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Вестникът се разпространява безплатно

Всичко за-
почна, когато 
преди шест 
месеца в клу-
ба дойде Ев-
гения Пеева, 
или просто 

Женя. Тя беше представител на 
Агенцията за устойчово разви-
тие на Русе и региона. Тогава раз-
брахме, че ще участваме в про-
ект против алкохола сред тий-
нейджърите наречен „Не пускай 
духа от бутилката”. Първо не мо-
жахме да схванем за какво става 
въпрос, защото това беше пър-
вият подобен проект, в който ни 
канят да участваме. В началото 
повечето гледахме с неодобре-
ние на идеята, но сега откриваме 
колко е интересно да помагаш и 
запознаваш хората с по-добрия 
начин на живот. 

Дойде лятото и сред много-
бройните ни срещи, кафета и 

филми се вмести и обучението за 
презентациите. Те ни бяха нуж-
ни, за да въздействаме повече на 
децата и да ги убидим да не по-
сягат и привикват към алкохола. 
Там се научихме да представим 
вредите му по възможно най-ат-
рактивен начин. Успяхме и да се 
съберем всички членове на клу-
ба, и да си разкажем  случки от 
веселото лято.

Пак потънахме във веселие-
то на лятната ваканция, но ско-
ро пак се прибрахме у дома Та-
ка след приключенията си про-
ведохме и второто обучение по 
проекта. То беше в нашия клуб и 
там обсъдихме как да се предста-
вим най-добре. Но заедно с това 
дойдоха и първите малки споро-
ве. Всеки имаше различни идеи 
и разбира се държеше на тях, но 
накрая... Решихме да се обеди-
ним и да направим перфектната 
презентация! И след още една 

среща с ценната ни Женя измис-
лихме какъв ще е стилът на изна-
сяне – ще питаме публиката, а тя 
ще ни отговаря на кратки въпро-
си свързани с нашата тема. Разби-
ра се, нищо не свършваше дотук. 
Главното изпитание предстоеше 
и ние трябваше да сме уверени. 
Започнаха нужните ни репети-
ции и подготовки по изнасянето 
на презентациите. Всеки един от 
нас имаше своите притеснения и 
въпроси, но с общи сили отново 
успяхме да се справим. 

Неусетно дойде и последната, 
най-важна част от нашия проект 
– срещата с учениците. Отново 
заедно избрахме трите училища, 
пред които щяхме да се предста-
вим. Това бяха МГ „Баба Тонка”, 
СОУ „Христо Ботев” и СОУЕЕ „Св. 
Константин-Кирил Философ”. 

> на стр. 2
Кремена ЦАНЕВА

Марина ИВАНОВА

Мисията изпълнена! Духът е в бутилката

На 31 октом-
ври т.г. Русе 
отново бе сто-
лица на младо-
то българско 
слово. В наве-
черието на Де-
ня на народни-
те будители 
градът видя 
к у л м и н а ц и я -
та на Четвър-
тия национа-
лeн учениче -
ски конкурс за 
литературно 
творчество и 
журналистика 
„Стоян Михай-
ловски”, който 
премина при 
очаквано голям интерес. 
Приложението, което вестник „Екип 101” пред-
лага в декемврийския си брой, отразява момен-
ти от церемонията по награждаването на побе-
дителите в отделните категории на конкурса 
и тържествения концерт в пленарна зала на Об-
щина Русе. Публикувани са и някои от наградени-
те творби.

На снимката: Носителите на го-
лямата награда на конкурса /от-
ляво надясно/ Петилина Петро-
ва от Варна, Яница Пехова от Ру-
се и част от журналистическия 
екип на Хуманитарната гимна-
зия във Велико Търново.
Четете специалното приложение на „Екип 101”!

Бяла зима
Мартин МИРЧЕВ

Бяла зима
ветровита,
 снеговита,
  мразовита!
Пръска снежен – нежен прах
от велики небеса!
Падат белите слънца…
Нямат ни начало,
нито край!
И земята засиява
с хиляди елмазени сърца!

Зимата  
при нас долита

Зорница КОСТОВА
Бяла зима пак при нас долита – 
бели лебеди 

разперват си крилата,
кацат ангели небесни по земята,
с булчински воал 

покриват те полята.

Белоснежна 
 зима

Зимата е пъл-
на с изнена д и 
и ч удеса. Щом 
снегът натру па, 
става като вълшеб-
на приказка. Дърветата са побе-
лели снежни букети. Снежинки-
те блестят като елмазени искри. 
Снегът сияе в очите ми и ме за-
слепява. Стъпките на врабчетата 
са като разпръснати иглици по 
снега. Всичко е бяло, чисто и кра-
сиво като детска душа.

Велика богиня е белоснежна-
та зима!

Александър ПЕЕВ

* Авторите на литературните 
творби на тема зима са уче-
ници от гр. Бургас, ОУ „Антон 
Страшимиров“. Те спечелиха 
първо място в първа възрас-
това група – поезия и проза.
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Груповите екскурзии са най-
желаното нещо от учениците. 
Там се забавляваш с приятелите 
си, посещаваш различни места, 
а вечерта в хотела става голямо 
парти в дискотеката. А какво има 
след това? Всички си отиват по 
стаите, където цяла нощ се на-
ливат с алкохол. И идват само 
заради това, маршрутът дори не 
ги интересува. Била съм свиде-
тел на момче, което каза „О-о-о 
екскурзия ли-и? Ида! Абе, не ме 
бърка къде ще е, нали ще се напи-
ем”. Това природа, красиви глед-
ки, МУЗЕИ?!?! WTF?! Въобще не 
им трябват! Трябват само ядене, 
алкохол, цигари или „натурално” 
(много по-рядко).

Тази есен и аз бях на екскур-
зия с класовете от випуска си. 
Забелязах как всички светкавич-
но преминаваха през Жеравна и 
музеите в Несебър, за да стигнат 
до хотела, където да се натряскат. 
Напрежението нарасна много, 
всички станаха супер изнервени, 
а всъщност трябваше просто да 

се отпуснем и да се забавляваме. 
И така изпуснахме много удиви-
телни гледки в бързане за мага-
зина за алкохол и цигари. В Же-
равна изобщо не можахме да ви-
дим селото и къщата на Йордан 
Йовков. Учениците напирахме 
да стигнем до Несебър, където 
щяхме да имаме свободно време 

без учители, където да могат да 
си пият и пушат на спокойствие. 
А когато стигнахме там, започна 
играта на криеница от даскалите. 
Разбира се, ние сме много умели 
в тази игра и след разходката ка-
то мили ангелчета се подредихме 
в автобуса. Обикновено тийней-
джърите закъсняват. Но не и то-
зи път – всички до един бързаха 
за „голямото събитие” – Хотела. 
Там щеше да бъде „великото на-
ливане”. Съучениците бяха супер 

надъхани да не спят изобщо, но 
след като вече нямаше какво да 
се прави и скуката и гаденето ги 
налегнаха, всеки заспа в някоя 
стая. А на сутринта всеки клюм-
нал, боли го я глава, я нещо друго 
след пиянски инцидент и се гу-
би всичкото настроение за вто-
рия ден.

Това не е единственият случай 
– всички екскурзии протичат та-
ка. Учителите и „забутаните“ са 
ентусиазирани за местата, които 
ще посетят, а останалите просто 
прекарват една много тежка ве-
чер. Мислят си, че като кажат „О-
о-о, да знайш как се отрязахме на 
екскурзията!”, значи, че всичко е 
било страхотно. И приятелите 
им, които не са били, им вярват, 
а всъщност по-яко са си прекара-
ли групата, която е пила нормал-
но. Замислете се кое е по-добре 
– да имате много незабравими 
моменти с приятелите или една 
вечер, която (колкото и забавна 
да е била) няма да си спомняте?

Марина ИВАНОВА

> от стр. 1
Разпределихме се и скоро след това на-

правихме и първата презентация. Първо се 
притеснявахме, но когато се изправихме 
пред малките математици, мигом съмнени-
ята ни изчезнаха и им разказахме всичко, ко-
ето си бяхме подготвили. В другите училища 
имаше повече разногласия между децата, 
но ние успяхме да се справим що-годе и с 
това. Много от децата проявяваха интерес 
и към други теми като наркозависимостта 
и насилието в училище. Все неща, които са 
част от нашето ежедневие и живот. Разбира 
се, имаше и деца, които не приеха много на-
сериозно всичките неща, но не може и без 
такива ученици.

Всички ние от клуб „Журналистика” се 
надяваме, че сме били интересни и полез-
ни на учениците и тяхното развитие. Дано 
сме успели да грабнем вниманието им, да 

ги убедим да не пускат духа от бутилката. А 
пример, че това сигурно е така бяха много-
то въпроси и мнения, които те имаха след 
нашите представяния. Заедно с Женя отго-
варяхме на различни въпроси за алкохола, 
алкохолизма, за други зависимости.

Въпреки всичко ние сме напълно довол-
ни от участието си в този проект и с нетър-
пение очакваме нови предизвикателства от 
този вид! Доказахме си един на друг, че с об-
щи сили можем да изпълним всяка мисия!

В час по история:
– Това е като да гониш черна котка в 

тъмна стая и да видиш, че си я хванал.

В час по физика:
– Ще подпирате вратата отвън и ще 

си мислите защо!

В час по физическо:
– Важно е да излизате потни от ча-

са ми!
– Няма да повтарям. Няма да пов-

тарям.

В час по биология:
– Той Александър ако нямаше кости, 

тука като една медуза щеше да се разлее!

В час по химия:
– С жена, с учител и с радио не се спо-

ри. Аз съм жена, работя като учител и съм 
родена на деня на радиото.

101 изцепки

Екскурзията – разходка сред природата или просто пиянска вечер?

Мисията изпълнена…

Приятелството е нещо ва-
жно за всекиго. То трудно 

се гради, но много лесно се ру-
ши. Това всички го знаят, но да-
ли всички са го изживели? Аз го 
изживях много силно.

Повечето от нас намират 
приятели в училище. Така БЯХ 
и аз, но  в един 
момент разбрах, 
че всичко е било 
в лъжа. Приятел-
ството с моите че-
тири приятелки започна  във 
втори клас. В продължение на 4 
години крепих нашето приятел-
ство, имаше твърде много лъжи 
и заблуди. Чести бяха случките 
на кавги и обиди. 

