разочарован, че не
съм вкъщи, че няма да мога да подкарам моето червено колело по уличките на нашия квартал в
Костенец. Станах от леглото, облякох се и тръгнах по непознатите коридори на училището. Тъгата ми
се смесваше с известна доза любопитство – непознато място, непознати деца и никаква представа
какво ме очаква от днес нататък. Пред столовата видях едно момче на около 6 години. То стоеше и
тихо плачеше. Очевидно и него току що го бяха оставили. Чудех се с какво мога да му помогна, но
след като нищо не ми дойде наум, просто продължих пътя си. По-късно разбрах, че това момче се
казва Кемил. Срещах го понякога по коридорите и винаги ми изглеждаше някак си много тъжен. Една
година деляхме обща занималня – техният клас учеше в нея сутрин, а ние следобед. Разбрах, че Кемил
е добър ученик, но нямахме много контакти. След осми клас аз отидох да уча гимназия в Костенец и
пътищата ни се разделиха. Срещнахме се едва когато същото момче, но вече Емил Узунов, беше
прието в юридическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски". Срещата се
случи в дома на Петър Стайков. Една сутрин в началото на учебната година татко му го завел при
Пешо и след като разменили някои приказки, казал: "Вече е студент. Оправяй се с него оттук нататък".
А в тия случаи "оттук нататък" означаваше първокурсникът да бъде настанен в общежитие, да му бъде
проведено обучение по ориентиране и мобилност за отиване от общежитието до университета, а така
също и ориентиране вътре в самия университет, както и още някои подробности, които не е нужно да
изброявам сега.
Моето появяване при г-н Стайков беше във връзка с традиционно организирания купон по случай
началото на учебната година. Емо попадна във вихъра на събитията още в самото начало. Купонът
продължи до сутринта и с първокурсника заедно тръгнахме към общежитията в Дървеница. Отбихме
се в сладкарница "Пчела" на ул. "Иван Асен", където пред смаяния студент аз изядох 6 топли банички
и изпих 3 големи бози. Емо похапна скромно и каза: "Боже, как започвам моето студентство!". Усетих,
че беше, меко казано, малко смутен от мащаба на проведената операция. По-нататък нещата
продължиха до голяма степен в същия дух, но към това трябва да добавя, че Емил беше отличен
студент. Той много добре се интегрира със съквартирантите си в общежитието. Ходеше с тях на море
и бяха истински приятели. В купоните го запомнихме с това, че много обичаше една песен с думите –
"Скъсвайки със всички спомени далечни...".
Не помня точно по какъв повод някъде към средата на неговото студентство по идея на Недко Недев
му "присвоихме" чин полковник. С по-нататъшния си живот и всичко, което постигна, той напълно
заслужи това високо "офицерско" звание. Почти веднага след завършването си г-н Узунов започна
адвокатска практика в Пловдив. Един от моите съквартиранти в студентските общежития – също
юрист, на който обаче не се носеше славата на отличен студент, ми каза, че често се консултирал с Емо
по различни въпроси. Това красноречиво говори за неговия висок професионализъм.
Като започнахме да се женим, си създадохме традиция да се каним на нашите сватби. Покани ни и
Емо. От София към родното му село Куклен потеглихме много тежка група. Беше пищна сватба в
прекрасния ресторант на селото. Свиреше един от известните родопски оркестри. Куклен е в полите на
Родопите, но тази фолклорна област е толкова богата, че се простира много извън пределите на
планината. Не можех да се насладя на хубавите песни, които ни заливаха. Когато младоженецът и
неговата булка Соня дойдоха на нашата маса, нямаше никакъв начин да не запеем – "Скъсвайки с
всички спомени далечни...". Бяхме много щастливи, а вечерта веселието продължи с незатихваща сила
в дома на Емо.

Емил Узунов имаше щастлив брак. Родиха им се две момчета, които отгледаха, възпитаха и изучиха.
Те също станаха юристи и уверено вървят по стъпките на баща си. Съпругата му Соня беше
неразделно до него и му помагаше в работата, а Полковникът работеше здраво. Освен адвокатската си
кариера, два поредни мандата той беше избиран за председател на Контролния съвет на Съюза на
слепите в България. На тази длъжност се отличи със своята прецизност и безпристрастност. Каквито и
върхове да постигна в своята кариера, никога не забрави приятелите си. Все се канехме да отидем в
Родопите и да направим едно чеверме, но, всеки зает със своята си работа, така и не осъществихме
този план. Не се виждахме често, но никога не се забравихме. Срещахме се по съюзни форуми или по
стара традиция в дома на Петър Стайков. Винаги изпитвахме голяма радост, че сме заедно. Спомняхме
си изминалите години и многото забележителни неща, които преживяхме през нашата бурна младост.
В края на април научихме, че Емо е болен от ковид. Дълго време информацията за неговото състояние
беше доста противоречива. Ние със съпругата ми веднага набрахме телефона му, но той беше
изключен. Това за мен не беше добър знак. Имам и други приятели болни от ковид, които разговаряха
по телефона, даже когато бяха на кислород. На 11 май дойде страшната вест, че Емил Узунов е
починал. По желание на семейството погребението трябваше да се състои в много тесен, почти само
семеен кръг. Затова и повечето от нас, неговите приятели, не можахме да отидем и да го изпратим.
Ако сме живи и здрави, което вече трябва да пишем с много голямо "А", един ден ще отидем в Куклен,
ще сложим цветя на гроба му и може би през сълзи ще му изпеем "Скъсвайки със всички спомени
далечни...". Макар че не вярвам, който и да е от нас да "скъса" дори и само един спомен, свързан с
незаменимия ни приятел Емо Узунов – Полковника.
Емич, почивай в мир!
Йордан МЛАДЕНОВ

