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На 28 август 2015 г. 
по покана на клуба на 
хората с увреждания от 
гр. Смядово членове-
те на балчишкия клуб 
„Хинап”посетиха този 
град. Към тях се присъе-
диниха членовете на по-
добни клубове от Нови 
Пазар и Добрич. Тази 
година поканата беше 
от гр. Нови Пазар. Рано 
сутринта на 7 октомври 
нашата група, заедно с 
председателя Димка Ма-
лева, тръгна на новата 
среща.
Групата от Балчик 

беше най-голямата – 48 
човека. Общата бройка 
на пристигналите беше 
около 150 човека. Пъ-
туването към гр. Нови 
Пазар мина бързо – об-
щуване, интересни анек-
доти, които разсмиваха 
всички.
След събирането на 

четирите клуба, учас-
тниците тръгнаха към 
Музея на буквите („Двор 
на кирилицата”във Ве-
лики Преслав.). Това е 
действително един уни-
кален комплекс, при това 
единствен в света. Всич-
ки букви са ръчно изра-

ботени от камък (туф) 
от арменски майстори. 
Всяка буква е със своите 
символи. Хората обик-
новено правят снимки 
на своите букви. Освен 
буквите, в експозицията 
са включени паметник 
на Борис I – покръстител 
на българите, паметник 
на Св. Св. Кирил и Ме-
тодий, параклис и кар-

тинна галерия.
Параклисът е малък, 

обаче много приятен, 
както на външен вид, 

така и отвътре. Стени-
те, както при древните, 
са направени от големи 

каменни блокове („ци-
клопско” подреждане). 
Вътре има само една 
икона в красива дърво-
резбована постава. Ас-
кетично и едновременно 
тържествено. Песнопе-
нието прави атмосфера-
та още по-особена. Ин-
тересно е, че параклисът 
е осветен и можеш да 
поставиш свещ, каквото 

и правят повечето от по-
сетителите.

    Около паракли-
са се намира паметникът 

„Хачкар”, поставен за 
прослава на българския 
народ, по случай 1150 
години от покръстване-

то. 
Картинната галерия 

има богата колекция от 
картини, свързани с това 
знаменателно събитие.
В края на екскурзията 

посетихме и странно-
приемницата – красиво 
планирано място за по-
чивка с лятна градина с 
водопади, басейн, рес-
торант, боилски бани и 

стаи за почивка.
Следващата спирка 

на кортежа ни, състоящ 
се от 4 автобуса, беше 

Стара Плиска. Ние 
вече бяхме там, зато-
ва поискахме да видим 
само Голямата базили-
ка в нейната поредна 
фаза на реставриране 
и възстановяване. Тя е 
построена около 875 г. 
Със своите размери (99 
м Х 30 м), тя се нарежда 
сред най-големите кате-
драли в Ранносреднове-
ковна Европа. Основите 
са от сиви каменни бло-
кове на стотици години. 
Прекрасно вътрешно 
пространство с аркади. 
Много прецизна техни-
ка на строежа, вече от 
модерни зидари.
Последното  място, 

което посетихме, съ-
гласно нашата културна 
програма, беше Мадар-
ският конник, символ на 
България. Някога това 
място е било пълно с 
паметници на културата 
и историята. За съжале-
ние, от многобройните 
древни паметници на 
Мадара се запазва само 
Мадарският конник. 
Не само аз, но дори и 
някои българки посети-
ха това място за първи 
път. 230 стъпала нагоре 
и можем да видим па-

Балчишката група                                                                                    Фото: Людмила ПЕТРОВА

Гр. Нови Пазар. Участничките на група „Луди млади“.
Фото: Людмила ПЕТРОВА

Откриването на панаир в Нови Пазар.   Фото: Людмила ПЕТРОВА

метника не от прозореца на автобуса, а отблизо. 
Удивително е, че той не 
е голям, само 2,6 м ви-
сочина. Това е изсечен 
в скалата средновеко-
вен барелеф, който се 
намира около с. Мадара 
на 20 км от гр. Шумен. 
Барелефът представлява 
конник с изсечени от-
страни и долу фигури на 
куче, лъв и орел. И сега 
няма точна информация 
за това, кой точно е кон-
никът – Кан Тервел? Кан 
Омуртаг? Някакъв ло-
вец? Има доказателство 
само за това, че конят 
и лъвът са включвани в 
най-старите стенни кар-
тини. Много вероятно е 
композицията да е про-
менена по времето на 
Тервел и да е превърната 
в ловна сцена. След това 
са добавени надписите и 
ловното куче.
През 14 век на мястото 

бил изграден скален ма-

настир със 150 пещери. 
Една голяма пещера е 
била превърната в църк-
ва. Тя съществува и днес 
като действащ скален 
параклис „Св. Пантелей-
мон”. Най-възрастната 
участничка в срещата, 
Баба Николина, която 
вече е на 88 години, по-
сети и параклиса, и Ма-
дарския конник, преодо-
лявайки пътечките и 230 
стъпала надолу. Обича-
ме те, Бабо Николина! 
Ти си пример на многи 
жени!
Втората половина от 

визитата беше посветена 
на самата среща. Каква 
мога да кажа. Подобни 
мероприятия са познати 
на всички – тостове, поз-
драви, подаръци и пре-
красни български хора, 
които са като енергайзер 
за много хора.
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