Последната такава случка бе-
ше съвсем наскоро... Едната от 
моите приятелки въобще не ми 
обръщаше внимание, а другите 

две си бяха заедно и освен тях 
самите нищо друго не ги ин-
тересуваше. Първата бе в ком-
панията на доста по-големи от 
нея. Всички се дразнехме от то-
ва, тъй като щом се срещнеше с 
тях по коридорите, нас ни забра-
вяше. Другите си вървяха двете 

и ако се опитвах да им кажа не-
що, те не ми обръщаха внима-
ние. Всичките ми опити бяха на-
празни. Оказа се, че лицемери-
ето беше водещо при всичките 
ми „приятелки“. Приятелство-
то, което мислех за истинско, 
всъщност беше един театър.

Тогава осъзнах, че да наме-
риш истински приятели, на ко-

ито можеш да имаш пълно до-
верие и да знаеш, че можеш да 
разчиташ на тях по всяко време, 
е изключително трудно. Човек 
трябва да внимава на кого се до-
верява, защото винаги може да 
дойде момент, в който всичко 
се разрушава. Вярно е, че ние, 

хората не можем 
да живеем сами 
дълго време и 
със сигурност аз 
скоро ще намеря 

нови хора и ще се впусна в по-
редното приятелсво. Надявам 
се следващия път наистина да 
е истинско. 

Приятелството е нещо труд-
но. Понякога много ни боли от 
разочарованието, но никога не 
трябва да се отказваме. Рано или 
късно ще намерим своите хора.

Йоана ЮЛИАНОВА

Никога не е късно  
за истинско приятелство

Ученици протестират 
срещу убийците на пътя

Деветокласничката в ПГ по строи-
телство, архитектура и геодезия в Русе 
Первин Айнурова почина в болницата, 
без да дойде в съзнание седем дни. При-
чина за нейната ранна смърт е безоб-
разното каране на коли по улиците на 
града от безсъвестни шофьори. Тя бе 
ударена жестоко от БМВ на здрачаване 
на 2 декември на пешеходната пътека 
на бул. „Цар Освободител” - точно срещу 
техникума. Первин буквално е пометена 
от мощната кола на 31-годишен джигит. 
На следващия ден всички ученици и учи-
тели от гимназията излязоха на протест с 
плакати и блокираха движението на бу-
леварда, като настояваха за обезопася-
ването му срещу училището.

Изборът
на
Далми

Йоана и Ана-Мария изнасят презентацията  
пред ученици в СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“
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Българският народ е прежи-
вял много векове под робство. 
Но през тия дълги години е ус-
пял да съхрани всичко българ-
ско. Въпреки че България е би-
ла със заличени граници, никой 
не е успял да заличи силния дух 
на хората. Те са знаели, че тях-
ната родина пак ще стане силна 
държава. С много търпение и на-
дежда са преживявали бича на 
робството.

Но как българският народ е 
знаел, че преди България е би-
ла могъща държава и как е успял 
да запази българските ценности? 
Благодарение на народните бу-
дители, които въпреки трудно-
стите по време на робството са 
успявали да образоват народа. 
В този тежък и безкраен период 
будителите са успявали да под-
държат българския дух буден и 

да опазят всички ценности и оби-
чаи. Паисиевата история събуж-
да отново този български дух. 
Всеки грамотен я е преписвал и 
я е четял на неграмотните, и ги 
е пробуждал. И колко много са 
дали още будителите на народа. 
Кой каквото може и колкото мо-
же. Един е дал място за църква, 
друг построил училище, създа-
вали са читалища, където най-
добре са се възпитавали хората.

Народът е оценил заслугите 
на своите будители и от благо-
дарност е определил един ден в 
годината за техен празник и по-
читание на тяхното дело и памет.

А да видим в днешно време 
как ценим този празник. Измина-
ли са едва 122 години и ние ве-
че не помним нищо. Възприели 
сме празника хелоуин на една 
вчерашна (в сравнение с наша-

та) държава и го честваме на ви-
сота. Каква жалка картинка сме! 
Поддаваме се лесно и продаваме 
за някакви лъскави дрънкулки и 
нашето, най-ценното.

Но не само Денят на народни-
те будители е забравен. Загърби-
ли сме и много други неща, мно-
го лесно го правим. В бита навля-
зоха много чужди неща. Всички 
млади хора държат на чуждото, 
а не на нашето. На какво се въз-
питаха младите? На сляпо под-
ражание. Всяко момиче едва ли 
не търси някой богат чичко. Же-
нят се, развеждат се, децата ос-
тават без един родител и растат 
нещастни.

Явно са необходими нови бу-
дители, за да върнат любовта на 
българина към българските цен-
ности.

Велизар АНГЕЛОВ

Първи декември се счита за 
световен ден за борба с ХИВ/
СПИН. Четвърт век след началото 
на епидемията няма част от све-
та, която да не е засегната от бо-
лесттана ХХ век. До този момент 
жертвите на СПИН са над 25 млн.
души. Считан за пръв от извест-
ните личности е умрял от СПИН 
Фреди Меркюри от Queen, който 
става и своеобразен символ на 
болестта. До 25 октомври 2010 г. в 
България има 1252 регистрирани 
болни, от които 65% жени, а око-
ло 60% са между 15 и 29 години. 
На този ден в цялата страна се 
отворят центрове за безплатно 
и анонимно изследване за ХИВ. 

В Русе Българския младежки 
червен кръст, РИОКОЗ, център 
Надя и др. организираха безпла-
тен  концерт в пленарна зала. Съ-
битието бе подготвено с цел да 
информира народа и за борба 
със заболяването. Бяха раздаде-
ни презервативи и листовки с ин-
формация. Но от страна на граж-
даните нямаше голям интерес. 
Въпрки че имаше място за без-
платно и анонимно тестване за 
ХИВ, където явилите се веднага 
разбираха резултата. Тествалите 
се са между 15 и 35 години.

Главен кординатор на БМЧК 
бе Диана Маринова. Попитахме я 
дали по училищата се провеждат 
лекции по темата, а тя ни отгово-
ри, че при желание на училището 
се праща доброволец, провеж-
дащ занятието. 

 Програмата на събитието за-
почна след обяд, като от памет-
ника на Альоша към центъра 
тръгнаха доброволци с огромна 
червена панделка, за която ру-
сенци можеха да се хванат в знак 
на съпричастие. Но за съжаление 
от малкия интерес или от лошо-

то време никой не го направи. 
По-късно започна и концертът с 
изпълнение на доброволците от 
БМЧК, ученици от различни учи-
лища, вокална група „Слънце“ и 
балет „Мираж“ към ОбДЦКИ, гру-
па „Импулс“ и др. Вечерта концер-
тът завърши със запалване на 
свещи във формата на панделка.

Сияна ГЕОРГИЕВА

Ден на народните будители или Хелоуин?

Помни 1 декември!

Пипи навърши… 65
Историята за 

Пипилота Вик-
туалия Транспа-
ранта Ментол-
ка Ефраимова 
Дългото чорап-
че радва децата 
из целия свят ве-
че 65 години.

През зимата 
на 1941 г. Астрид 
Линдгрен напис-
ва първата си приказка за своенравното мо-
миченце Пипи Дългото чорапче. Написва я 
от скука, лежейки в леглото с навехнат крак. 
После добавя още няколко истории, за да ги 
подари на дъщеря си. Съветват я да изпра-
ти ръкописа в най-голямото издателство в 
Стокхолм. Отначало то й отказва. Днес кни-
гите на Астрид са преведени на повече от 
80 езици.

До 101 и обратно

Ден за борба със СПИН
Въпреки топлото време, ко-

ето ни изненада, не е нужно да 
гледаме календара, за да зна-
ем, че зимата наближава. Есента 
свърши своето, оголи дърветата 
и прогони слънчевите дни. Отсе-
га нататък ни чакат застудява-
не, заснежени пътища и типично 
зимни преживявания…

Това със сигурност предиз-
виква страх и паника у много 
хора, но нека не пренебрегва-
ме този прекрасен сезон. Да по-
срещнем с ентусиазъм идващите 
месеци и да се порадваме на раз-
нообразието, което ни предлага 
нашата природа, още веднъж.

Дали по навик, но пак побър-
заха да ни плашат с тежка и сту-
дена зима. Е, тя може и да не ни 
се размине, но истината е, че то-
ва е твърде непредвидимо. Зи-

мата винаги може да опровер-
гае и най-точната прогноза. Да-
ли ще имаме възможността да 
се радваме на белите пейзажи и 
типичните шедьоври по прозор-
ците не можем да знаем, имайки 
предвид тенденцията на затоп-
ляне в последно време. Но пък 
ще отпразнуваме най-светлите 
празници като всяка друга годи-
на – Никулден, Игнажден, Коле-
да и Нова година… Всеки от тях 
може да се превърне в повод 
за много хубави събития и не-
забравими моменти с роднини 
и приятели.

Нека украсим и се забавля-
ваме двойно тази зима, да се за-
редим с добро настроение и да 
открием магията на това време 
от годината!

Антоанета СТАЙКОВА

Зима на хоризонта…

По случай рождения ден на 
един приятел на баща ми ходихме 
в Стара планина, в местността Уза-
на, около Габрово. Пътувахме ве-
черта и когато пристигнахме, всич-
ки бяха много уморени. Но никой 
естествено не си легна, напротив: 
всички започнаха да ядат и пият, да 
се веселят по всякакви начини. На 
мен, като най-малката, бързо запо-
чна да ми доскучава и си легнах. 
Някои са си легнали чак по зазоря-
ване, но в планината се наспиваш 
бързо, заради свежия въздух.

Когато аз, баща ми и някои дру-
ги станахме, навън вече се пече-
ше цяло агне. Как само мирише-
ше! Когато закусихме, аз, баща ми, 
Денито и Свилена, а и да не забра-
вяме кучето на рожденика – ед-
но сладко хъски, тръгнахме към 
„центъра на България“ , намиращ 
се близо до хижата.