ЕВТЕРПА "Недовизия" - Първо международно състезание за песен

Иван КАРАСТОЯНОВ
На 21 май 2021 г. зрително затруднени участници от 17 европейски държави представиха своите
музикални изпълнения на първото международно състезание за песен, организирано от младежкия
клуб към Германската асоциация на незрящите и слабовиждащите (ГАНС) в сътрудничество с ВЮС
Интернешънъл, Белгия. Добре е да се отбележи, че името на белгийската неправителствена
организация, разположена в град Лиеж, е съкращение от англоезичните думи "образователни и
трудови услуги за зрително затруднени". Заглавието на конкурса също заслужава миг внимание. Той
носи закачливото име "Недовизия", защото нещата в него не опират нито до визията, т. е. външния вид
на участниците, нито до техния визус – виждат ли поне малко, или не, а само и единствено до песните.
"Те са истинските звезди. Всичко друго е на заден план." Поне такава заявка дадоха организаторите. В
буквален превод от английски заглавието на състезанието означава "Слабо зрение", а сходството с
"Евровизия" е съвсем предумишлено.
Излъченото по интернет в петък вечерта събитие бе връхната точка, но не и завършек на това
приключение, зародило се още преди Коледа. Тогава, по време на международен разговор на
организациите членове на ВЮС, бе обсъдено свършеното за зрително затруднената общност през 2020
г. в условията на "пълно затваряне". Поставен бе и въпросът какво неправителствените организации
смятат да включат в дейността си през първата половина на 2021 г., предвид необичайните, несигурни

и крайно променливи условия на живот. Търсена бе добра възможност за въвличане на хората с
увредено или напълно изгубено зрение в някакво общо занимание, в което да могат да вземат дейно
участие, да общуват, да проявят творчество, да натрупат или споделят опит и най-вече да се
забавляват, макар и от разстояние. Споделих с останалите участници наблюдението ми, че повечето ни
зрително затруднени доброволци в "Хляб на тъмно" се занимават с музика по един или друг начин –
свирят на различни инструменти, пеят, пишат текстове, танцуват. Знаех за успешно осъществен преди
няколко години международен музикален младежки обмен с българско участие, проведен първо в
Германия, а след това повторен и в Гърция. Представителите на организациите от Германия и Белгия
харесаха хрумването и в потока на разговора съвсем естествено се натрупаха предложения какво, кога
и как би могло да се направи за осъществяването му. Когато си пожелахме приятно изкарване на
празниците и прекъснахме връзката, считах, че всичко това ще си остане просто една добра идея.
Представете си изненадата ми, когато в януарския брой на разпространяваното по електронна поща
ежемесечно издание на ВЮС се обявяваха началото на конкурса и правилата за участие в него. Като
краен срок за избор на песен, която да представи съответната държава на международно ниво, бе
посочена датата 25 април 2021 година. Изискванията към музикалните творби бяха изложени в кратък,
ясен и стегнат вид. Песните не трябваше да са били излъчвани в общественото пространство до този
миг, както и да не надвишават времетраене от 4 минути. Важно условие бе авторът на текста, музиката
и/или аранжимента да е с увредено зрение, а също и поне един от изпълнителите. Клипът към творбата
можеше да представлява видеозапис или поредица от сменящи се снимки на изпълнителя или групата.

За мнозина навярно би било любопитно да научат, че 15 от явилите се 17 песни са осъществени с
подкрепата на организация на хора с увредено зрение. В повечето случаи това е съюзът, асоциацията
или федерацията на слепите в съответната държава или местното подразделение на подобно
международно сдружение. Изключение бяха единствено представителите на Румъния и на Швейцария,
които се явиха самостоятелно. В България, изненадващо или не, с тази нелека задача се заема малката
софийска фондация "Миракъл ЕЛЛОХ". На проведения в нашата страна подбор се явяват 10 песни, от
които 3 не отговарят на изискванията, например поради това, че музиката към песента не е авторска.
Петима изявени музикални дейци влизат в състава на българското жури. Това са Антонина Бонева
(концертиращ пианист и преподавател в НМУ "Любомир Пипков"), доц. д-р Даниела Дикова (пианист
и преподавател в НМА "Панчо Владигеров"), Мими Иванова (известен изпълнител и преподавател),
Развигор Попов (композитор, изпълнител и преподавател) и Орхан Мурад (прочут незрящ певец,
китарист и композитор). На първо място единодушно бе избрана песента "Вън е вече есен". Текстът е
дело на зрително затруднен човек. Петимата изпълнители също са със слабо или напълно изгубено
зрение. На второ място се класира "Изгрев", а на трето – "Нежно цвете". Песните "Нощ край морето",
"Търново – слава и болка", "Дали да ти повярвам" и "Песен за вълшебство" заемат съответно от
четвъртото до седмото място.
С наближаването на датата за провеждане на събитието расте любопитството от и към участниците.
Двойка от Литва се заема със задачата да проведе видео интервю с представителя на всяка държава. В
повечето разговори се налага употребата на поне три езика – литовски, английски и този на
съответната държава. Клипчетата биват споделени във Фейсбук група, за да могат хората да се
запознаят предварително с участниците.
Броени дни преди петъчната вечер получих извънредно издание на месечното електронно писмо на
ВЮС с новини, съсредоточени изцяло върху предстоящия завършек на конкурса. В него, освен
програмата за провеждане на събитието, присъстваха и различни съобщения, мнения и обяви за
надпреварата. Представителите на Литва например подканваха зрително затруднената общност да
проследи събитието със следните думи: "Ако все още се колебаете дали можем да създаваме големи
неща, докато сме на разстояние един от друг, гледайте състезанието в петък вечерта. Сигурни сме, че
ще ви докосне, вдъхнови, изненада и може дори леко да ви смути, но няма да ви остави безразлични.
Нека открием разнообразието в музиката с всички други страхотни изпълнители!". Екипът на ВЮС
добавяше кратко: "Макар да сме разделени, музиката ни събира, дори на различни езици и без
самолет". Някой се бе заиграл и с думите на първия космонавт, стъпил на Луната, като ги бе претворил
така: "Това е една съвсем обичайна стъпка за незрящите музиканти, но огромен скок за обществото".
Прякото излъчване на музикалния конкурс започна в 8 часа вечерта българско време. За представянето
на всяка песен бе предвиден времеви отрязък от около 8 минути. Първата половина от това време
протичаше в разговор в пряка връзка с изпълнителя или групата. Следваше предварително записано
гласно описание на видеоклипа към песента в рамките на половин минута и възпроизвеждане на
самата песен. Творбите бяха представени по азбучен ред спрямо англоезичното наименование на
държавата, от която идваха. При тази подредба първо прозвуча песента на Белгия, а последна – тази на
Турция. Българската беше втора в списъка. Малко повече от половината песни бяха на английски език,
включително представящите Белгия, Франция, Германия и Русия. Обичайно представителите на тези
страни се придържат към родния си език в ежедневното общуване и при участия в подобни състезания.
Точно това бяха сторили музикантите от България, Гърция, Испания, Кипър и Турция. Изпълнителите
на Дания, Италия и Румъния бяха заложили на езиково разнообразие. Италианската песен включваше
куплети на италиански и припев на френски. Датската се състоеше от лирично женско пеене на
английски с епизодично мъжко речево нареждане на датски. Румънският представител бе заложил на
цели четири езика – румънски, английски, италиански и испански. Жанровете също бяха
изключително разнообразни. Полската песен бе определена като акустичен шансон. Българското и
кипърското парчета бяха окачествени като поп с фолклорни мотиви. Датското принадлежеше на фънк
музиката. Немският представител кръсти своя стил "фламинго джаз".
Белгия бе представена от песента "Поддържай темпото" в изпълнение на Белям. След нашето
изпълнение прозвуча това на Чехия, озаглавено "Кой ден е днес", изпълнена от Майкела Блажкова и
Рейчъл Скленижкова. Песента "Светлината" прозвуча откъм Кипър. Тя бе представена от камерен
мелодичен ансамбъл към училището за незрящи в Никозия. Датчаните се включиха с парчето "Ела и