Упътиха ни да вървим по няка-
къв черен път. Видяхме един та-

къв и тръгнахме по него. Наложи 
се обаче да слезем надолу, оттам 
тръгнахме по една пътечка, по ко-
ято дълго вървяхме, пресякохме 
един друг черен път, пак вървя-
хме по разни пътечки и накрая 
стигнахме до една беседка. До нея 
имаше къщичка на баба Яга, от ко-
ято се виждаше „центъра“. Не ос-
таваше много път до там. Повър-
вяхме още пет минутки и бяхме 
на центъра на България! Предста-
вляваше нещо като изрязяна пи-
рамида, от която са останали са-
мо ъглите и една червена желязна 
топка в средата, около която бяха 
оставени множесво стотинки. До 
него имаше нещо като станция, 
пред която имаше люлки. Полю-
ляхме се и пак тръгнахме. Около 
нас минаваха участници, предим-
но деца, в спортно ориентиране. 
Вървяхме към хижата, където още 
се печеше агнето. Легнахме да по-
спим след уморителния път.

Когато станахме, вече сваля-
хя агнето от огъня. Разбрахме, че 
се е пекло близо 7 часа. Започна-
ха да слагат масата, която бързо 
се отрупа с всевъзможни неща. 
Всички с удоволствие хапнаха 
от агнето, като кучето само оби-
каляше и търсеше от кого да си 
изпроси малко. Тази нощ не беше 
толкова щура като предишната, 
от която бяха останали много спо-
мени, запечатани в много сним-
ки. Тази нощ повечето си легнаха 
рано, а други тихо слушаха рок. 
На следващата сутрин станахме и 
беше взето решението да се тръг-
не веднага. Купихме разни марма-
лади и потеглихме. Не знам колко 
сме пътували, защото проспах по-
голямята част от пътя, но пристиг-
нахме бързо.

Това беше едно незабравимо 
за мен пътуване до центъра на 
България!

Ана-Мария МОЛНАР

Пътешествие до центъра на България
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Една страница за изявите на младите творци от Общински детски център за култура и изкуство-Русе

В танцовия клуб има много до-
бра приемственост между поколе-
нията танцьори, която се дължи на 
приятелската атмосфера в залите 
за тренировки и добрите педаго-
гически умения на треньорите и 
по-големите състезатели. Те умело 
предават своя опит в танцовото из-
куство и спортен дух.

Двойките от „Фламинго’98” са 
едни от най-атрактивните и желани 
изпълнители на концертите и проя-
вите, организирани от Община Ру-
се и ОбДЦКИ. Всяка година клубът 
и центърът са домакини на Между-
народен турнир по спортни танци, 
който е по линия на IDSF (Междуна-
родната федерация по спортни тан-
ци). Той е един от най-предпочита-
ните и престижни както за българ-
ски, така и за чуждестранни двойки.   

Основната задача на треньори-
те и състезателните двойки са учас-
тията в Държавния спортен кален-
дар на БФСП (открити национални 
турнири, Купа България, Държавно 
първенство, зонови първенства) и 
не на последно място участие в със-
тезания по линия на IDSF. 

Често спортните дуети танцуват 
на няколко сцени едновременно. 
Например, на 9 октомври т.г. част 

от двойките взеха участие в кон-
церт-спектакъла при откриването 
на новия творчески сезон на ОбДЦ-
КИ. В същото време други предста-
вители на клуба, заедно с треньора 
Цветомир Панчев, защитиха чест-
та на Русе на Открития турнир по 
спортни танци в гр. Шумен. Там, още 
в първото й състезание на практи-

ка, новосформираната двойка Ни-
колай Георгиев и Йоана Иванова зае 
четвърто място в клас А латиноаме-
рикански танци. Бронзов медал в 
клас В стандартни танци взеха Яцек 

Янков и Миглена Спасова, а Дейвид 
Данев и Дара Цветанова са пети в 
същия клас. Двете двойки заеха 
седмо място в клас В латиноамери-
кански танци. В клас 18 С Ясен Попов 
и Адриана Маринова се класираха 
на пето място.

На 30 октомври в спортна зала 
„Дунав” се проведе Открит турнир 
по спортни танци „Русе–2010”. Вто-
ро място в клас А в категорията ла-
тиноамерикански танци спечелиха 
Дейвид Цветков и Валерия Николо-
ва. Дейвид Данев и Дара Цветано-
ва извоюваха за клуба два медала 
– бронзов в клас „В” на латиноаме-
риканските танци и сребърен в клас 
В стандартни танци. В клас 18 С Ясен 
Попов и Адриана Маринова са шес-
ти, а в клас 13 Д Алекс Алексиев и 

Калина Дечева 
се класираха 
на 13-то място.

В  с ъ щ о -
то време, но 
на междуна-
родния дан-
синг в гр. Ан-
кара, Турция, 
две двойки на 
„Фламинго’98” 
се представи-
ха подобаващо 
добре на фона 
на представи-
телите от над 
15 страни. Ни-
колай Георгиев 

и Йоана Иванова заеха 17-то място 
при аматьорите, а Яцек Янков и Миг-
лена Спасова се класираха шести 
при младежите в латиноамерикан-
ските танци.

„Фламинго” във вихъра на спортните танци

На 7 декември светлините на колед-
ната елха заблестяха за радост на най-
малките жители на Русе. Тази година об-
щинските служители от предприятието 
„АРТ” украсиха живорастящ бор, който 
се намира в градинката пред Доходното 
здание. Елхата е висока 16 метра, кметът 
на община Русе Божидар Йотов запали 
светлините на коледното дърво точно в 
17.00 часа и поздрави русенци. В пъстрия 
празничен концерт освен Дядо Коледа и 
Снежанка участваха формации и изпъл-
нители от ОбДЦКИ.

На 18 декември от 11.00 часа в Доход-
ното здание за поредна година ОбДЦКИ 
организира общоградски празничен 
спектакъл „В очакване на Дядо Коледа“. 
В него ще се включат деца от ансамбъл 
„Русчуклийче”, вокална група „Слънце”, 
хор „Дунавски вълни”, клуб „Фламинго 
98”, формация „Мираж”, Детската теа-
трална работилничка, както и гости от 
Румъния – децата от културния дом „Йон 
Виня“ в Гюргево.

Празничните изяви на децата от цен-
търа ще продължат на 19 декември от 
11,00 ч. в пленарна зала на Община Русе, 
където Коледен концерт ще изнесе Дет-
ско-девическият хор „Дунавски вълни”.

На 22 декември от 18,00 ч. в пленар-
на зала ОбДЦКИ организира благотвори-
телен коледен концерт за набиране на 
средства за църквата „Всях Светих”. В не-
го ще се включат солисти и всички фор-
мации на „Слънце”, „Здравец”, „Мираж”, 
децата от „Дунавски вълни”, „Фламинго 
98” и Детската театрална работилничка. 
Преди концерта във фоайето русенци ще 
могат да разгледат коледния базар на ри-
сунки и пластики, изработени от децата 
от Школата по изобразителни изкуства 
към центъра, коледна украса и сурвачки. 

101 аплодисмента

Участници в клуб „Журналистика” 
спечелиха поредните си награди, този 
път от конкурса за есе „Гражданите на 
първо място”, обявен от Община Русе, 
Европейски информационен център „Ев-
ропа Директно”. Целта на организаторите 
бе чрез творбите на младите талати да 
се съберат гледни точки и интерпрета-
ции на постиженията на ЕС за създаване 
на феномена европейски гражданин. С 
първа награда бе отличено есето на Ма-
рина Иванова, а Кремена Цанева и Любен 
Величков бяха класирани на следващите 
места. Заедно със своите подгласници те 
участваха в организираното тържество 
по повод приключването на конкурса.

101 таланта

Клубът по спортни танци „Фламинго’98” е създаден през 
1998 г., редовен член е на Българска федерация по спортни 
танци с лиценз от Държавната агенция на младежта и спор-
та. Ръководител и старши треньор е Цветомир Панчев, кой-
то е бивш състезател с клас „Международен” в латиноа-
мериканските и стандартните танци. От 1990 до 1992 г. 
е национален шампион, а през 1992 г. представя България 
на Световния шампионат в Германия. Помощник-инструк-
тори в клуба са Валерия Николова, Ренета Александрова и 
Николай Георгиев.

Голяма веселба падна в 
сладкарница „Златните 
рибки“ по време на орга-
низираните от ОбДЦКИ 
съботни есенни детски 
празници. Деца от 3 до 8 
годинки преживяха пре-
красни мигове с таланти-
те на всеки един, който бе 
подготвил и изпълни танц, 
песен или стихотворение 
за златния годишен сезон. 
Най-добрите в различните 
игри и конкурси получаваха 
„сладки“ награди. В програ-
мата участваха и деца от 
ДВГ „Слънце“. Водеща бе Ра-
лица Константинова.

Всички формации и състави към 
ОбДЦКИ продължават да набират жела-
ещи деца. Записването за всички 21 без-
платни форми на обучение може да ста-
не в центъра, на място или по телефон и 
електронна поща – 082/845 734; 845 471; 
obdcki@abv.bg. 

101 възможности

Русенският вокален талант 
Габриела Йорданова (ДВГ „Слън-
це“) спечели поредната си пър-
ва награда в своята възрастова 
група – с две свои нови песни. 
Тя получи и право да участва и в 
гала – концерта на лауреатите. 
Над 50 деца от цяла България 

участваха във второто издание на На-
ционалния конкурс за изпълнители на 
популярна песен „Съзвездие” 2010 г. в 
Шумен, проведен на 20 и 21 ноември 
под патронажа на кмета Красимир Кос-
тов. Изпълненията на малките певци 
бяха оценявани от жури с председател 
Стефка Оникян.

„Фламинго“ обра овациите на турнира в Шумен

Новият дует Николай-Йоана  
с треньора си
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Общински детски център 
за култура и изкуство – Русе
жк „Здравец“, ул. „Околчица“ №9
тел.: 082/ 845 471, 845 734
e-mail: obdcki@abv.bg

Вестник „Екип 101“
гр. Русе, ул. „Мария Луиза“ №19

всяка събота от 10.30 часа
e-mail: ekip101@abv.bg

http://ekip101.com
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БЪЛГАРСКИ ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ
1 януари – Нова година
3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго
24 и 25 април –          Великден, Възкресение Христово
1 май – Ден на труда
6 май – Гергьовден, Ден на Българската армия
24 май – Ден на българската просвета и култура 

и на славянската писменост
6 септември – Ден на Съединението на България
22 септември – Ден на Независимостта на България
1 ноември – Ден на народните будители
24 декември – Бъдни вечер
25 и 26 декември – Коледа, Рождество Христово



	Овен
Годината за вас, мили овни, ще бъде 

трудна, но със сигурност вашето постоянство и 
инат ще ви помогнат да се справите с всичко. 
Усмихвайте се и бъдете сигурни, че винаги ще 
има на кого да се обадите в труден момент!

  Телец
Една година пълна с нови и вълну-

ващи неща ви очаква, мили телци. Бъдете го-
тови да се справите с непознати за вас неща, но 
винаги бъдете такива каквито сте и ще успеете 
да преминете през всички трудности!

  Близнаци
Много любов и успехи ви очакват та-

зи година, близнаци. Някой така ще ви омае 
главата, че ще забравите за околния свят. Не се 
замисляйте за нищо, оставете се на течението 
и всичко ще е о’кей!

  Рак
Новата година ще ви затрупа с дос-

та грижи и отговорности. Ако се концентри-
рате и не си пилеете силите за дребни неща, 
ще се справите. Не бива да се интересувате от 
мнението на околните. Не се заемайте с ма-
щабни нови проекти, по-добре довършете 
започнатото.

  Лъв
Година с много стрес и грижи. Ще 

имате проблеми с близките, възможна е до-
ри и раздяла.Всичко ще бъде свързано с бо-
лезнени из живявания. Не бива да се поди-
гравате, да критикувате без причина, да се 
надсми вате – както сте свикнали да правите, 
дори и без повод.

  Дева
Вие ще бъдете практични и по-отго-

ворни от преди. Ако го направите, ще избегне-
те неприятностите. Разчитайте на приятелите 
и семейстово си. Годината ще е ви изложи на 
много изпитания.

  Везни
Имате големи амбиции, но ще 

трябва здраво да се потрудите, за да сбъдне-
те мечтите си. Разчитайте на подкрепата на 
най-близките си приятели и разбира се – на 
семейството. На добър час!

  Скорпион
Скорпионите сте много влюбчиви и 

затова трябва да внимавате да не грешите. 
2011-та ще е година на добро здраве, но трябва 
да положите много повече усилия от обикно-
вено, за да се справите с учението.

  Стрелец
Ще ви подарят най-нова техноло-

гична джаджа, която ще ви зарадва и ще ви 
занимава дълго време. През лятото ще отиде-
те на екскурзия в чужбина и там ще посетите 
много интересни и приятни места.

  Козирог
Трябва да започнете да гледате по-

сериозно на нещата. Възможно е близък прия-
тел да ви предаде и да се скарате, но спокойно 
– като му покажете, че сте разбрали грешката 
си, ще се сдобрите!

  Водолей
Приятел ще ви запали по нов стил 

музика, филми, по ново хоби и изобщо ще 
има промяна в прекарването на свободното 
ви време. Заемете се със някой спорт и ще из-
живеете много весели моменти и ще се запоз-
наете с нови хора.

  Риби
Ще си намерите ново гадже и заедно 

ще отпътувате за няколко дена до по-далечно 
място. Много купони и забавления ви очакват 
през 2011-та и ще я запомните като една от 
най-готините години!

МАРИНА, СИЯНА, КРЕМЕНА и Сие

101 гадания Според китайския хороскоп 2011-та 
е годината на заека. Дългоухият е 

консервативен, той мрази усложне-
нията и всичко, което би нарушило 
ежедневния му ритъм. Не взима ни-
какви решения, ако предварително 
не е обмислил всички възможни по-
ложителни и отрицателни резултати. 
Заекът умее да управлява финансите 
си, реализира се в областта на търго-
вията, антиквариата, юрисдикцията 
и дипломацията. Той е щастлив, та-
лантлив, честолюбив, скромен, сдър-
жан, изтънчен, добродетелен, прия-
тен събеседник. Сладкодумен е и си 
знае цената. За съжаление, Заекът е 
повърхностен и всичките му достойн-
ства също са повърхностни. Предста-
вителите на този знак са по-скоро сан-
тиментални, отколкото чувствителни. 
Много повече ще се разстроят от най-
дребния си личен проблем, отколкото 
от световно бедствие. Заекът е нежен 
и внимателен към хората, които обича 
и в повечето случаи предпочита при-
ятелите пред близките си. Заекът из-
живява спокойно живота си, ако не се 
сблъска с екстремни обстоятелства.

ИРЕНА

Нека да си пожелаем пред-
стоящата 2011 г. да бъде 
по успешна от 2010-та. 
Да бъдем по-добри, повече 
даващи, обичащи, творя-
щи, уважаващи. Нека не 
спираме стремежите си 
към мечтите ни и да на-
правим всичко, за да ги 
осъществим.



Русе декември, 2010 г.

Скъпи участници в Четвъртия 
национален ученически конкурс за 
литературно творчество и жур-
налистика „Стоян Михайловски“, 
Русе 2010,

Уважаеми дами и господа,
Днес отново имаме повод за духовна ра-

дост, която кълни напористо въпреки небла-
годатната почва на нашето време. Радват ни 
текстовете на младите хора, които участват 
в поредното издание на настоящия конкурс.

Естествено е предложените творби и жур-
налистически материали да са неравностой-
ни по творческа изява, по демонстрирани 
умения да се използва българското слово в 
неговите образно-естетически измерения, с 
публицистичната му острота и яркост. Зато-
ва едни от предоставените текстове регис-
трират само участието на своите автори, а 
други – подпечатват съответното отличие. 
Но радостното е, че младостта на България 
търси Словото, за да въплъти в него неже-
ланието си да бъде безразлична към света 
и собствения си живот, за да изрече болката 
и страховете си, огорченията и съмненията 
си, за да сподели съкровената си интимност, 
богата с многообразието на копнежи, с чисти 
пориви към насъщното за съществуването 
на човека през всички времена – любов, кра-
сота, добро, приятелство. За да декларира, че 
все още не е емоционално обедняла.

Няма да описвам пряко и да коментирам 
подробно силните и слабите страни на напи-
саното от участниците в конкурса.

В навечерието на свят ден сме – Денят на 
народните будители. Ето защо ще се обърна 
към всички Вас, които сте в тази зала – учи-
тели и ученици, поети, писатели и журнали-
сти, просветители, граждани. Ще се обърна с 
онези думи, които се родиха след прочита на 
текстовете, написани от нашите деца и внуци.

На 1-ви ноември българският дух праз-
нува способността си да възхожда от мра-
ка към светлината, празнува способността 
си да бъде просветен, знаещ, сиреч буден 
и бъден.
31 октомври 2010 г. Руси РУСЕВ

> на стр. 2
*	 Слово	на	председателя	на	журито	при	откриването	на	

церемонията	по	награждаването	на	победителите	в	кон-
курса.

През последните години на патентования 
в съзнанието ни като „разменна монета“ бъл-
гарски преход твърде често си задаваме въ-
проси. Като че ли се разговориха младите, 
повлякоха старите, разтресе се родината.

И гръмна.
При гръмването си във всички посоки се 

разлетяха късове на скрити тайни, замърсе-
ни от боклуджийските кофи на несъзнатото 
предателство, на премълчаните истини, на 
шикозните брошки върху реверите на скри-
тите Открития.

Човек не разбира какво се случва и пита. 
– Нормално.

Човек пита и бива наказан. – Жестоко.
Човек търси, открива, разкрива и получа-

ва слава. – Жизнерадост.
Човек не проумява, разхвърля и се сблъск-

ва с горчивата реалност. – Българска народна 
Журналистика.

Тръпка е моментът с включването на свет-
лините. Романтичният жест на задействани-

те показатели на микрофона върху екрана 
на камерата проблясват пред очите на Влю-
бения. Влюбеният оператор. Човекът запе-
чатал умаления образ, превърнал го в своя 
картина. Той има свободата да покаже онзи 
правоъгълник човешка плът и черна земя, 
която реши, която счете за достатъчно под-
сигурила – ефекта на истинското разоблича-
ване, на свободната човешка Личност. Това е 
ролята на Влюбения. Задължителна. Важна. 
Непредсказуема.

Червено.
Разговорът започва.
Площадът, сградата, прашинките във 

въздуха утихват в нажежената от страст ат-
мосфера. Тук идва мястото на Страстния. 
Страстният Журналист. Колко е голяма отго-
ворността, която носи докато развява злат-
ните косми на духовната си естествена су-
бективност?

Петилина ПЕТРОВА
> на стр. 3

Специално приложение на в. „Екип101“

Професия ЖУРНАЛИСТ.
Между Отговорността и Свободата

Четвърти национален ученически конкурс за литературно 
творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ Русе’2010

ЕСЕН
    Яница ПЕХОВА
Есента като дрипава циганка хитро надникна зад ъгъла
Зад ъгъла прашен погледна, със вятъра леден покри се.
Със вятъра, който листата понесе след себе си.
След него те тръгнаха. И жълти, и мъртви са.

Алеите призрачно стенеха, а дъжд се изсипа в краката ни.
В краката ни някога жизнени, обути в червени сандали.
Червени сандали, които безжизнено крият се в шкафчето.
Във шкафа до плажа златист, до морето и слънцето.

А хората – все са си същите. И гонят мечтите си крехки.
Мечтите, които във жълто облечени гаснат.
Загасват си кротко, с дърветата заедно вехнат.
Увехнали пътища, по есенно празни. И тъжно е…

Участие в четвъртото издание на конкурса взеха 312 млади автори от цялата страна 
с 396 творби и 34 колективи/екипи на вестници, тв и радиопредавания – в два раздела – 

„Литературно творчество“ и „Журналистика“. Учениците представяха Варна, Бургас, Ка-
варна, Казанлък, София, Велико Търново, Пловдив, Силистра, Шумен, Монтана, Панагюрище, 
Добрич, Разград, Русе и други български градове. Те бяха в три възрастови групи – до 4 клас, 
от 5 до 7 клас и от 8 до 12 клас. Представителното жури с председател доцент д-р Руси 
Русев оцени постъпилите творби и най-добрите от тях 
бяха отличени и заслужено наградени.