танцувай". Последва представителят на Франция. Песента бе озаглавена "Сляп музикант". Бенджамин
Майкъл изпя парчето "Нещата" от името на Германия. Изпълнителката на Великобритания носеше
нигерийското име Изучи, а песента &#1117;, която по-скоро бе рецитиране на стихове върху съпровод
на пиано, се казваше "Ядосано чернокожо момиче". Анастасия, Стаматина, Кристина и Лусия
представиха Гърция с творбата "Просто миг". Сара Бланка пя за Италия. Литовската песен носеше
заглавието "Невидими цветове". Полша бе представена от Сузана и Рок Мулек с парчето "Приеми
предизвикателството". Дан Робърт Филип от Румъния изпя "Моят страх". Състав от петима руснаци
изпълни "Весело-тъжна песен". Испанската творба на Лаура Дийпстратен Гарсия носеше заглавието
"Друго зрение". Швейцарецът Даниел Корсиуло се представи предпоследен с "Поеми ръката ми".
Бурак Бозтек закри музикалната част с песента на Турция, кръстена "Време".
Няколко любопитни факта изскочиха по време на представянето на песните. Участничката от
Великобритания бе най-младата, на едва 13-годишна възраст. Името &#1117; в превод от нигерийски
означавало Божествен план. Песента &#1117;, доколкото беше такава, била създадена изцяло онлайн.
Испанката пък бе на 14 години. Няколко от песните били написани след раздяла и усещане за разбито
сърце. Такива бяха гръцката и литовската. Последната е записана първо на английски, а след това и на
литовски, тъй като майката на участничката не владеела чуждия език. За представителката на Полша
това било първата музикална творба, която пишела. С музика се занимавала от едва 3 години, през
които свирела на кахон. Руската песен е била излъчена след проведено от Комплекса за спортна и
културна рехабилитация национално състезание с 37 претенденти. Песента е вдъхновена от Бароковата
музика в стила на Шуберт. Турският представител сънувал песента в нощта преди рождения си ден и я
записал за един ден. От споделеното стана ясно, че всъщност едва 3 - 4 от песните, включително
българската и руската, са били записани специално за конкурса. Повечето други се бяха родили по
различни поводи в рамките на от 1 до няколко години преди това. Немалка част от участниците бяха
творили в домашно музикално студио или се бяха обърнали към приятел с подобна техника.
Гласуването бе първоначално обявено от 22:25 ч. до 22:45 часа. То щеше да се проведе изцяло онлайн.
При него нямаше ограничение за гласуване за представителя на собствената ти държава. От едно
устройство обаче можеше да се гласува само веднъж. Докато траеше гласуването, възпроизведоха
кратки откъси от всички представени песни. Възникна проблем със сървъра на германската
организация, който не успя да поеме наплива от желаещи да гласуват. Те обаче бяха предвидили
подобен развой и веднага съобщиха адреса на онлайн платформа за гласуване. Последва кратко
интервю с победителката в състезанието "Гласът на Северна Ирландия". Зрително затруднената певица
сподели, че започнала да пише текстове сравнително късно, когато била на 21-годишна възраст. По
същото време изучавала и китара в творчески център в Белфаст. По време на участието си в
състезанието Андреа Биглей била придружавана от сестра си. Понякога било изключително
предизвикателно за нея заради изобилието от препятствия – кабели, камери, стъпала и други.
Помолена от водещите на "Недовизия" да отправи съвет към участниците, тя каза: "Хората обикновено
препоръчват да работиш здраво и да създаваш много полезни запознанства. Според мен обаче е
по-важно да си много сигурен в занаята, в това, което правиш, но и да извличаш някакво удоволствие
от него, защото това се усеща от публиката". Тя изпълни любовна песен, написана за сватбата на нейна
братовчедка. Последва предварително записано видео обръщение от страна на Андреа Бочели, което
зрително затруднената италианка Ана-Рита преведе на английски. Той поздрави участниците и изпя
"Аве, Мария". Представена беше и наградата за победителя, осигурена от Амазон.
Накрая настъпи и дългоочакваният миг. Гласуването бе затворено, а резултатите – обявени. Големият
победител бе малката испанка Лаура. Нейната песен бе получила подкрепата на 1 985 от всичките 7
326 гласа. Турската песен зае второто място с 1 668 гласа. Почетното трето място бе отредено на
Кипър със 575 гласа. На четвърто и пето място бяха песните на Литва и Германия със съответно 425 и
422 гласа. Най-малка подкрепа събра изпълнението на Чехия – само 48 гласа. Българската "Навън е
вече есен" получи едва 108 гласа и се класира на предпоследно място, непосредствено след песента на
Русия, събрала 9 гласа повече.
Добре е да се отбележи вниманието, което организаторите бяха обърнали на достъпността във всяко
едно отношение. Описанието на видеоклиповете, онлайн излъчването, радио излъчването в Германия с
покриващ превод, формата за гласуване и интервютата бяха само малка част от тези мерки за
осигуряването на едно приятно изживяване. А организаторите дадоха заявка, че това навярно няма да е

последното събитие от този тип. Накрая, за да се спази традицията, прозвуча песента-победител.