Пълният списък на наградените може да се види на
http://mihailovski.ekip101.com.



2 специално приложение

IV национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ Русе’2010

Използването на компютърния жаргон в 
нашето ежедневие започна да застрашава раз-
бирането на информацията от онези, които не 
го владеят. Но използването на просторечи-
ето, жаргона и дори някои цинизми (някога 
наричали подобна реч каруцарски език) не ни 
затруднява, а ни „обогатява”… По-рано имало 
панаири и изложения, а сега – уъркшопи, хепа-
нинги, биеналета и др. Днес „тунинговаме“ или 
„модваме“ речника така, че да звучи съвре-
менно, но непонятно за немалко хора. От две 
години е модна и друга тенденция – уличната 
реч започна да шества навсякъде. Езикът ни се 
„бъгна“ и зазвуча още по-ужасяващо дори от 
политическите прогнози или пък от менюто в 
изисканите ресторанти, в които „Шатобриан”-
ът вече въобще не е стряскащ. Оказа се, че ос-
вен чуждиците са се появили „вируси“, бръм-
бари и други паразити в речта ни.

Днес вече разбираме, че „дупета”-та са из-
резките от колбаси, с които се хранят обикно-
вените хора, но същите тези хора не са знаели 
какъв „деликатес“ ядат. Разбираме, че Паяка, 
Горилата, Гибона, Хамстера, Комара, Пора и 
други подобни не са животни, а представители 
на подземния свят – на underground-а. (Както 
в приказките – в Долната земя има ламя, но 
днес там се явяват други „животни“.) Разбира-
ме, че „октоподът“, „наглите“, „недосегаемите“, 
„сводниците“, „килърите“, „джамбазите“, „де-
десарите“ и др. са причудливите имена на по-
лицейски акции, с които започват сутрешните 
новини. И всички подобни названия няма как 
да не разширяват тълковния ни речник. Пък 
и всеки се обогатява…

За огрубяването на езика съществен при-
нос има и търговията. Едно е да хапнеш кифла 
с някакъв салам вътре, а съвсем друго е да кон-
сумираш „мит с колбас“ или „пилешки бедра“, 
а за коктейлите, изписани пред заведенията, 
ще замълча, защото термините от анатомията 
не са стигнали. Не мога да пропусна и „съдър-
жателните“ текстове, които се леят както от 
профучаващите коли, така и от вратите на бар-
чета и магазини. Намеците вече не са скрити, а 
явни, подобно на снимките във вестниците и 
списанията, но тези какички поне не говорят 
(те няма и какво да кажат), а само се усмих-
ват със силиконовите си телеса. За разлика 
от тях ние, пуберите, започнахме не само да 
savе-ваме (съхраняваме) заливащия ни речеви 
поток, но и неусетно delete-нахме (задрасках-

ме, премахнахме) в общуването много думи от 
книжовния език.

За трупането на словесно богатство значим 
влог имат известните политически лица, кои-
то се надпреварват да „ме”-кат, т.е. на всички 
глаголи в първо лице множествено число да 
слагат окончание –ме. Като езикови строители 
те съграждат по-различен език, а много хора 
им подражават. Вместо да се учим, ние се „учи-
ме“ да „говориме“ и да „пишеме“ и… И пак се 
обогатяваме…

Изтъкнати специалисти се надпреварват 
да обясняват, че подобен език (каруцарски, 
циничен) бил по-добър и разбираем за хора-
та, отколкото чуждиците, които употребявали 
някои от политиците. Интересно кой ли е ка-
зал, че мярка са говорещите, които озвучават 
националното пространство и го правят го-
ворилня?! Та те не са пример за владеене на 
езика, а всички били отлични ученици … Но за 
да открием грешките на тези отличници, ние 
трябва да знаем и да опазваме езика си, а не 
да го изтезаваме или „делийтваме“. В противен 
случай няма как да не бъде „бъгнат“. „Бъгът“ 
обаче е в нас самите, но не си го признаваме. 
Страшно е да осъзнаем, че бръмбарът на не-
знанието (от англ. bug –насекомо, бръмбар) е 
поразил мозъка и са се родили бръмбарите 
в главата. (В английския език bug означава и 
глупава идея. То няма каква друга да бъде!) 
Каквато е мисълта, такова е и „облеклото“ ù, 
т.е. думите, с които е изразена! Новите езико-
ви палачи би трябвало да замълчат, за да не се 
излагат. И ако е вярно, че езикът е огледало на 
живота, то отвсякъде ни заобикалят цинични 
екзекутори.

Та и аз към мълчание призовавам, за да не 
измъчваме езика с необичайни и неправилни 
употреби. Защото „бъговете“ са на „ръбовете“, 
ако трябва да се изразя съвременно и ако ме 
разбирате. „Бъгът“ е несъвършенство и кога-
то се открие у човека, трябва да се отстрани. 
С други думи „бъгавостта“ е лечима подобно 
на бъбривостта – със затъкване на устата. Ед-
ва тогава езикът ни няма да е „бъгнат“, а сло-
воблудстващият най-малко ще бъде ръгнат.

Милотин БАРАКОВ

* Милотин Бараков е ученик в VII клас на СОУ 
„Христо Ботев“ – Русе. Есето му е отличено 
с първа награда в раздел „Журналистика“ – 
втора възрастова група.

„Бъгнат“ ли е езикът ни  
или за изтезанията над словото

Пари нема, действайте!
Най-добрият български клуб, този на 

ЦСКА, игра един от най-слабите сезони от 
своето създаване. „Червените“ страдат във 
всяка една фаза на футболното игрище. Като 
се започне от глупавите грешки на пияница-
та Иван Караджов на вратата, мине се през 
трагичната „червена“ защита, където Павел 
Виданов и неговата дружка в центъра на за-
щитата вършат не по-добра работа от кону-
си, през бездейната халфова линия, та чак до 
нападението, където се изсипаха много пари 
за едно голямо нищо.

Първият гол на Платини с фланелката на 
ЦСКА ни накара да повярваме, че той е на-
падателят, който ще донесе славата. Грешка! 
Явно е имал хубав ден, но от тогава все не 
му се получава. Даниел Панку – страхливец, 
дошъл с големи очаквания към играта му, с 
оглед на богатата му визитка, но видя, че тук 
може да си почива на игрището и с нищо не 
заслужи да носи фланелката на най-великия 
клуб в България.

На какво се дължи кризата? Има ли изоб-
що криза, или сегашните играчи толкова си 
могат? Може би е второто. Може би, ако „Ти-
таните“ не бяха уволнили Любо Пенев, сега 
ЦСКА щеше да е шампион. Въпреки годините 
и опита си той успя да победи „Динамо“ на-
сред Москва. Има една голяма разлика меж-
ду родния и европейския футбол. Собствени-
ците на големите отбори не се показват пред 
медиите и само наливат пари в отборите си. В 
европейския футбол главното действащо ли-
це е треньорът. Затова в България няма фут-
бол! Няма ЦСКА, няма „Левски“, няма „Ботев“! 
Защото собствениците си мислят, че като да-
ват пари могат да определят кой, къде и кога 
да играе. Сегашните така наречени българ-
ски грандове могат с „прекрасната“ си игра 
да бъдат надиграни с малко повече напън и 
от футболистите на Криводол.

Кога парите станаха най-важното нещо в 
българския футбол? Този проблем ще е ве-
чен, докато не намерим хора, които ще игра-
ят със сърце, а не за пари, защото те отдавна 
са свършили.

Пламен ПАВЛОВ
* Пламен Павлов е ученик в ХII клас на хумани-

тарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – 
Велико Търново. Спортният му коментар е 
отличен с втора награда на конкурса.
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> от стр. 1
Дори струпаните глътки и мотивираната не-

гативна характеристика, залепена по лицето 
на интервюирания няма никакво значение за 
цялостния облик на Репортажа. Журналистът 
е на мястото си. Операторът го е хванал в пра-
воъгълния си капан и тайнствено запаметява 
всяка лексема и въздишка, която се понася от 
своеобразния диалог на две души – били те 
Яворови „Ангели“ и „Демони“.

Секунди за размисъл. Първият въпрос. 
Лъжливо обмисляне на вече заучени фрази 
се гмурват в ручеите на журналистическото 
търсене. Днес Страстният ще получи своята  
истина. Чуждата истина. Обществената исти-
на. Ще зададе следващите въпроси, зачекнали 
с кукичка оцветените отговори на питаната 
Личност. Ще се завъртят думите в кръга на ми-
слите, ще надделеят над мълчанието на пис-
меността и ще се разлеят в душите на Субек-
тивните, на Човеците.

Човеците… Те имат ужасяващо голяма 
нужда от мисълта, че са свободни и велико-
душно независими. Свободата „за тях”… за 
нас е изключителна ценност и богатство. Но 
чия е свободата в Съвремието? Съществува 
ли? Отговорни ли сме към нея, отразява ли се 
по подходящ и уважителен начин от строй-

ното общество на Журналистите. (На питащи-
те Страстни.) Оформят ли глинената ѝ цялост 
молитвените пръсти на Църквата, защитават 
ли независимостта и правото ѝ да съществува 
Институциите, достатъчни ли са фактите, с ко-
ито нацията разполага? Нека изпуснем следва-
щите, трагикомично изсипани върху борещата 
се за промяна аудитория, нетагивни отгово-
ри. Нека признаем, че драматичният театър, 
в който се налага всеки да съблече дрехата, 
маскирала тялото от истини, е нашият Живот. 
Нашето Битие. Нашата абсолютна Действител-
ност. Магията, усилила всяка мелодична нотка 
на дълбокия ни уверен глас, вече действа, вече 
превръща мълчаливите ни неизречени истини 
в постановка на случващото се в главите ни.

Очите…
Тези вечнотърсещи очи на Журналиста от-

ново са изправени пред нас. Питат. Търсят. 
Ровичкат. Желаят и знаят кога да ни попитат 
за това, което винаги ще си остане Тръпка на 
Деня, Восък и Конец на сплетените ни в мо-
литвена поза ръце, потреперващи над пъст-
рите дрехи и розовите скули. Тези очи знаят, 
че зная, че знаят. Само те могат да променят 
Омълчалото се настояще и да отронят пожъл-
телите истини, изхабени след лятото, хванало 
загар под Слънцето.