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Варна

Един пролетен ден в Балчик
Регионалната организация на слепите - Варна организира за своите членове на 8 май 2021 г.
еднодневна екскурзия до Балчик. Осигурени бяха автобус и екскурзовод. Събитието е част от
календара с планирани мероприятия за отбелязване на 100- годишния юбилей на ССБ. Участниците в
екскурзията посетиха университетската ботаническа градина и архитектурно-парков комплекс
"Двореца" в Балчик.
В ботаническата градина е обособен кът за незрящи. В ограден парцел са посадени различни видове
цъфтящи растения, като пред всяко е поставена табела с наименованието му, изписано и на брайл.
Посетителите с нарушено зрение имат възможност да докоснат с ръце и да опознаят растението,
засадено зад табелата. За съжаление надписите на брайл са поставени обратно. Специалисти от
организацията ще помогнат на университетската ботаническа градина за правилното изписване на
брайловия текст. Съюзните членове, участвали в екскурзията, успяха да се докоснат до красотата на
редки растителни видове и разцъфналите цветя.
Екскурзоводът запозна участниците с историята на Двореца и парка в Балчик, свързана с живота на
румънската кралица Мария Александрина Виктория де Единбург или наричана просто Миси, дъщеря
на дука и дукесата на Единбург и Кобург – Алфред и Мария Александровна, и внучка на английската
кралица Виктория, впечатляваща със своята вълнуваща и трагична съдба. Принцеса по произход,
кралица на Румъния след брака си с принц Фердинанд Виктор Алберт Мейнред де Хохенцолерн
(1865-1927). На 49-годишна възраст Мария избрала Балчик, за да започне живота си отначало. По това
време територията на Южна Добруджа е била в пределите на Румъния. Изграждането на дворцовия
комплекс в Балчик започва през 1924 г. и завършва през 1936 г., като първата построена сграда е
резиденцията на кралица Мария, която тя нарича "Тихото гнездо". Увлекателната история за живота на
кралица Мария в Двореца на Балчик, преразказана от екскурзоводката, достави удоволствие и обогати
познанията на съюзните членове.
Следобед групата посети Текето край cело Оброчище. Текето Ак Язълъ баба е място, което събира
като във фокус мистика и спокойствие, хилядолетна история и туристическа популярност, удивителна
архитектура и легенди за здраве. Място, което помирява непримирими религии и винаги има с какво да
те изненада. Още преди десетилетия българската пророчица Ванга е казвала за него, че има излъчване
– силно като на Кръстова гора.
Христо ШИПАНОВ

Монтана

Един век в полза на незрящите

На 25 май 2021 г. по инициатива на Териториална организация при ССБ - Видин във фоайето на
Общински съвет - Видин се откри изложба под надслов "Един век в полза на незрящите". В
продължение на една седмица на десет стативни пана бяха изложени архивни материали и снимки,
отразяващи дейността на ТО - Видин и съвместните &#1117; мероприятия с РО - Монтана. От името
на кмета д-р Цветан Ценков зам.-кметът по хуманитарните дейности и социална политика Борислава
Борисова поднесе поздравителен адрес на председателката Радославка Иванова. Емоционален поздрав
направи Борислав Ванков – член на УС на организацията и активен общественик.
Тази година е особено вълнуваща за Съюза на слепите в България, защото е юбилейна. Достигната е
почетна възраст, от висотата на която гледаме към нашето минало и нашето настояще. С годините
името на най-старата неправителствена организация се превърна в гаранция за защита на правата на
хората с увредено зрение. Истинското богатство се открива не в това, което имаш, а в това, което си
дал на хората. За пет години, по инициатива на председателката Радославка Иванова и УС на ТО Видин, са спонсорирани осем очни операции на съюзни членове в България и една в Германия. Тези

операции върнаха светлината в очите им и им помогнаха да се чувстват пълноценни.
Архивите на организацията са красноречиви и показват трансграничното сътрудничество с инвалидни
организации от Република Сърбия и Румъния, туристически и спортни мероприятия и публикации във
вестници и списания.
В навечерието на 100-годишния юбилей пожелаваме на колегите си да вярват в това, което правят, и
заедно да гледаме в една посока – посоката към успеха. Докато Съюзът на слепите е устойчив мост, по
който, преминавайки, поколения наред носят духа и вярата, че организацията ни е техен защитник и
борец за качествен и достоен живот, следващите 100 години ще бъдат крачка по пътя към безкрая.
Събитието продължи със специален поздрав от детски танцов състав "Светлинките" при Народно
читалище "Светъл ден – 2009" - Видин и бе отразено по местната телевизия и радио.
Снежана АТАНАСОВА

Велико Търново

В епидемична обстановка
След дългата раздяла поради наложените противоепидемични мерки за социално дистанциране хората
от Териториалната организация на слепите от Велико Търново в началото на пролетта възстановихме
някои от дейностите си, с което продължаваме организационния си живот и функциите си в полза на
хората с увредено зрение. Ето постигнатото от нас за първото полугодие на тази година.
Индивидуален турнир по спортна табла за незрящи
Първата публична среща за 2021 година се осъществи по повод празника на Велико Търново и 100
години от създаването на ССБ.
На 20 март 2021 г. в салона на ресторант "Сирената" се проведе индивидуален турнир по спортна табла
за членовете на ТО - Велико Търново, в което практикуващите този спорт доказваха познания и
умения, съревновавайки се за призовите места.
Победители в турнира станаха: на първо място - Теодора Обретенова, на второ място - Валери Николов
и на трето място - Галина Таева.
В състезанието участваха осем състезатели и четирима наблюдатели. Медалите и грамотите бяха
осигурени от Община Велико Търново, а мероприятието беше финансирано от Лайънс клуб "Велико
Търново" с президент Ивайло Дачев.