Светът се разпуква. Съюзите се сформират 
отново и отново, защото никой няма вяра на 
Истините в главата на Другите. Защото Журна-
листиката е онова клеймо върху писмото на 
Безбрежността, което не трябва нито да бъде 
унищожавано, нито да бъде „заключеник“ в 
рамкирано платно. То трябва да расте, да бъде 
поддържано и отглеждано от устните на Мла-
дите и Старите, от делата на Търсещите и Иска-
щите, от истините на Вярващите и Можещите.

Защото, за да бъде един Човек Свободен, 
той трябва да бъде и отговорен към свобо-
дата на Другите. Към ролята на Талантливите, 
върху сцената на Реалността. Която винаги е 
само една, предадена прилежно от репорте-
рите и операторите с Чувства, но и с цялото 
съзнание и отговорност към работата си пред 
микрофона и в Душите на Интервюираните, 
Зрителите… на своите собствени…

Професия ЖУРНАЛИСТ.
Това е Право и Мисия.
Това е Магия!

* Петилина Петрова e ученичка в ГПЧЕ „Йоан 
Екзарх“ – Варна, ХII клас, участва в ЛК „Касти-
лия“ – ОДК. С есето си тя спечели Голямата 
награда – статуетка „Стоян Михайловски“ 
за журналистика-индивидуална. „Надявам 
се творбата да отпечата в съзнанието Ви 
чувството за повече красота и хармония в 
дните“, каза при награждаването Петилина.

Професия ЖУРНАЛИСТ…
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„Младите никога преди това не са се въл-
нували толкова за този празник!“, споделя Фа-
тме Садъкова с усмивка на лицето. Големият 
празник на българските алиани е Хидерлеза. 
Всяка година на 6-и май в с. Севар цялото село, 
куп журналисти и няколко госта ( тази година: 
консулът на Турция, американци от „Корпуса 
на мира“ и други ) се събират в местността Ку-
ручалъсъ, която, преведено, означава „сухите 
пръчки“. С облекла, които скрояват цяла година 
– „биндалъ“ – „хиляди клонки“ и бели чeмбери 
с „оя“ – „дантели, изработени ръчно“, всички 
жени от селото се събират и омайват мъжете, 
които толкова се пъчат.

В България алианите се разделят на алевии 
и къзълбаши. Те почитат Али инб Абу Талиб, 
братовчед и зет на пророка Мохамед. Шиизмът 
или алианството е изградената „по-либерална“ 
религия от исляма и християнството – алианите 
палят свещи в храмовете си, които обикновено 
се намират в текета. На празниците си дават в 
жертва някое животно. Преди 17 века жертвата 
не е била животно, а човешко същество, което, 
разбира се, не е толкова гадно – защото после 
тази жертва е ставала водач на алианите. По-
интересно щеше да е, ако жертвата се изяж-
даше… Тогава всеки канибал щеше да е и али-
анин, а с моята логика далеко не се стига. Има 
едно свещено правило при шиизма: „Или си ти, 
или не си ти?!“ Принципно така се превежда, но 
не съм много сигурна, това е като библейския 
принцип: „Който изкарва нож, от нож умира!“ 
Но, естествено, не звучи толкова заплашител-
но, когато изкараш нож да режеш зеленчуци. 
И така: „Или си ти, или не си ти?!“, ако случайно 
решиш, че вече не си нито християнин, нито 
мюслюманин и решиш, че искаш да станеш али-
анин – не можеш, просто ей-така. По принцип 
къзълбаш се раждаш и такъв си умираш, а при 
алевиите се влиза със сто клетви, ритуали, все 
едно влизаш в еврейска секта. Ако ще се от-

казваш от религията си, за да станеш алианин 
– недей, или поне стани атеист, което само по 
себе си е най-добрата позиция в обществото.

Подготовката за тържеството се прави ве-
чер. Преди това най-стройният и хубав младеж 
връзва люлка на мястото, където се събират 
всички жени, обаче най-красивата от всички 
тръгва със сребърно менче, в което има све-
щена вода, да събира нишани от цялото село 
– пръстени, гривни и абсолютно всичко, цен-
но за една жена. На сутринта на 6-и май, по 
традиция, всяка мома трябва да се отъркаля 
в ранната роса на най-близката ръжена нива. 
След обяд всички се събират в кръг на Куру-
чалъсъ и изричат молитви – „иляхи“, в които 
се споменават всички имами, в които вярват 
алианите. След това по средата сядат две мо-
мичета, задължително първородни дъщери на 
молещата се алианка, завити с „фъта“ – „ръчно 
изработена кърпа“, а в едната ръка огледало, 
за да могат да се оглеждат те, едно по едно, из-
карват нишаните, събрани предната вечер и ги 
връщат на собствениците им с дюлева клонка 
– за плодородие през цялата година. За всеки 
нишан се раздават късметчета под формата на 
песен – „маани“. Винаги първите маани започ-
ват: „Песен песен отваря. Песен, който не знае, 
бяга. Елате, момите, да се надпяваме – да видим 
коя ще победи“.

След последния нишан Фатме, която ор-
ганизира най-големите алиански празници в 
Северо-източна България, пръска всички при-
състващи със свещената вода. Не пропусна да 
напръска и мен, и обектива на апарата ми.

Най-хубавата мома на селото е облечена в 
бели шалвари и блуза, носи мъжки фес, украсен 
с конски косми и мънисто. От кръста надолу но-
си две опънати пръчки, които наподобяват на 
кон. Това означава, че тя се пази за подходящия 
момък. След нея ходят 12 други момичета, обле-
чени като мъже и 9 други момичета, облечени 

като араби – с маски от стари кратуни и черни 
роби с гугли – те гонят със стръкове коприва 
и пръчки всеки момък, който иска да доближи 
най-красивото момиче на селото. Така девой-
четата обикалят три пъти селото и си избират 
младоженци.

Вярата на алианите у нас доскоро бе дълбо-
ко скрита. Бай Гаафил, религиозен водач на къ-
зълбашката община, казва, че в алианството са 
скрити много езотерични знания, символика и 
послания, до които можеш да се докоснеш само 
ако си посветен. Алианите все пак пестеливо 
разкриват само малка част от обредите си, но 
други ревниво пазят, за да не изчезне магията.

Аз, по принцип, не съм почитателка на вся-
какъв тип религии, ритуали и т.н. Не съм и ня-
какъв вид лицемер и затова с чиста съвест мога 
да ви кажа, че ритуалът „Хидерлез“ е един от 
най-интересните ритуали, които някога може 
да имате честта да наблюдавате…

„Когато магията я има, всичко остава непо-
кътнато!“, допълва разказа си алианката Фатме.

Емине САДКЪ
* Емине Садкъ е в IX клас на хуманитарна гим-

назия „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Тър-
ново. Репортажът ѝ донесе първа награда 
в раздел „Журналистика“ – в съответната 
категория.

Ритуалът „Хидерлез“ показва 
хубостта на момичетата алиани
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> от стр. 1
На този ден нашата Памет разгръща все по-

запрашените страници на съкровено-личната ни 
книга, на нашата си Библия, която от векове пи-
шем като народ с драматичното си и превратно 
историческо битие. За да почетем с благодарност 
онези, без чието саможертвено дело национална-
та ни идентичност би била мъртва – първоучите-
лите, просветителите, учителите и учените, писа-
телите и поетите, далновидните държавници: Св. 
св. Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, Соф-
роний Врачански, Неофит Бозвели, Найден Геров, 
Добри Чинтулов, Братя Евлоги и Христо Георгие-
ви, Георги Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, 
Любен Каравелов, Захари Стоянов, Екзарх Йосиф, 
Марин Дринов, Иван Шишманов, Михаил Арнау-
дов и мн. мн. други.

Чрез словото Паметта ни дава възможност да 
вникнем дълбоко в смисъла на сътворения и съ-
творявания от будителите духовен подвиг и да 
го оценим като многолик динамичен процес в 
българското историческо време. Ето какво пише 
Зигмунд Милковски (псевдоним на полския писа-
тел Теодор Томаш Йеж) в романа си „Зори“ (1890), 
чието действие се развива в Русе и околностите 
през последните години от турското робство: Бъл-
гария беше преживяла твърде странни събития. 
Както е известно, тя някога е била държава, дори 
могъща държава. Пропаднала. В това няма нищо 
необикновено; то се случва и с големите държави. 
Пропаднала – забравили за нея и тя самата забра-
вила за себе си. Тая двустранна забрава се отрази-
ла така дълбоко, че я изгубили от очи историята, 
географията, статистиката, етнографията и 
литературата. Причислявали България към ед-
на категория с половците, печенезите, хазарите. 
Учените ги виждали в пределите на Херодотовска 
Скития, а името на турската провинция схваща-
ли като име само с административно значение. В 
края на краищата забравили за нея и, което е най-
лошо, тя самата забравила за себе си. В началото 
на нашия век българинът не знаел, че е българин: 
смятал се за рая по закон, по задължение, по рож-
дение и никой не възприемал по-добре от него и 
по-акуратно положението си и не се нагаждал с 
условията. Такава съдба му се била паднала. Ку-
чето се ражда куче, раята – рая. Покорно пона-
сял той съдбата си с най-голямо примирение и 
бил най-верен поданик на падишаха. Вълнували се 
и бунтували гърци, сърби, албанци, пронасяли се 
през България войни. Турция се разпадала, а той 
все оставал верен поданик и едва към 1850 година 
почнало да просветва в главата му. А веднъж за-
почнало, тръгнало вече. Националното съзнание, 
което няколко века дремело в мрака, се пробуди-
ло и развило с удивителна бързина посредством 
печатната книга, която отначало излизала под 
надзора и с благоволението на върховната власт. 
Заедно с това взели да изникват различни неподо-
зирани по-рано въпроси. Българите разбрали, че 
им се полага национална църква, че им се полагат 
политически права. И т. н.

Васил Априлов твърди: До тази епоха (1939 – 
реформите и хатишерифа) никаква почти мисъл 
за развитието на образованието не възниква у 
българите; даже живеещите в други държави съ-
отечественици не помисляха за възраждането на 
българската писменост, срамувайки се при общу-
ването с чужденците да се наричат българи. Ето 
и потресаващият спомен на Иван Добровски от 
детските му години (1826) – 12-годишен ученик 
тогава, четейки случайно вечерната си молитва 
на български(не на гръцки, както обикновено), той 
чува баща си да се обръща към него с думите: Хо-
лан момче, отде си поревнал този варварски език.

Знаейки от къде тръгват народните ни буди-
тели и какво са сторили тези пламенни родолюб-
ци, преминавайки през преизподнята на една 
титанична борба за възраждането на човека, на 
българина, чиято духовност е била уязвена, не е 
трудно да се убедим, че Будител е само онзи, ко-
гото Времето извиква на историческата сцена, за 
да открие на своя народ, чийто живот е застинал 
с мъртва утроба, пътя към Изхода. Будителят е 
духовният водач, човекът на дълга и честта, на ви-
сокия морал, на знанието и действието. Той е лич-
ност с напреднало духовно прозрение, която може 
да посочи Изхода и притежава волята да вдъхнови 
съплеменниците си като сътворители на новото 
си битие, на самите себе си като себеуважаващи 
се и живеещи с достойнство човешки същества.

Кои са светлите идеи, в които ни заклеха буди-
телите ни? Те са блестящо формулирани от акаде-
мик Михаил Арнаудов.

Първо: да държим будна и да браним не-
поколебимо народната си чест. Съзнанието 
за собственото ни народно достойнство, за 
народното ни право и народните ни залож-
би винаги трябва да е живо и активно. Григор 
Пърличев казва: Вярно е, че горделивият никога 
не прокопсва, но вярно е също, че и който презира 
себе си, е самоубиец… Ние, българите, трябва да 
се пазим повече от втория грях: трябва да се упо-
ваваме на силите си, на трудовете си.

Второ: да бъдем разумно самонадеяни, да 
работим неуморно за националното си дело 
и да сме готови за върховни усилия в реши-
телния момент; да разчитаме преди всичко 
на собствената си доблест и собствената 
си предвидливост. Нека си спомним думите на 
Васил Левски: От никого страннаго не се надяваме 
и никому за нищо не се молиме.Всичко се състои в 
нашите задружни сили, против тях не може про-
тивостоя и най-силната стихия.

Трето: вдъхновена борба за духовно едине-
ние, за непрекъснатото ни и всестранно кул-
турно възмогване.

Четвърто: вяра в предопределението на 
българския народ и в звездата на България.

Това се четири от най-важните идеи в канона 
на българщината, чийто смисъл и сега е актуален, 
разбира се, проектиран в съвременни измерения 
и приложение.

Защо и днес е потребно да извикваме в Памет-
та си образите на народните ни будители, защо 
сме още петимни да съзрем на 1 ноември през все 
по-овехтяващата дреха на празника не Иконата, а 
недогорялата свещичка в олтара на сърцето ни? 
Главно по три причини.

Първата причина – тя най-добре ни е раз-
крита още от мъдрия дядо Вазов: Имаме нужда 
от светлина, от вдъхновение, от вяра, от голе-
ми примери, от велики саможертвания, които 
издигат и окрилят душата и правят един народ 

уважаван“.
Втората причина – днес, за кой ли път, бъл-

гарското време е кризисно. Поразително е, че 
то може да бъде характеризирано със стиховете, 
написани от Патриарха на българската литература 
в началото на ХХ век:

Блуждаем без олтар, без Бог, без вяра,
в гърди без обич, ледни кат мермера,
в лъжата светска роби на Мамона.
И наший дух, що отрицание трови,
не вярва ни в кумирите си нови,
ни в старата икона…

И все пак днешното време е по-различно от 
предходните. Най-вече то е време на високите 
технологии, което обаче асматично се задъхва 
от морална недостатъчност под тежкия товар на 
рухнали ценности и тотално провалени идеоло-
гии. Това е време, в чиято нощ все по-често отеква 
раненият от безотговорност, наркотици, престъп-
ност и проституция вик на българската младост. 
А една духовно и морално ранена младост труд-
но ще роди утре Доброто, Любовта и Красотата. 
Следователно и днес трябва да се търси пътя към 
Изхода. И днес е потребен Будителят, който като 
висша еманация на националната ни личност да 
събуди волята у отделния индивид да стане и да 
бъде личност.

Третата причина – и за най-непредубедения 
поглед върху случващото се в съвременния мер-
кантилен глобализиращ се свят е видно, че чо-
вечеството рискува да се превърне в най-лошия и 
най-болезнения въпрос на вселената (Г. Василев).

Днес за науката става все по-ясно, че човечест-
вото трябва да подобри умствените и физически-
те си качества, да обогати своята душевност и да 
развие емоционалния си интелект, за да има по-
адекватно поведение в непрекъснато усложнява-
щата се природна и социална действителност. С 
оглед на тази безспорна констатация не смущава-
що, а ужасяващо звучат съобщенията за стремгла-
во увеличаващата се неграмотност сред младите 
хора на България, за срива в образованието на 
всички образователни равнища, за негласно под-
крепяната експанзия на тройкаджиите във висши-
те ни училища. Нима съвременното ни битие ще 
потвърди думите на неподкупния и непримирим 
Димитър Подвързачов: …демокрацията е търже-
ство на посредствеността?!

Ето защо е потребен днес Будителят, който е 
призван да събуди у българина голямата истина, 
че благоденствието на човечеството е функция не 
толкова на количествените измерения на парите, 
колкото на качествените измерения на духа, че 
човекът ще допринесе за възстановяването на 
световната хармония най-вече с богоравната си 
нравствена позиция, която заема спрямо живота, 
с волята си да бъде вътрешно свободен и отгово-
рен за тази свобода пред себе си и другите.

Будителят е този, който трябва да вдъхнови 
българина за нов живот с гениалното прозрение 
на съвременната научна мисъл, че заедно с физи-
ческия закон в основата на мирозданието е зало-
жен и моралният принцип, което е най-важното 
условие за физическото безсмъртие на вселената 
и за съвършенството на човека.

Будителят е във всеки един от нас. Просто 
трябва да имаме съзнание за него и да следваме 
императивите му в общественото си поведение, 
защото както казва Петър Увалиев: За да бъдеш, 
трябва да будиш – себе си и другите.

Нека е честит на всички ви благословено идва-
щият празник на народните будители!

Нека получените в неговото лъчезарие отли-
чия да бъдат радост и вдъхновение за младите 
участници в конкурса, за техните учители, роди-
тели и наставници.

Скъпи участници в Четвъртия национален ученически конкурс …
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 Неизвестно къде, съществувай!
 Неизвестно с кого, съществувай!
 И си спомняй за мене понякога…
   Хр. Фотев
Един ръждив влак изтрака по релсите. Бе-

ше есен и всичко беше някак тъжно и мелан-
холично. Листата падаха, въртейки се като 
че ли танцуват някакъв техен си предсмър-
тен танц, а дърветата ставаха все по-голи и 
по-голи.

– Странно е – каза тя. – как когато дойде 
есен всички наизваждаме шалове, шапки, ръ-
кавици и прочее, а дърветата правят точно 
обратното. Сякаш не им е студено.

– Може би просто се правят на смели, от-
къде можем да знаем. Точно както аз бих си 
съблякъл якето ако те видя да трепериш. 
Вярно, може да изглеждаш смешно, но ще 
ти е топло. И пак ще си хубава.

Тя беше с руса коса, чаровна усмивка и 
дълбоки кафеви очи. Погледнеше ли те с тях, 
веднага можеше да разбереш какво точно си 
мисли и какво всъщност искаше да ти каже. 
Това беше нейната специална дарба, за коя-
то дори не подозираше.Той пък беше тъмно-
кос. Имаше същата заразна усмивка и тъмни, 
тайнствени очи. За разлика от нея, той беше 
потаен и никой нищо не знаеше за него. В 
паметта на всички той бе черно петно.В този 
студен и страшен ден, те седяха на стълбите 
до моста над Липник. Не, че това има някак-
во значение, но за тях беше от изключител-
на важност да бъдат точно там. Да си гово-
рят точно там. Пък дори и просто да мълчат. 
Точно там.

– Мислиш ли, че бих изглеждала по-до-
бре с кестенява коса? – попита тя и някак си 
инстинктивно погледна един от кичурите, 
които се спускаха покрай лицето ѝ, да не би 
случайно да е станал кафяв.

– Ти винаги ще бъдеш хубава – дори и един 
ден да те видя със зелена коса.

– Ами ако ми излезе еееей такава брада-
вица на носа?

– И десет брадавици да ти излязат, пак ще 
си най-прекрасното същество на света.

Листата все още си падаха, посветени до 
последната си почти мъртва частичка на фи-
налния си спектакъл. Ех, как никой не забе-
лязва това. Никого не го интересува какво 
се случва с нещата около него, пука му само 
колко е депресиран заради есента и как тряб-
ва да отиде да си купи ново палто. Странни са 
хората – всичките егоистични по свой начин.

– Виж колко са красиви листата!
– Да, косата ти е точно такъв цвят – златис-

та, но и някак тайнствено кафява. Понякога 
имам чувството, че си мени цвета според на-
строението ти.

– Дали всъщност това е възможно?
– Не знам. Попитай някой, който разбира 

от тези неща.
– Но ти разбираш от всичко и всичко за 

всекиго знаеш.
– Може би листата са изключение – той 

се замисли по въпроса за косата, въпреки 
че беше вече отговорил. И двамата мълчаха 
известно време, но въобще нямаха чувство-
то, че това е безсмислено. За тях да мълчат 
беше все едно да водят разгорещен спор – 
бяха развили нещо като телепатия.

– Ще ти липсвам ли? – тя изведнъж реши 
да наруши мълчанието.

– Не, как въобще си го помисли?! На хората 

никога не им липсват ценните за тях неща.
Широки усмивки се разстлаха по лицата и 

на двамата, като че имаше нещо смешно във 
факта, че днес бе последният им ден заедно. 
Един внезапен порив на вятъра ги накара да 
потръпнат.

– Брр! Този вятър не можа ли да почака 
още малко? Например до утре.

– Мисля, че днес му е точното време да 
се появи.

– И да ни развали така или иначе против-
ния последен ден?! Как пък не.