Великден
По повод Възкресение Христово в ресторант "Сирената" (в квартал "Бузлуджа" във Велико Търново)
на 3 май 2021 г. от 12.00 ч. се състоя празничен обяд за членове на организацията в града. Спази се
традицията за "борба" с яйца, в която краен победител стана Елица Йосифова, чието великденско яйце
остана непобеден борец сред всички участвали. Вкусният обяд беше гарниран с приятни шеги и
закачки. Снимките и преживените емоции оставят хубав спомен за това събитие!

Получено дарение
На 12 май 2021 г. във филиала на регионалната библиотека "П. Р. Славейков" в кв. "Бузлуджа" се
състоя съвместна среща между представители на ТО на ССБ, регионалната библиотека "П. Р.
Славейков" и Лайънс клубовете "Янтар" и "Арбанаси". Повод за срещата беше представяне на новата
книга – кулинарен пъзел "Вкусът на времето". Книгата включва 320 рецепти от Великотърновския
край, събрани от арх. Донка Колева от Лайънс клуб "Арбанаси" и Павлина Владева от Лайънс клуб
"Янтар", която освен историк и филолог е кулинар и ръководител на клуба по битова култура към
читалище "Надежда" във Велико Търново.
Ето какво сподели една от съставителките на кулинарния сборник - Павлина Владева:
"Над 100 неща са в тази книга, свързани с историята, с бита, с материална и духовна култура. Имаме
менюто, сервирано по време на Учредителното събрание, когато е приета Търновската Конституция".
Приятната изненада по време на презентацията беше подареният аудио вариант на книгата "Вкусът на
времето" от страна на Лайънс клуб "Янтар", представен от Павлинка Владева, Мариана Маринова и
Милена Василева.
По един екземпляр от изданието получиха филиалът на регионалната библиотека "П. Р. Славейков" в
кв. "Бузлуджа" и организацията на слепите във Велико Търново. Дисковете с аудио книгата бяха
връчени на Николай Колев - представител на Регионалната библиотека, и на представителите на ТО на
ССБ - Ненчо Обретенов и Теодора Обретенова.
Аудиозаписът на книгата "Вкусът на времето" е направен с помощта на Съюза на слепите, а гласовете
са на професионални актьори. Книгата вече е включена в каталога на аудио библиотеката с говорещи
книги на ССБ.
Предложение до Общинския съвет от ТО на ССБ гр. Велико Търново
В обръщение към Община Велико Търново, публикувано и в местния вестник "Борба", хората с
увредено и липсващо зрение настояваме за монтиране на технически съоръжения в помощ на
ориентирането в градска среда. На първо време е необходимо инсталирането на звукови сигнализации
на светофари по кръстовища и пресечки, където преминават незрящи. Към момента подобно
устройство, което помага да пресичаме, има само на едно място във Велико Търново и това е крайно
недостатъчно, за да се чувстваме сигурни, когато се налага да се придвижваме на собствен ход.
Второто ни предложение е за създаване на говорещи автобусни спирки, които да информират за това
на коя автобусна спирка се намираме, кой автобус пристига, какъв е маршрутът му и кога точно ще

дойде.
"Това е голям плюс не само за незрящите. Понякога се случва рейсовете да не спазват разписанието и
влизаме в грешен за нас автобус, защото не можем да видим табелата. Добър пример в това
направление е София, където звукови спирки действат от години. Смятам, че и във Велико Търново
може да се случи, стига да има желание", посочи Теодора Обретенова.
Регионален турнир по боулинг

Като елемент от програмата със събития и инициативи, посветени на 100-годишния юбилей от
създаването на Съюза на слепите в България, на 19.05.2021 г. в Игрална зала към МОЛ - Габрово се
проведе регионален турнир по боулинг. В него участваха състезатели от Териториалните организации
на слепите в Габрово, Дряново, Севлиево, Велико Търново и Горна Оряховица.
Турнирът се проведе по отбори, разпределени на три писти с по 10 тура на състезател.
Индивидуалните резултати на всеки участник формираха сумарния отборен резултат. Победител стана
отборът на ТО - Дряново, втори се класира отборът на ТО - Габрово, третото почетно място заеха
състезателите на ТО - Велико Търново, четвърто място получи ТО - Горна Оряховица, пети останаха
представителите на ТО - Севлиево.
Купи за всички отбори бяха връчени от председателката на РО - Габрово Стефка Пенчева.
След турнира всички участници отпразнуваха събитието с празничен обяд.
Направените фотоснимки запечатаха кадри от различните фази на турнира, а преживените емоции
съхраниха спомени в съзнанието на всеки от състезателите.
Ето такава е хронологията на събитията и инициативите в ТО на ССБ за община Велико Търново за
първата половина на 2021 година. Очакваме бъдещето с надеждата за спадане на рисковете в
епидемичната обстановка и възстановяване на нормалните функции на организацията ни.
Пенчо ВАСИЛЕВ

Русе

Здравна беседа

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната на 11 май 2021 година Регионалната
организация на слепите в Русе организира здравна беседа с представители на "КУАЙСЕР ФАРМА
БЪЛГАРИЯ" - дистрибутор на хранителните добавка "Допелхерц". В продължение на един век
компанията не спира да разработва успешни продукти, обединяващи съвременните тенденции в
медицината и здравословното хранене с най новите фармацевтични технологии и да печели доверието
на фармацевти, лекари и потребители по цял свят.
Хората ни бяха поздравени по случай 100-годишния юбилей на Съюза на слепите в България и бяха
запознати със същността на хранителните добавки и тяхното използване при различните заболявания,
като се акцентира върху очните и диабета.
На всички присъстващи бяха раздадени пакети с рекламни материали и мостри.

МЕЛПОМЕНА Един ден зад сцената

Иван КАРАСТОЯНОВ
Питали ли сте се някога какво правят артистите, когато не играят роля в някое представление, когато
не се опитват да докоснат сърцата и умовете на хората, които ги гледат и слушат, когато не преливат
от надежда изпълнението им да пробуди, замисли, вдъхнови, а защо не и да промени поне един от
посетителите? Аз съм се чудил. Скромният ми житейски опит неведнъж ме е убеждавал в
правдивостта на онази незнайно колко стара мъдрост, че човек следва много да внимава какво си
пожелава, защото може и да му се случи. Ще излъжа, ако твърдя, че не бях приятно изненадан, когато
наскоро получих обаждане от д-р Петя Йосифова-Хънкинс, хореограф и актриса в един авангарден
театър. Пет, както я наричат колегите и приятелите й, в типичното за нея ведро настроение, ми отправи
предложение, по което не ми се наложи да размишлявам дълго, преди да приема. Усетих, че тази
възможност не ми се даваше случайно, че обстоятелствата се бяха подредили по най-благоприятен за
мен начин, за да задоволят любопитството ми.
Двайсетина минути преди деветия час на 23 май 2021 г. се измъкнах от подлеза на метрото до
Ректората. Побързах да отстраня предпазната маска, за да се насладя на свежестта на все още
прохладния въздух на неделната утрин. Понаместих раница на раменете и закрачих към двора на

Висшето учебно заведение. Минута-две по-късно към мен се присъедини Даниел – мой дългогодишен
приятел, когото бях поканил за придружител в предстоящото приключение. С лекота открихме
микробуса, който трябваше да ни откара до определеното място. Това, което щеше да ни се случи, се
осъществяваше по проект, подкрепен от Национален фонд "Култура", разписан от Петя Йосифова и
Валерия Димитрова, често наричана за краткост Вал, отговаряща за връзките с обществеността, когато
не е на сцената. С двете ме срещна друго тяхно начинание - Националният литературен конкурс за
незрящи "Словото като спасение". Скоро към нас се присъедини и Моника Методиева, възпитаничка
на софийското училище за деца с нарушено зрение, студентка по поп и джаз пеене в Музикалната
академия и участничка в няколко пиеси на театър "Алма Алтер". Не след дълго групичката ни нарасна
с още трима участници – зрително затруднена двойка от Студентски град и Пол Дженкинс от град
Кардиф, Уелс. Когато се събрахме всички, потеглихме. Пътьом в задругата ни се включи и д-р Иван
Янев, за когото, каквото и да напиша, би било крайно недостатъчно и напълно излишно, тъй като той е
добре познат на драгия читател.
Едва ли бяха изминали и две минути от пристигането ни, когато Вал се появи и ни поведе към мястото,
на което щяхме да вземем участие в творческо занимание по авангарден театър. Разходката от
паркинга до къщата с обагрен в зелено двор не трая дори и минута. Още с прекрачването на портата се
озовахме в грижовните ръце на група актьори, които набързо заформиха кръг от столове в сянката на
едно от дърветата. Някои от тях насядаха на преминаващата в непосредствена близост циментена
пътека, а други – направо на тревата. Така поставихме начало на първото упражнение. То започна със
затворени очи, леко вглъбяване и вслушване в звуците на птиците и кръжащото войнство от насекоми,
във вятъра и листата, в дъха на околните, в пулса на самия живот. За да се отпуснем, опознаем и
усетим общото настроение, всеки от нас възкреси и сподели ярък спомен от детството си. Случките
бяха толкова различни, колкото и разказвачите. Някои от тях бяха весели, други – леко тъжни, а трети
– опасни, но силно поучителни. Завършихме тази част от заниманието с плеяда от взаимно допълващи
се звуци. Тон зададе незрящият имитатор Андриян Асенов, победител в "България търси талант" 2019
година. Първоначалната какофония полека-лека взе да придобива форма и ритъм. Всичко това силно
ми напомняше на оркестър, в който всеки музикант настройваше инструмента си, но звуците бавно се
сплитат и зазвучават хармонично в някаква известна творба. Нашата, случайно или не, бе песента
"Хубава си, моя горо". Последва прекъсване за похапване, приготвено от членове на трупата.
Музикантът и актьор Георги Арсов, наричан просто Гопето, показа, че ръцете му са сръчни не само със
струните на китарата и клавишите на пианото, но също и пред купата с таратор и скарата. Марко
Дженев не пестеше сили в осигуряването на превод от и на английски за Пол. Британецът ни разказа,
че е завършил класическо театрално образование, при което са посветили три години на много работа с
текста, с жестовете и всичко необходимо за един актьор. През четвъртата година обаче чувствал, че е
изгубил нещо важно. Тази липса започнал да запълва при срещата с трупата на "Алма Алтер" и нейния
подчертано импровизационен подход към изкуството. Особено впечатление му направило и участието
на зрително затруднените актьори в пиесите. Храненето премина в разговори в малки групички, от
които се долавяха щрихи от живота на трупата. Тук изречение за нощувка в палатка, там друго за
сутрешно 5-километрово бягане, за 30-километрово каране на велосипед в късния следобед, за готвене
и най-вече за игра. По всичко личеше, че актьорите се откъсваха от рамките на забързаното градско
ежедневие и преоткриваха свободата и веселието, присъщи за всяко дете, които да им помогнат в
изпълненията.
Следобедът премина на поляна. Там бяхме подканени всеки да се представи с цвят, който го описва
най-добре. В палитрата се появиха чисти, основни цветове, но и много необичайни техни нюанси.
Накрая думата взе режисьорът Николай Георгиев, считан за баща на авангардния театър в България.
Господинът, както уважително го наричат всички, не просто ни съобщи с няколко кратки изречения
грешката, която повечето бяхме допуснали, а онагледи думите си по един изключително въздействащ
за мен и запомнящ се начин. Той ни каза, че не бива да подхождаме с предварително обмисляне, а да
се потопим в мига, да го усетим, да открием в него съответния цвят. С тези думи надхвърлилият
80-годишна възраст мъж се простря в тревата, започна да се търкаля в нея, да къса стръкове и да се
посипва с тях. Гледах високото и жилаво тяло в краката ми. Не виждах и не чувах усмивката на лицето
му, но знаех безпогрешно, че тя е там, че той е избрал зеления цвят, младостта, живота.
Малко по-късно нещата пое Пет. Тя си послужи с цветовете ни и "нарисува" картина от преплетени