– Може би знае, че е време да си тръгвам.
– Аз пък знам, че не е време да си тръгваш.
– Това и аз го знам, но се налага.
Зимата и лятото са толкова различни, но 

си приличат и по толкова много неща. И зим-
ното, и лятното време са ужасни. И двете ка-
рат хората да се оплакват и само да мислят 
какво да облекат.

Всички забързани и безлични силуети, ко-
ито препускаха покрай стълбичките до мо-
ста, точно в момента си мислеха колко е ко-
фти, че идва есента, и дори ругаеха листата, 
заради това, че са толкова много. И всичките 
са на земята. Противоположностите си при-
личат, дори повече отколкото някои от нас 
си мислят.

– Знаеш ли, замислям се, че сме адски раз-
лични.

– И какво от това?
– Ами, аз съм си дете. Ти не си. Когато ми е 

смешно, аз се смея на глас – силно и освобо-
дено. Когато ми е тъжно, плача. А ти…

– Не обичам хората да виждат абсолютно 
всичко, което чувствам. Някои неща просто 
трябва да останат скрити.

– Ти си ужасен! – леко изнервено му под-
хвърли тя.

– А ти пък си прекрасна. Точно защото си 
всичко, което аз не съм. Понякога не обичам 
себе си достатъчно.

– Аз пък обожавам себе си. Това означава 
ли, че не обичам достатъчно теб?

– Ха-ха! – засмя се той, все едно казвайки 
ѝ „глупавото ми, то“. – Любовта няма нищо 

общо с рационалното мислене. Нямаше да 
бъде любов ако имаше.

През цялото време листата падаха. Все ед-
но никога нямаше да свършат. А неумори-
мия вятър ги подмяташе, танцуваше с тях, с 
всичките едновременно.Беше първия ден на 
есента и последния ден на лятото. Граница-
та между слънчевите следобеди и мокрите 
обувки. От цялото лято нямаше и следа. Ся-
каш никога не беше идвало…

– Трябва да тръгваш. Може ли да те завър-
жа за дървото.

– С удоволствие, но нямаш въже.
– Все ще измисля нещо. В краен случай 

ще използвам якето ти – нали ми предложи 
да ми го дадеш.

– Ще ми липсваш. Сякаш цялото лято бе-
ше едва няколко дни. Възможно ли е това?

– Явно е възможно. Но въпреки че ще си 
далеч от мен, аз и за миг няма да спра да ми-
сля за теб. Освен докато спя, знаеш какви 
шантави сънища сънувам.

– Започваш да звучиш все едно цитираш 
Малкия принц.И все пак трябва да тръгвам.

– Добре. Всъщност не е много добре, но 
нищо не мога да направя. – каза тя вече ста-
вайки.

Ей тук, на това кръстовище, до стълбички-
те, те трябваше да се разделят. Разбира се, на 
никого от минувачите не му пукаше за това, 
просто профучаваха отстрани, но и на на-
шите герои не им правеше особено впечат-
ление. Една сълза се търкулна по измръзна-
лата ѝ буза. А той изглеждаше непоклатимо 
спокоен. Прегърнаха се.

– Обичам те. – прошепна ѝ нежно той.
– Обичам те! – изкрещя с все сила тя.
Листата все още падаха, когато някак на-

пук на тъгата и двамата се засмяха. Сякаш 
имаше нещо смешно в раздялата им. Един 
ръждив влак отново изтрака по релсите…

Яница ПЕХОВА

* Яница Пехова е в ХІ клас на МГ „Баба Тонка“ 
– Русе, участник в клуб „Слово“ при ОбДЦКИ. 
С двете си творби тя спечели Голямата на-
града – статуетка „Стоян Михайловски“ за 
литературно творчество (поезия и проза).

За мостчето над Липник
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Информация,
записвания и справки:

Уважаеми организатори,
Приветстваме идеята ви за провеждането на нацио-

нален ученически конкурс за литературно творчество и 
журналистика „Стоян Михайловски“.

Като съзнаваме колко много време, усилия и желание са 
нужни за организирането на конкурс от национален мащаб 
и колко много енергия е необходима за провеждането му, 
ви изказваме нашата искрена благодарност и възхищение.

Считаме, че вашето дело е продължение на истинските 
български духовни традиции, работата ви – будителска, 
а духовните хоризонти, които разкривате пред децата на 
България, са въплъщение на ДУХОВНОСТТА българска, оце-
ляла през вековете.

Желаем ви здраве и сили, за да продължите мисията си!
С уважение, Пепа Янева, Петранка Генова, Неда 

Петрова – учители в ОУ„А. Страшимиров“, гр. Бургас

Успешни стъпки в журналистиката
Нашият ученически клуб „Клио“ в ПГХТТ – Пловдив има 

близо тригодишна история. Той обединява стремежът ни 
към творчество в областта на историята, литературата и 
философията. Участието ни в националния конкурс „Стоян 
Михайловски“ бе част от творческите ни предизвикател-
ства. За няколко дни подготвихме материалите – статии от 
последния брой на в. „Клио“, две от радиопредаванията на 
радио „Клио“ и поредица броеве на вестника ни. А дъждът 
на последния септемврийски ден „благослови“ пакета с 

конкурсните ни работи, поел към Русе.
Участието на клуб „Клио“ в конкурса бе първи опит в 

конкурс по журналистика. Трите награди, които получихме, 
радват, вдъхновяват и амбицират.

Благодарим на организаторите за приключението, поз-
волило ни да се състезаваме с подобни на нас търсещи, 
мислещи и творящи слово млади хора. Щастливи сме, че 
бяхме част от това състезание на духовност, творчество и 
екипност. И да пожелаем на уникалния национален конкурс 
„Стоян Михайловски“ – Русе: НА МНОГАЯ ЛЕТА !

Донка РАДЕВА, 
ръководител на клуб „Клио“ – Пловдив

Уважаеми колеги,
Получихме наградите от ІV конкурс „Стоян Михайлов-

ски“. Благодарим! Много сме впечатлени от дизайна на 
грамотите, плакетите и купите. 

Директорката на ОДК – Монтана, Миглена Георгиева 
връчи в Заседателната зала на Общински съвет – Монтана, 
наградите на отличените деца и екипи.

Изпращаме ви снимка на нашата група с наградите. 
Надяваме се догодина да имаме възможност да споделим 
празничната атмосфера на тържественото награждаване 
от петото издание на вашия конкурс в Русе.

Поздрави и пожелания за спорна работа и много успехи!
Нели ВАСИЛЕВА, лектор по журналистика 

в ОДК „Ние, врабчетата“ – Монтана

Редове от пощата
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Страната на чудесата

Ивета ИВАНОВА
Елате с мен в една страна,
една страна на чудесата –
да хапнем захарни цветя
и шоколадче от земята.

Там всички имат си криле
и с тях прехвърчат до звездите,
а пък направени са те
от светлорозови бисквити.

Там в облаците слънчоглед
наместо слънце свети ярко
и ангелчета пълнят с мед
сияещата му шишарка.

Повярвайте ми, аз бях там.
Със мен потегляйте и вие,
защото този свят голям
страхотен е.Аз не го крия!

*	 Ивета	Иванова	учи	в	МГ	„Баба	Тонка“	–	Русе,	в	
VІ	клас,	участва	в	клуб	„Слово“	при	ОбДЦКИ.	
Стихотворението	ѝ	е	на	първо	място	във	вто-
ра	възрастова	група	–	поезия.

В горещата последна неделя на октомври се 
проведе тържествената церемония за връчва-
не на наградите на отличилите се участници в 
национален ученически конкурс за литератур-
но творчество и журналистика „Стоян Михай-
ловски“. Разбира се ние от клуб „Журналистика“ 
също бяхме там, но не само като публика, а и 
като печеливши. Велизар, Марина и аз взехме 
награди в различни категории и места. Вкусът 
на това другите да оценят, което си направил, 
е много хубав, но и да си домакин на такова 
събитие също не остава по-назад.

За четвърта поредна година ОбДЦКИ – Ру-
се организира този конкурс и успява да разбу-
ди въображението и творчеството на стотици 

деца от цялата страна. Тази година за мен бе-
ше първото ми участие в него. За първи път се 
докоснах както до „кухнята“ така и до самото 
състезание в конкурса. В продължение на два 
месеца авторите изпращаха творбите си, опит-
вайки се да заинтригуват вниманието и да впе-
чатлят компетентното жури. Накрая изборът 
беше направен и в навечерието на Деня на на-
родните будители голяма част от наградените 
пристигнаха в пленарна зала на Община Русе, 
за да получат своите творчески отличия и да се 
позабавляват. За настроението се погрижиха 
талантливите певци от детската вокална група 
„Слънце“. Публиката също беше много радост-
на и оживена, особено когато ставаше въпрос 
за подкрепа на някой награден.

Спомените ми от този ден са много и богати, 
но срещата ми с различни деца с толкова голям 
талант беше най-хубавото от всичко. Участието 
ми беше за първи път, но няма да е за последен! 
Поздрави на всички участници, с които се за-
познахме. Очакваме ви и догодина!

Кремена ЦАНЕВА

За първи, но не и за последен път

Моят опит 
в журналистиката

Да използваш думите е специфично уме-
ние, граничещо с изкуството. Думите са връз-
ката ни с другите – те изразяват култура и 
традиции, без дори да се замисляме. А напи-
саните думи са знаците на вечността. Темата 
за думите бе моята първа изява и като репор-
тер. Задачата бе да отразя проекта „По пътя 
на думите за виното” в България, Франция и 
Италия, в който аз самата бях участник. Въл-
нуващо и интригуващо пътуване по тройните 
следи на виното и думите за него. 

Репортажът бе написан и публикуван в 
училищния вестник „Клио”. А след това клуб 
„Клио” го номинира и изпрати за участие в 
националния конкурс „Стоян Михайловски”. 
С трепет очаквах резултата. Решението на 
журито за третата  награда за репортаж бе 
прието с огромно удоволствие, удвоено от 
радостта на моите съученици и приятели. 
Не съм очаквала моето лично преживяване, 
описано с думи, да има такъв отзвук.

Благодаря на организаторите от ОбДЦКИ-
Русе за неочакваното удоволствие, доказва-
що че „пътят на думите” е непредвидим и чес-
то носи невероятни резултати.

Яна ВИКОВА
* Носител на трета награда за репортаж.