човешки тела. За разлика от повечето рисунки тази беше жива. След като първоначално всеки стоеше
на избраното за него място, постепенно изображението започна да се движи, променя, преобразува,
докато накрая се разпадна до съставните си цветове. Щафетата пое Гопето. С китара в ръка, той ни
подкани да озвучим избраното от всеки от нас багрило. Някои сториха това с монолог, други – с кратка
мелодия, трети – с един-единствен звук. Както в предиобеда, първоначалната шумотевица премина в
съзвучие, вещо насочвано от Гопето. Не се мина и без пеене. С първите десет думи, които групата
изстреля, създадохме съвсем прилично звучаща песен, родена на мига и за мига. Някой дори отбеляза,
че се е появила и непредвидена публика.
Заниманията за деня придобиха завършек в ателието на художника Мишо Лалов, чиито творби красят
Националната художествена галерия, Столичната градска художествена галерия и незнайно колко
частни колекции. Господинът ни запозна накратко с живота на майстора на четката и съпостави
рисуването и актьорската игра. Сподели своето виждане за наличието на невидима граница, която
артистът пресича, когато стъпва на сцената, и как тази незабележима разделителна черта осигурява на
твореца чисто пространство като това на неопетненото платно, в което не бива да си служи с
обременяващия си досегашен опит. Краткото, изпълнено с мъдрост изложение на режисьора бе
изключително обогатяващо. Може би повлияни от него, когато ни подканиха да споделим наученото
през деня, почти всички се впуснахме в искрени излияния на все още тръпнещи в телата ни чувства и
окриляващи съзнанието ни мисли.
Така завърши творческата работилница за незрящи, в която ни потопиха Пол и неговият екип. Със
задоволство отбелязвам, че липсваха шумно изказани мнения за преживяното. Всеки от нас се бе
притаил в себе си. Разговорите бяха по-скоро приглушени, някак замислени и свързани с дълбоко
житейски истини. Това, само по себе си, според мен бе достатъчно показателно за значимостта и
въздействието на изкуството, в частност на театралното, в живота ни като разумни и творчески
същества. Разбрах, че на артистите им се налага непрекъснато да полагат усилия в рушене на
невидимите граници, рамки и окови, с които ни впримчва запъхтяното ежедневие, че понякога е нужно
бягство от сивотата на града, за да преоткриеш цветовете, звуците, ароматите, вкусовете и дори допира
до обкръжаващия те свят, докосването до детското, до себе си. Всичко това ме кара още повече да ценя
времето, прекарано на стола пред сцената, и труда, положен от хората, излезли на нея.

НАШИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ Адмирации за вашия талант

През зимата Съюзът на слепите в България и редакцията на нашето списание обявиха литературен
конкурс под мотото "Да променим света, за да бъде за всички".
Инициативата бе по случай вековния юбилей на организацията ни, а мотото бе тематично
обединяващо творби от различни жанрове, но пряко свързани с живота на хората без зрение.
В редакцията бяха получени произведенията на 33-ма автори – членове на Съюза, някои от които бяха
изпратили дори повече от едно свое произведение.
След изтичане на крайния срок – 31 май, на 3 юни жури в състав: председател Марина Петкова –
редактор на списание "Зари", и членове Петър Калинов – коректор, и Катя Спасова – технически
сътрудник, разгледа обстойно конкурсните творби и определи победителите.
При оценяването журито се придържаше към няколко критерия: правопис, стилистика, тематика,
емоционално въздействие и художествени качества.
В крайна сметка единодушно бяха отличени победителите в литературния конкурс.
Първото място безусловно бе присъдено на Пламен Недеков от Шумен за разказа "Усещане за

красота".
Втора награда бе присъдена на Кристиян Григоров от София за стихотворението "Да променим света,
за да бъде за всички".
Поради равностойно представяне по различните критерии журито реши третите награди да са две. Те
бяха присъдени на Ивайло Цанков от Балчик за есето-притча "Да променим света, за да бъде за
всички" и на Радослав Тодоров от Лом за автобиографичното есе "В хармония и взаимно уважение".
Честито на победителите и адмирации за талантливите ви творби, с пожелание за нови върхове на
литературното поприще!
На останалите участници пожелаваме по-нататъшно усъвършенстване в писането и завоювани награди
в бъдеще. Не се отказвайте да пишете и изливате мислите и вълненията си в текстове, приятели!
Помнете, че победата на другите не е непременно вашият провал, а написаното остава.
Редакцията на списание "Зари" изказва огромната си благодарност към всички участници за техните
усилия и старания!
Марина ПЕТКОВА

Усещане за красота

Пролетното слънце правеше така, че зеленината в парка да изглежда още по-жива. Лекият полъх на
вятъра караше младите листенца да пърхат като пеперуди, които сякаш си шушукат, обсъждайки
времето и посетителите. Седнали по пейките или разхождащи се по алеите, млади и стари със своите
разговори, смях и весели подвиквания огласяха всичко наоколо. Шумът от тази глъчка се смесваше с
песента на птиците и изпълваше парка с живот.
В края на една пейка беше седнал възрастен мъж. Тази пейка бе специална, защото от нея се
откриваше красива гледка към малкото езеро с лилиите. По алеята приближаваше млада жена,
по-скоро момиче, което държеше скицник. Гледайки езерото, тя подмина пейката, поспря се и се върна
няколко крачки. Поогледа се - първо към езерото, после към мъжа и учтиво попита:
- Извинете, при Вас свободно ли е?
- Моля! - посочи с ръка празното място до себе си той.
- Защото оттук…
- …се открива най-красивата гледка към езерото - довърши мъжът. - Затова и аз винаги сядам на тази
пейка!
- Да! - кимна момичето, докато се приготвяше да рисува.
Мъжът пое дълбоко въздух и тихо въздъхна. Момичето с уверени движения започна да нанася първите
щрихи върху листа. Тя повдигаше отвреме навреме глава, а после продължаваше да рисува.
- Пастели? И аз обичах да рисувам с пастел…, но отдавна не рисувам.
- Защо спряхте?
- Дълга и скучна история. А Вие… Хоби?
- Да! Надявам се скоро и любима професия. Следвам в Художествената академия.
- Това е добре. - тихо промълви, сякаш на себе си той и добави - Повече млади хора трябва да се научат
да откриват красотата, а после да я споделят с хората. Иначе - какъв е смисълът от нежна мелодия,
лирично стихотворение или - във Вашия случай, красива картина?
- Сякаш слушам мой преподавател. – усмихна се момичето - Бивш учител?
- Не…! - усмихна се на свой ред събеседникът &#1117; - Макар че сега помагам на хора да повярват в

себе си. Насърчавам ги да не се отказват и да преследват мечтите си.
- Някакъв вид консултант?
- Не точно, но нещо подобно. Да-а-а… Красиво място! Тук се запознах със съпругата си и често
идвахме след това.
- Идвахме…?
- Почина преди три години.
- Моите съболезнования - тихо каза тя, а след това и двамата замълчаха.
След няколко минути момичето наруши неловкото мълчание, промърмори едва чуто:
- Да усетим красотата.
- Моля?!
- Да усетим красотата - повтори по-силно тя - Така ни учат. Защо да я усещам, нали я виждам?! възмутено каза тя, простирайки ръцете си напред към езерото.
- Не е достатъчно! Затвори очи! Чувстваш ли полъха на вятъра по бузите си? Чуй шумоленето на
листата и помириши въздуха. Смес от ухания на цъфнали цветя, водни растения и влага. Толкова
много красота!
Момичето бавно отвори очи, усмихвайки се. После наведе глава и продължи да рисува.
- Сам ли живеете? - попита вежливо.
- Сам? О, не! Имам си съквартирант… Феликс, моят котарак.
- Сигурно е красавец?
- Предполагам. Много е пухкав, а също и умен и внимателен. Никога не ми се пречка в краката. И е
страхотна компания.
Чу се сигнал за получаване на съобщение от мобилен телефон. Момичето спря да рисува. Бръкна в
джоба си и бързо размени няколко есемеса, след което прибра обратно телефона си.
- Вече така си общуваме! Жалко…! – промълви мъжът.
- Не ги харесвате и сигурно не използвате?
- Да, не ми харесват, но използвам. - кимна мъжът, а след това добави - Предпочитам приятен разговор
на чаша чай за фон, прекрасна музика и добра компания.
- Възрастните обичате да се изразявате поетично.
- Животът е поезия…, ако сам не го превърнеш в проза.
Момичето го погледна, без да каже нищо и продължи да рисува. Телефонът &#1117; отново иззвъня.
Тя го погледна и го прибра.
- Аз ще тръгвам - каза тя и започна да си прибира нещата.
- И аз. Трябва да видя как е моят Феликс. Сигурно вече му е доскучало. Довиждане, беше ми много
приятно!
- На мен също – отвърна момичето, без да се обърне, докато подреждаше пастелите си.
Възрастният мъж стана бавно от пейката. Извади от своята чанта бял бастун, разгъна го с едно
движение и опипвайки с него алеята пред себе си, бавно се отдалечи.
Момичето погледна към него и извика:
- Не се запознахме! Аз съм Вяра.
- Виктор – отвърна, без да се обръща той, вдигайки високо ръка.
- Кога може да поговорим отново?
- Всяка събота следобед съм тук! Разбира се, ако не вали… - добави той с малко тъга в гласа.
Момичето погледа още малко след него. После се обърна към езерото и тихо каза:
- Усещане за красота…!
Телефонът пак иззвъня. Тя го погледна и говорейки, се забърза по алеята със скицника под мишница.
Пролетното слънце вече почти се скриваше зад хълма отсреща, обагряйки небето в огнено червено.
Шумът от хората по алеите отстъпваше място на вечерната тишина, след което паркът щеше да остане
напълно сам и да потъне в мрака на пролетната нощ. Мрак, в който някой, все пак, можеше да усети
красотата му…
А утре – предстоеше новият ден!
Пламен НЕДЕКОВ

"Да променим света, за да бъде за всички!"

С очи, към светлината непрестанно взрени,
С ръце, нетърпеливи да дарят любов,
И с песни и слова, от ехо отразени,
Превръщаме света във по-добър и нов.
Когато ти родиш се от другите различен,
И те не търсят пътя, тъй лек, към близостта,
Тогава ти се чувстваш тъй празен и излишен,
И в чужда се превръща за тебе радостта.
Затваряш се сърдито в черупката удобна,
И всеки ти е длъжен, а жертвата си ти,
И търсиш някой с участ, на твоята подобна,
Да ти даде утеха, а друго да спести.
А вътре в теб ключът е към всички други хора,
Ключ, който би отворил най-здравата врата,
Призван си да повтаряш безспир и без умора,
Че само съпричастност ще промени света.
Докато се опираме на преходното, тленното
Изгубваме представа за важните неща.
Но знаем, че трудът и словото е ценното,
С което изразяваме най-силно любовта!
От страници, прочетени от книгите ни брайлови,
От гласове, записвали безспирно, час след час,
От електронни източници с бази многофайлови
Събираме от словото и то е вътре в нас.
И някой пожелава цяла книга да напише,
Друг с музика вниманието ни ще привлече,
С масажи може мускулите трети да раздвижи,
към плетива, бродерии друг пък го влече.
И всеки опит другиму нататък се предава,
И всеки пример може до успех да доведе.
Ненужно е да чакаме от някой все да дава,
А можем първо ние нещо да дадем!
Да си незрящ не е проказа, нито пък порок е,
А стимул да развиваш талантите дори.
Животът на незрящия един богат урок е,
От който ний се учим да бъдем по-добри.
Кристиян ГРИГОРОВ

РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС Рекламна тарифа на списание "Зари"

Корици:
Втора корица (1 цвят) – 150 лева.
Втора корица (4 цвята) – 230 лева.
Трета корица (1 цвят) – 150 лева.
Трета корица (4 цвята) – 230 лева.
Четвърта корица (4 цвята) – 300 лева.
Вътрешни страници:
Цяла страница (1 цвят) – 100 лева.
Цяла страница (4 цвята) – 170 лева.
Половин страница (1 цвят) – 70 лева.
Половин страница (4 цвята) – 100 лева.
Четвърт страница (1 цвят) – 40 лева.
Четвърт страница (4 цвята) – 70 лева.
1/8 страница (1 цвят) – 25 лева.
1/8 страница (4 цвята) – 30 лева.
1/16 страница (1 цвят) – 15 лева.
1/16 страница (4 цвята) – 20 лева.
За фиксирано място – плюс 10%.
Цените са без ДДС
Отстъпки:
10% за 3 поредни реклами.
15% за 6 поредни реклами.
25% за 12 поредни реклами.
* Цените са при предоставен готов файл от страна на рекламодателя. За изработване на файл от
предпечата на списание "Зари" цената е по допълнително договаряне.

РЕКЛАМНА СТРАНИЦА Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД

