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ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА ПЕТКО АБАДЖИЕВ ОТ 
КОНФЕРЕНЦИЯТА

 На международната конференция срещнах много 
стари познати и колеги по съдба, като се и запознах с 
нови. Еднаквата съдба ни сближи бързо. Искам да 
разкажа за проблемите си, които ми се случиха 
наскоро и каквито може би и други хора с тежки 
зрителни, слухови и говорни затруднения са изпадали. 
Миналата година за 3 месеца бях неконтактен, поради 
възпаление на ухото. Нито аз, нито близките ми, нито 
асистентката ми бяхме подготвени за такова 
изпитание. Нервите на всички бяха опънати до 
скъсване. Изходът е такива като мен да бъдат 
предварително обучени и подготвени заедно с някой 
близък или асистент. В нашите случаи тази 
международна конференция дойде точно навреме. Тя 
както започна, така и бързо завърши, но 
благодарността ни и овациите към ръководството са 
заслужени. И все пак най-трудното предстои. 
Методиката за обучение е налице, но за фанфари е 
много рано още. Радостта на хората с тежки зрителни, 
слухови и говорни проблеми ще е пълна, когато до тях 
застанат обучени интерпретатори-придружители. 
Нека се въоръжим с търпение и изчакаме търпеливо 
добрите времена.

Петко Абаджиев
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ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

Задача 1:
Известен диригент подбирал музиканти за своя оркестър. Сред кандидатите имало цигулар-

ка, която не разполагала с препоръки от видни музиканти. Тогава диригентът и казал да донесе

препоръка от... От кого?

Задача 2:
Защо в САЩ банкоматите край пътища от типа високоскоростни трасета са снабдени с

брайлови знаци върху бутоните, след като е ясно, че устройствата ще се ползват само от водачи

на автомобили, а те не могат да бъдат слепи?

Задача 3:
Двама пирати – Бил и Джак – нервно обсъждали нова изгодна сделка в бара. Барманът им

предложил две чаши уиски с лед. Бил изпил своята на екс и веднага си поръчал друга, а Джак

отпивал ускито си на бавни глътки. Когато Бил изпил на екс и втората си чаша, Джак паднал

мъртъв на пода. След това се оказало, че в ускито е имало отрова. Защо Бил е останал жив?

Задача 4:
Защо капакът на люка е кръгъл?

Задача 5:
Колко пъти в денонощието стрелките на часовника съвпадат?

ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
(ГРАБЕЖЪТ)

Има един известен принцип, за който инспектор Стрезов се е досетил: начинът, по който се

подреждат номерата на улиците в България. Ако застанете с лице по посока на нарастването им,

то отдясно ще се падат четните, а отляво нечетните.

Тъй като Петров е вървял от страна на нечетните номера (и то съвсем близко до оградата,

по посока на нарастването на номерата), дървената ограда му се е падала отляво. Следователно

ударът не е могъл да бъде нанесен отляво, тъй като оградата е пречела, а още по-малко – при па-

дането да си скъса десния ръкав. Явно Петров лъже.

Инвестиране във вашето бъдеще!
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Национална

асоциация на сляпо-глухите в България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално-
то становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.
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Първи форум на сляпо-глухите жени на тема: “Сляпо-глухотата: Ние, жените. Да
бъдеш призната сляпо-глуха жена с равни права в модерното общество”.

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО – НАША ПЪРВА ЦЕЛ
КАТО СЛЯПО-ГЛУХИ ЖЕНИ

Трудностите да бъдеш жена намират своите корени в далечни времена. Въпреки постиг-
натия напредък в областта на равните възможности, да бъдеш жена води до различни проб-
леми, особено когато живееш със сензорно увреждане като сляпо-глухота. Следователно цел-
та на този форум е да се извърши анализ на проблемите ни и да се подчертае важността на
сътрудничеството между сляпо-глухите жени да намерим мястото, което заслужаваме в съв-
ременното общество и да получим по-голяма сила за утрешния ден.

Нека направим кратък обзор на процеса, който ни доведе тук днес. По време на предиш-
ния си мандат като член на ръководната група на Европейския съюз на слепите за сляпо-
глухите, на мен бе възложена задачата да се справя с проблемите, свързани със сляпо-глухите
жени. Аз предприех проучване на специфичните нужди на сляпо-глухите  жени с помощта на
въпросник, за който със сигурност много от Вас тук днес са дали своя принос. В това изследва-
не, в допълнение към различните възникнали въпроси, можете да намерите много силен сиг-
нал за необходимостта да се създадат възможности за жените да се срещнат и да се справят
със своите проблеми. Ние трябва да имаме възможност да говорим за нашите проблеми, да си
обменяме съвети и опит като партньори и да предложим решения за подобряване на нашата
интеграция и участието ни в обществения живот, както и насърчаването на нашия процес на
приобщаване.

Искам да споделя резултатите от проучване, което да хвърли светлина върху специфич-
ните нужди на сляпо-глухите жени, като се започне с един въпрос, взет от въпросника и съот-
ветния отговор, който, мисля, представя картината на условията на живот на сляпо-глухите
жени.

Въпрос: "До каква степен законите в страната ви защитават правата на жените и особе-
но на сляпо-глухите жени?"

Отговор: "Нашите права не са защитени, тъй като държавата не се грижи за хората с ув-
реждания и няма закон за това."

Други специфични изисквания са:
- Провеждане на срещи и събития на дадено сляпо-глухо лице с други сляпо-глухи лица

от цялата страна.
- Да имаме по-добро качество на живот, който е по-близък до нашите нужди. Равнопос-

тавеност с другите.
- Създаване на по-конкретни и индивидуализирани критерии за заетост и социална ин-

теграция на сляпо-глухите жени.
- Подобряване на достъпа до комуникация, околна среда и информация.
- Подпомагане на преводачи-придружители.
- Компютърна грамотност.
- Когато трябва да се справя с държавната администрация и посещавам институции, бих

искала, някой да ми помогне и да ме ориентира в изпълнението на административните про-
цедури, попълване на формуляри и различни документи.

- Социалните институции се интересуват само от степента на увреждане, а не от вида на
уврежданията. Аз съм сляпо-глуха, което означава, че аз съм и сляпа, и глуха заедно. Това е
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причината, поради която те отказват да ми дадат подкрепата, която Законът за интеграция на
жените с увреждания в България предвижда.

- Условия за адекватно образование и лична реализация.
- Провеждане на международни фестивали и спортни дейности за сляпо-глухи жени, за

да могат да се социализират.
- Желание да се научи чужд език. Бих искала да се свържа с други сляпо-глухи жени от

други страни, с цел да обменя опит и да си сътрудничим. Организиране на екскурзия в чужби-
на, международни състезания, литературни състезания.

- Необходимостта от нов слухов апарат и среща с жени с едно и също увреждане по-
често.

- Правителството трябва да спре да намалява нашите помощи и да инвестира повече па-
ри за нас. Също така да се гарантират лекарства и здравни услуги.

- Ограничения, предотвратяващи достъпа до социално осигуряващи програми трябва да
бъдат премахнати.

- Следва да се предоставя правна помощ.
- Необходимост от кухня, подходяща за нашите изисквания. Домакинските уреди трябва

да бъдат безплатни или да бъдат продавани на много ниска цена.
- Нужда от работа.
- Наличие на ваканционни пакети на ниски цени.
Аз живея сама в много малко село. Жените, които живеят сами никога не трябва да се

чувстват изолирани.
- Безплатни гинекологични прегледи.
- За възрастните сляпо-глухи жени не се полагат съответните грижи.
- Хората трябва да са по-запознати с тактилния жестомимичен език и тактилната азбука

ЛОРМ.
- Правното признаване на сляпо-глухотата като уникално увреждане.
- Повишаване на икономическата и практическа подкрепа на семействата.
- Здравните центрове не разполагат с подходящи съоръжения и персоналът не е обучен.
- Необходимо е да се ползва помощта на квалифициран персонал в тактилен жестоми-

мичен език най-малко два или три пъти седмично.
- Психологически център за подкрепа може да бъде полезен в трудни моменти.
- Трябва да се оказва подкрепа, на онези сляпо-глухи жени, които нямат семейство, кое-

то да се грижи за тях.
С този доклад, аз исках да се направи преглед на условията, при които много сляпо-

глухи жени живеят.
Какво произтича от това: голям степен на изключване от достъп до различните сектори

на обществения живот, поради липсата на достатъчно ресурси/средства.
Аз предлагам да се придаде последователност на тези форуми, посветени на жените, за

да продължи тази красива история, която започва днес, изработвайки предложения, които да
дадат отговор на нашите нужди.

Надявам се, че резолюцията може да бъде конкретен документ, който да се използва ка-
то инструмент за по-успешна интеграция, социалното участие и включване.

Аз Ви каня да постъпим, както U2 казват: "Върви", нека се движим напред!
Анжела Пимпинела —

(Италианска асоциация на сляпо-глухите)
член на Комисията по сляпо-глухотата към Европейския съюз на слепите
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Художник отива при директора на художествена галерия и пита:
– Как е? Продават ли се картините ми?
Директорът:
– Представяте ли си, вчера дойде един мъж и ме помоли, да му покажа вашите картини.

След това ме попита, дали ще станат популярни след смъртта на автора, както се случва с велики-
те художници. Аз естествено му казах, че ви познавам много добре и съм сигурен, че след вашата
смърт цената им ще се вдигне многократно. И той взе, че купи всичките ви картини.

Художникът:
– Ама, това е великолепно!
Директорът:
– Хм, да, но има едно НО! Той каза, че е вашият личен лекар…


Млад режисьор правил първия си филм. Поискал от директора да му се осигурят 5000 души

статисти за една армия и още 7000 за другата, за да направи грандиозно
сражение.

– Ти луд ли си, бе? – възкликнал директорът. – На 12 000 души кой ще им изплаща хонора-
рите?

– Не се бойте! – отвърнал режисьорът. – Сражението ще бъде с истински патрони.


Продават старо дресирано куче. Купувачът се поинтересувал:
– А това куче вярно ли е?
– Изключително вярно е, вече три пъти го продаваме и трите пъти се връща обратно в цир-

ка.


Разговор в театъра:
– Тази вечер имаме много слабо посещение.
– Къде има повече хора? В партера или на балкона?
– На сцената са най-много.


На репетиция на духов оркестър диригентът прави забележка:
– Вторият тромпетист свири фалшиво!
Глас от оркестъра:
– Вторият тромпетист още не е дошъл.
– Добре, кажете му като дойде.


Учителката пита:
– От къде са произлезли хората?
Иванчо:
– Бог ги е създал!
Учителката:
– Не е вярно, хората са произлезли от маймуните.
Иванчо:
– Вашето родословно дърво не ме интересува!


По време на светски прием жена говори на мъжа си:
– Вече 15-ти път отиваш в бюфета за уиски! Какво ще си помислят хората за теб?
– Не се безпокой. Всеки път казвам, че го вземам за теб.


Мъж в просъница мърмори на жена си:
– Скъпа, моля те, свали ми чехлите и изключи телевизора.
– Дръж се скъпи, все още сме в театъра.
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ФРАПАНТНИ ЧАСТИ ОТ ТЯЛОТО

Започваме с Кати Юнг, която е по-известна като жената с най-тънка талия в
света. Кралицата на корсетите с години е стягала кръста си, за да постигне заветните
38 сантиметра.

Следващата рекордьорка е рускинята Светлана Панкратова, чийто крака са дълги точно
132 сантиметра. И това при все общата ѝ височина от 196 сантиметра. Светлана сигурно
има голям проблем с намирането на обувки, защото и стъпалата й не са от най-
типичните. Рускинята носи 46 номер.

Преди две-три години бразилката Елисани да Крус Силва стана извес-
тна като най-високата тийнейджърка на света. Тогава обаче положението съвсем не
звучеше щастливо. Тя и семейството й разказват как на 11 години Елисани изведнъж
започнала да расте много по-бързо от братята и сестрите си, докато на 14 вече дос-
тигнала цели 2 метра и 6 сантиметра.

Вивиан Уийлър е известна като дамата с най-дълга брада в света. Когато е била
само на 7 години, баща й настоявал да се бръсне. Днес обаче Вивиан не се при-
теснява от окосмението си и ходи с гордо обрасла брада по улиците.

12-годишната Аника Ирмлер от Германия пък е притежател на най-дългия
език в света – 7 сантиметра.

През 1979 г. американката Лий Редмънд решила повече да не
скъсява ноктите си. Така с времето те пораснали до рекордните 8,65 метра дължи-
на. И така до 2009 г., когато за свое нещастие тя претърпяла автомобилна катастро-
фа и трябвало да се прости с маникюра си.

Индиецът Радхакант Бажпай пък е притежател на най-
дългите... косми в ушите. Към момента те са 25 сантиметра, а с годините се очаква
да пораснат поне с още толкова.

Най-дългият нос в света – 8,80 сантиметра – принадлежи на Мехмет Озюрек
от Турция.

Вследствие на заболяването полидактилия две деца от Индия спо-
делят рекорда за най-голям брой пръсти – по 25. Това са Девендра Харне

и Пранамия Менария.

Американецът Франк Еймс пък е притежател на най-дългите
вежди в света – 9,60 сантиметра.
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В ТО – Шумен:
ТРИ ПРАЗНИКА В ЕДНО

В ранното утро на 15.08.2013 г., шуменските сляпо-глухи се събраха в градския парк да от-
бележат 16 години НАСГБ, 6 годишния рожден ден на група „Еделвайс” и християнския празник
– Голяма Богородица. В 8,45 ч., петнадесетте присъстващи члена бяха седнали на пейките в гра-
динката. Времето беше леко ветровито и прохладно. Пред нас се откриваше невероятно красива
гледка – нацъфтели цветя в различни краски, сред които бяхме насядали, а малко по-нататък бли-
кащият фонтан, от който струеше хладина. В този ранен час беше много тихо и спокойно. А ние
точно на това разчитахме. След като се поздравихме с „добре дошли”, сътрудничката изнесе
кратка беседа за създаването на Асоциацията и нейното израстване, за мястото на ТО-НАСГБ
Шумен в нея. Засегнаха се и болните въпроси – приемане на нови членове и дарителската дей-
ност. По нататък поговорихме за създаването на група „Еделвайс”, нейното професионално раз-
витие и участия в различни мероприятия. Няколко члена си спомниха интересни и комични случ-
ки от живота ни в организацията. Засегнахме и наближаващото ни участие в Националния праз-
ник на специфичните възможности в гр. Пловдив през месец септември. Прочете се материал за
Голяма Богородица – светлият християнски празник, на който се почита майчинството и семей-
ното огнище от държавата. На този ден се правят сборове и се колят курбани. Хапват се обредни
хлябове, грозде, дини и други плодове. Всички присъстващи бяха почерпени с чепка жълто, едро,
кехлибарено грозде, два вида погачи и сирене. Около 11 ч. членовете си тръгнаха радостни, до-
волни от тази среща и много щастливи – най-вече по-възрастните и трудно подвижни членове –
Дечка и Стефка в очакване на следващото събиране през септември.

Върбина Станкова

В ТО – Добрич

НЕ ЗАБРАВИХМЕ ГОДИШНИНАТА НА НАСГБ

На 15.08.2013 г. 13 човека от ТО-НАСГБ Добрич се отправихме към Етнографска къща –
Добрич. Поводът на посещението ни бе големия християнски празник Успение Богородично и 16
години от учредяването на Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Първо разгле-
дахме обстойно този исторически паметник, съхраняващ добруджанските традиции и обичаи.
Вслушвахме се внимателно в разказа на уредника. Етнографската къща се намира в центъра на
гр. Добрич, в непосредствена близост до църквата „Св. Вмчк. Георги”. Тя е построена през 1860
г. от неизвестен майстор, след което става собственост на Димитър Друмев. Столетие по-късно –
през 1972 г. е превърната в музей, представящ бита и поминъка на добруджанското население от
края на 19 в. и началото на 20 в. Състои се от соба, кухня, стая за гости и спалня за младоженци.
В едно от помещенията са изложени земеделски сечива, стан и тъкани произведения. След като
разгледахме помещенията, се разходихме и в прилежащия двор, който също е аранжиран с пред-
мети от нашето минало. Направихме си снимки и се отправихме към близката църква. Запалихме
свещички за здраве и се помолихме от сърце на Богородица да закриля нашите деца и семейства.
Отдъхнахме на прохлада под дебелите сенки на старите дървета в градината пред християнския
храм. Тук имахме възможност да поздравим именничките и да се насладим на августовския ден с
чаша хубаво капучино.

Калинка Ковачева
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ В НЕСЕБЪР

Участниците в 79-я конгрес на есперантистите посетиха археологическия музей в гр. Несе-
бър. Там бяха разведени и информирани от сладкодумния екскурзовод Мартин Желев и преводач
на есперанто Димо Димов.

В списъка на Юнеско има много български обекти, но като цял град е само Несебър. Най-
голямата забележителност, поради която е включен в списъка на Юнеско са 40-те църкви, преди
османците да завладеят Балканския полуостров през 15 в. До днес от онова време има оцелели
само 10 църкви, някои от които са по-запазени, други не. Друга отличителна черта на града са
старите къщи. Това е така наречения период на българското възраждане – края на 18, началото на
19 век. В момента старият град е архитектурен резерват. Това означава, че ако някой иска да пос-
трои къща на тази територия трябва да бъде в същия стил. Много различни култури са живели на
територията на Несебър през годините и вековете. Основатели на града са траките през 12 в. пре-
ди Христа. Експонатите са подредени по хронологичен ред. Започват от най-стария период, но
има експонати, които са по-стари дори от времето на траките, понеже те не са намирани на тери-
торията на града, а 10-15 км. навътре преди епохата на траките. Градът съществува от 3 200 годи-
ни и животът в него не е прекъсвал и за ден. Ние, българите трябва да се гордеем, че най-старата
цивилизация е била на тази територия. Първата цивилизация, първата култура в Европа се зараж-
да в Близкия изток, където е Палестина, Сирия и на път за Европа няма от къде да мине другаде
освен през несебърските земи. Да подчертаем, че говорим за 5 000 г. преди Христа. Това са пър-
вите земеделци и хора отглеждащи животни. Най-старото злато не в Европа, а в света е намерено
в България. Интересното е, че това злато го няма в Близкия изток, а само тук в България. Явно е,
че не е дошло от там, а тук си има култура, която го добива. Тази култура е наречена Варна, поне-
же няма никакви източници за нея, а то е намерено в некропола, открит във Варна и затова култу-
рата се нарича Варна. Казваме най-старото злато, но тук на територията на Несебър не е намерено
злато, а съдове, което говори за съществуването на селище. Затова акцентираме, че намерените
съдове са произведени от тези, които са добивали най-старото злато в света. Същата най-стара
култура – Варна е живяла тук. Разгледахме колко е сложна декорацията, орнаментите като имаме
предвид, че говорим за неща по стари от 7000 г. преди Христа. Дори археолозите са удивени от
абстрактното мислене на тези хора, от тяхното чувство за ред и естетика. Сега Несебър е свързан
със сушата, но преди е бил остров и до града се е отивало само с лодка. Продължаваме в залата на
траките. Те са първите производители на вино и не са имали писменост. Всичко което знаем за
тях, идва от съседните гърци. Интересното за тях е, че са били полигамни, имали са по няколко
жени. Били са известни с силната си вяра в отвъдния живот. Когато умре един мъж жените са
спорили коя от тях да бъде убита и погребана заедно с него. Траките са вярвали, че раждането е
затвор за душата, когато се раждал човек, те са плачели защото душата му се затваря. А при пог-
ребение са вдигали угощения и се радвали, че душата е свободна. Несебър се намира на грубо 100
км. от турската граница. Истанбул е много близко по море.Това е и една от причините по време
на Византийското владичество градът да има най-голям културен възход, понеже е бил близо до
Константинопол. По римско време градът е бил далеч от столицата. Когато през 4 в. римската им-
перия се разделя на две – източна и западна, Несебър остава в източната и тогава е близо до сто-
лицата – Константинопол.

Втората зала е посветена на гръцкия период. Там са разположени надгробни мраморни
плочи. Една от най-интересните е надгробна плоча на бебе, което е умряло при раждането. Харак-
терното тук е, че майката държи в едната си ръка бебе, а в другата бял гълъб. Белият гълъб симво-
лизира духа на бебето. А ние знаем, че в християнството Светия Дух е винаги представен като
бял гълъб. Плочата е от 4 в. преди Христа. Това е пример как християнството взема от езическите
символи. Друго забележително е, че голяма част от погребенията са извършени чрез кремация.

çäðàâå
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РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ КАМФОРА

Камфоровото дърво представлява растение, което достига до 40 м. височина. Принадлежи
към семейство Лаврови. То се среща в диворастящ вид в Южен Китай и на остров Тайван. Разп-
ространено е и в Япония, Шри Ланка и Източна Африка. Камфоровото дърво цъфти през месеци-
те май-юни с малки бели цветчета, събрани в гроздовидни съцветия. Макар и извън своята роди-
на, поставено на подходящи места, камфоровото дърво се развива отлично. Най-голямото камфо-
рово дърво се намира на остров Тайван. Обиколката на стъблото му е 16 м., а диаметърът е 5,5 м.
От това 51-метрово дърво могат да се получат повече от 7000 кг. камфорово масло. Местните
смятат, че дървото е на 1400 години, а под него се намира олтар. Най-големият производител на
камфор в света е Тайван. Тайванците почитат камфоровите дървета, защото вярват, че са населя-
вани от божества. Именно на Тайван принадлежи около 70 процента от световното производство
на камфорово масло и камфор. Още през 13 век Марко Поло отбелязва, че камфоровото масло е
много ценено от китайците като аромат, лекарство и балсамираща течност. Състав на камфора -
Суровият камфор се добива от камфорово дърво под формата на бяло кристално вещество. Всич-
ки части на дървото съдържат етерично масло – корените 8 процента, дървесината около 4 про-
цента, клоните до 2 процента, листата около 1,8 процента. Камфоровото масло се извлича чрез
парна дестилация на клоните или корените на дървото. Добитият концентрат се поставя във ваку-
ум и се филтрира. Получават се три вида камфор – бял, жълт и кафяв. Жълтият и кафяв камфор са
изключително опасни и практически неизползваеми, защото са считани за канцерогенни. Камфо-
рът може да се закупи под формата на етерично масло или камфоров спирт в аптеките и специа-
лизираните магазини. Съхранявайте според указанията на опаковката и дръжте маслото далеч от
деца. Обикновено камфор се използва външно за облекчаване на ревматични и артритни болки,
болки в гърба и невралгия. Може да се използва за кожни проблеми като херпес, измръзнали мес-
та, обриви на устата, за втриване в гърдите при бронхит и др. белодробни инфекции. Камфорът
много често се прилага за парни инхалации, целящи да намалят кашлицата. Тези инхалации имат
местно обезболяващо действие и премахват секретите. Когато крем или мазило, което съдържа
камфор се втрие в гърдите, гърба или гърлото, телесната топлина спомага за отделяне на камфо-
рови пари и щом те се вдишат, спомагат за разлагане на слузта и облекчаване на задръстените
дихателни пътища. Парните инхалации с камфор намаляват кашлицата и подобряват дихателните
ни функции. Камфорът се използва за омекотяване на напукани устни, облекчаване на сърбежи
при кожни оплаквания като ухапвания от насекоми и екземи. Камфорът стимулира оздравяването
на рани и изгаряния по кожата, спомага за отблъскване на молци и други насекоми. Когато кам-
фор се прилага върху кожата като мехлем, той действа като много добро противораздразващо
средство, което стимулира нервните окончания и спомага за намаляване на болката. Студени
компреси от камфор се използват при навяхвания и контузии. Много малки количества от камфо-
ровото масло, добавени в кремове, са достатъчни за облекчаване на възпалителни заболявания и
премахване на зачервявания. Той е изключително полезен срещу акне и напукани ръце. Камфо-
рът облекчава слънчеви изгаряния, помага при сърцебиене и коронарна болест, използва се при
хронична сърдечна недостатъчност. Действа благоприятно на сърдечния мускул. Камфорът под-
силва работата на сърдечния мускул. В Мексико сместа от зехтин и камфор е много популярно
средство за лечение на контузии и невралгия. В Латинска Америка разтворът от камфор във вино
се използва като средство срещу някои видове тумори и респираторни проблеми. Камфорът носи
положително настроение и облекчава депресията. Смята се, че носи по-голяма яснота на съзнани-
ето, пробужда и стимулира ума. Камфоровото масло се съчетава много добре с етерични масла от
лайка, босилек, маточина и лавандула. Камфоровото масло е много силно, поради което трябва да
се употребява с повишено внимание. Предозиране с камфор може да доведе до повръщане и гър-
чове. Бременни жени, хора, страдащи от астма и епилепсия, не бива да използват маслото.

Източник: edna.bg
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СЛАДКИШ С КОКОСОВО БРАШНО И МАРМАЛАД
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)

Продукти: 200 гр. масло, 200 гр. пудра захар, 4 яйца, 1 ч.л. бакпулвер, 200 гр. брашно, 200
гр. кокосово брашно, 250 гр. мармалад (сладко), ванилия.

Начин на приготвяне: Маслото и половината от захарта се разбиват добре. Прибавят се
жълтъците, след това брашното и бакпулвера. Всичко се разбърква добре. В отделен съд се разби-
ват захарта и белтъците до получаването на сняг и към тях се прибавя кокосовото брашно. Във
форма за печене изсипете първата смес, която получихте, сложете върху нея мармалад (по жела-
ние може да сложите сладко), а върху него изсипете сместа от втората купа. Печете в предвари-
телно загрята фурна на 180 градуса до готовност.



ВАРЕНО ТЕЛЕШКО В СМЕТАНОВ СОС
(предложение на Красимира Великова от Добрич)

Продукти: 500 гр. месо, 100 гр. прясна сметана, 25 гр. краве масло, 20 гр. брашно, 1 мор-
ков, 1 коренче магданоз, 1 гл. лук, дафинов лист, черен пипер на зърна.

Приготвяне: Месото се сварява в малко количество подсолена вода заедно с едро наряза-
ните зеленчуци и подправките. Брашното се запържва в маслото и се разрежда с 1 ч.ч. от бульона,
в който е варено месото. Вари се 10-15 мин, след което се добавят сметаната и солта. С това се
залива свареното месо, вече извадено от бульона. Поднася се с варен ориз или картофи.


ТУРСКА БАКЛАВА

(предложение на Айше Исмаил от Шумен)

Продукти: 1 пакет кори, 100 гр. краве масло, 1 ч.ч. орехи.
За сиропа: 350 мл. вода, 350 гр. захар.
Начин на приготвяне: Нареждат се половината кори като се капва от маслото (разтопено)

на 3-4 места. Слагаме в средата нарязаните орехи. Нареждаме другата половина кори и наливаме
останалото масло отгоре. Нарязваме я на малки квадратчета. Печем 40 мин. на 150 градуса. Пра-
вим сиропа и сиропираме. Забележете! Горещ сироп, гореща баклава, обратно на това, което зна-
ем и правим.



КЕКС БЕЗ ЯЙЦА
(предложение на Снежанка Кирчева от Пловдив)

Продукти: 1 бурканче сладко, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. лимонада, 1 ч.л. сода бикарбонат, 1 ч.л.
оцет, 2,5 ч.ч. брашно.

Начин на приготвяне: Сладкото се разбърква с лимонадата и захарта, содата се гаси с оце-
та и се прибавя брашното при непрекъснато бъркане. Сместа се изсипва в намазнена и набрашне-
на тавичка и се пече за 20 мин. в умерено загрята фурна на 180 градуса. След изпичане, може да
го наръсите с пудра захар и декорирате по желание с шоколадови пръчици или кокосови стърго-
тини.
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Историците още не са изяснили двойния стандарт на погребенията – защо някои се срещат балса-
мирани, други кремирани. Съдовете за прахта са наречени хидри. Те се използват само през 3-4
век преди Христа, после изчезват. Винаги са направени от бронз и имат изобразени сцени от
гръцката митология. Типично е било в зависимост от професията на човека това изобразява надг-
робната плоча. Учителят как преподава; философът мисли; танцьорката как танцува и т.н.
Знаем, че демокрацията идва от древна Гърция. Въпреки, че не е била както сега, защото само мъ-
жете са гласували. Също така са имали роби. Изложена е експонация на жертвоприношение. От-
личителното тук е, че се събират всички младежи на 21 години и между тях се избират шестима,
които управляват града. Има и един, който е секретар и пише документите. Характерното за гър-
ците е, че представят различни рангове в различни размери. Шестимата стратези са най-високо,
малко по-ниско е секретарят. Най-ниско в социалната стълбица са робите. А един от робите носи
овен за жертва. Има лакримари, „лакримар” означава сълза. Използвали се на погребение. Когато
се събират и плачат на погребението в тези малки съдчета събират сълзите. И после ги погребват
с покойника. Всички са намирани в гробове. И днес някъде се среща обичай, на който се канят
възрастни жени, които оплакват починалия, наричат ги оплаквачки. В следващата зала са златни-
те украшения. Тези са от 4 в. преди Христа. Намирани са по гробове и вероятно принадлежат на
знатни хора. Интересното е, че изработката е перфектна, а тогава не са имали такива инструменти
както днес. Носи се легенда, че хора с късогледство са назначавани за златари. Толкова са модер-
ни и качествени, че не можеш да кажеш, че са изработени преди 2 000 г. преди българите да се
настанят през 7 в.

На тези земи имаме 5 цивилизации преди тях – културата Варна 5 000 г. преди Христа,
траките, древните гърци, римляните, Византия и накрая идват българите. Когато са дошли и бъл-
гарите тук Византия е най-силната империя по това време. Българите идват от север, днешна Ук-
райна. Когато идват, Византия не ги приема като сериозна заплаха. Понеже преди това много
племена са идвали от север и те са ги отблъсквали. По това време Византия имала по-сериозна
задача – войната им с арабите. И въобще не е искала да се занимава с едно малко племенце. Но
българите са били достатъчно умни и първо са се обединили с местното население – траки и сла-
вяни и, когато византийците решават да отблъснат българите е вече много късно. И до ден дне-
шен българите са си тука дори са се разширили. След победата над Византия, цар Крум е пил от
черепа на Никифор. Българите са вярвали в поверието, че Силата е концентрирана в главата на
човека и затова като пият от нея приемат силата в себе си. Така му вземат силата. Последната за-
ла е посветена на местните икони. Тук е имало школа, която е съществувала още от 9-10 век от
средновековието та дори през османския период. Най-старите са от 13 в. В тази школа са покане-
ни учители от Атонския манастир. Една от характерните икони е на Богородица в цял ръст. По
принцип винаги се рисува до кръста и с младенеца в ръце, а тук е сама в цял ръст. Срещат се само
три такива икони в България, но Богородица Оранта (бел. ред. Богородица на знамението) е най-
редкия, уникален вид. Във всички икони се усеща византийската традиция, понеже ние приемаме
културата и Християнството от Византия. Руската школа се е опитала да наложи някакъв руски
стил, но не успява. Преди тук е нямало музеи и всичко, което е било намирано, е било изпращано
в София. Но сега се съхранява в музея. На видно място е свети Никола, тъй като той е покровител
на рибарите и морето. Отличителна икона е Исус с разтворена книга в ръце.

Във всяка друга икона очите са нарисувани така, че от където и да погледнеш Исус гледа
право в теб. А тук от където и да погледнеш книгата е разтворена от твоята страна. Във всяка
църква дори и най-мизерната, се прави трон на митрополита. Зад този трон задължително се ри-
сува Исус, защото се вярва, че Исус диктува на митрополита какво да говори и проповядва на хо-
рата.

Снежана Кирилова
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ТУРНИР ПО КАНАДСКА БОРБА В ПОМОРИЕ

На 24 и 25 август в националния център по рехабилитация „Свети Георги” гр. Поморие се
проведе турнир по канадска борба за хора с физически увреждания. Вече две години това меро-
приятие се инициира от спортен клуб „Сварок” град Силистра. Клубът е изпълнител на проекта,
който прави възможно провеждането на турнира по канадска борба в Поморие. Главната негова
цел е да се даде шанс на физически увредените граждани на България да покажат и другата своя
визия в спортно отношение. На 24.08.2013 г. рано сутринта в „Свети Георги” започнаха да прис-
тигат участниците в турнира. С малки изключения в Поморие се събрахме състезателите от мина-
лата година. Все познати лица от спортните форуми, свързани с канадската борба, което е и доб-
ре, и не толкова добре. Може би в такива проекти трябва всяка година да се включват нови хора,
за да може повече наши колеги по съдба да се докоснат до този атрактивен спорт. Но това навяр-
но едва ли е възможно на този етап поради ред причини. Иначе от организационна гледна точка
всичко беше перфектно подготвено. Главното действащо лице и основен двигател на мероприяти-
ето Красимира Георгиева отдавна се занимава с такива проекти и не беше пропуснала дори и най-
малката подробност за превръщането на мероприятието в истински празник. Заедно с персонала
на хотела тя ни настани по стаите, после ни заведе на обяд, и в два часа ни събра в залата за про-
веждане на самото състезание. Претеглиха ни на кантара, за да ни разделят по категории и след
това съдията на турнира ни запозна с правилата на играта. Жените които бяха първи, се състеза-
ваха в категории до 65 и над 65 кг., а мъжете до 80 и над 80 кг. При дамите до 65 кг. първа на лява
ръка стана Хасмик Варданян, а на дясна Ася Бурова. Другите места в призовата тройка бяха заво-
ювани от Емка Танова. Тя стана трета на дясна и втора на лява ръка. В категория над 65 кг. при
жените, за тези които не за първи път се срещаме на масата за канадска борба, още в началото бе-
ше ясно какво ще бъде крайното класиране. Дори Ана Маринова със своите над 100 кг. не успя да
се справи с дряновският терминатор Маргарита Иванова. Лъчезарната и вечно усмихната Марго
стана първа и на лява и на дясна ръка. Ана Маринова от Пловдив зае второ място, а третите места
в същата категория бяха завоювани от другите две пловдивчанки: Снежанка Кирчева на лява ръка
и Димка Дамянова на дясна ръка. След кратка почивка, дойде ред и на мъжете да покажат бицеп-
си. До 80 кг. при много оспорвани борби, първо място на лява ръка спечели Данчо Йорданов от
Дряново, второто място стана притежание на Ваньо Биячев от Варна, а трети в категорията се на-
реди Никола Стоянов от Пловдив. На дясна ръка, след изключително тежък финал и фалове на
двамата състезатели, Ваньо Биячев зае първото място, а 60 килограмовият дряновец Йордан Йор-
данов остана втори. Трети на дясна ръка се класира представителят на София – Добрин Добрев.
Над 80 кг. при мъжете приятна изненада поднесе участващият за първи път Ангел Чалъков от Ям-
бол. Той безапелационно спечели всички борби и без нито една загуба напълно заслужено зае
първите места и на двете ръце. Втори на дясна и лява ръка стана Иво Атанасов от Варна. Трети на
лява ръка се нареди перничанинът Росен, а на дясна ръка Кирил Димитров. Така премина вторият
турнир по канадска борба в националният рехабилитационен център „Свети Георги” в гр. Помо-
рие. Като завършек на целия този чудесен проект беше гала вечерята, на която се състоя награж-
даването на заелите първите три места, продължило с буйни песни и танци до първи петли. Спе-
циални благодарности на организаторите и изпълнителите на проекта и целия персонал на нацио-
нален център за рехабилитация „Свети Георги” гр. Поморие

Кирил Дамянов
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САНДВИЧИ
(предложение на Иванка Костова от Бургас)

Продукти: 300 гр. извара, 200 гр. сирене, 2 чушки нарязани на ситно, 20 гр. маслини наря-
зани на ивички, половин пакет майонеза, 2 твърдо сварени яйца, нарязани на кръгчета, 2 кренвир-
ша, нарязани на кръгчета.

Начин на приготвяне: Намазваме всяка филия с малко маргарин, поръсваме по желание с
шарена сол и слагаме върху всяка филия едно кръгче варено яйце и 4-5 кръгчета кренвирши. Вър-
ху тях слагаме от плънката и запичаме.


ПИЛЕ С МЕД

(предложение на Върбина Станкова от Шумен)

Продукти: 1 средно голямо пиле, 2 с.л. мед, 30 гр. краве масло, черен и червен пипер, сол
Начин на приготвяне: Измиваме и подсушаваме пилето. Намазваме го с мед, краве масло,

черен и червен пипер и сол. Слагаме го в подмазана тавичка и печем на 180 градуса за 50-60 мин.,
докато покафенее и се изпече. Коричката става много хрупкава.


КЮФТЕНЦА В ДОМАТЕН СОС

(предложение на Илия Костов от Добрич)

Продукти: глава лук, 2 скилидки чесън, 250 гр. кайма, 1 яйце, 2 с.л. брашно, 2-3 с.л. бяло
вино, черен пипер на вкус, 1 ч.л. червен пипер 3-4 с.л. олио.

За соса: 1 глава лук, 800 гр. домати, 2 скилидки чесън, сол, млян черен пипер, 1 с.л. браш-
но, 500 мл. телешки бульон, 1 ч.л. захар, 1-2 връзка магданоз, 2-3 с.л. олио.

Начин на приготвяне: Лукът се нарязва на ситно, скилидките чесън се накълцват. Разбър-
кват се добре с каймата, яйцето, брашното и виното. Овкусява се с черния пипер и червения пи-
пер. От получената смес се оформят кюфтенца и се изпържват до златистокафяво.

Доматения сос: Олиото се загрява и в него се слага да се задуши лукът нарязан на ситно.
Прибавят се нарязаните на ситно домати и чесън. Овкусява се със сол и черен пипер. Прибавя се
брашното и се задушава за кратко. Сипва се бульонът, кипва се и се оставя да къкри за 30-40 мин.
Към соса се прибавят кюфтенцата и отново се загрява на котлона за 5 мин.


ПЪРЛЕНКИ

(предложение на Иван Лицов от Горна Оряховица)

Продукти: 1 кг. тиквички, 1 червена прясна чушка, 1 глава лук, 1 морков, половин връзка
копър, 1 домат, 4 скилидки чесън, 100 мл. олио, черен пипер и сол на вкус.

За заливката: 2 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко, половин ч.ч. прясно мляко и щипка сол.
Начин на приготвяне: Измитите тиквички нарязваме на дребни кубчета заедно с чушката

и лукът и ги слагаме в олиото да се пържат. Докато се пържат настъргваме моркова и домата, а
чесъна счукваме и всичко това прибавяме към другите зеленчуци в тигана. Прибавяме наситно
нарязания копър, черен пипер и сол на вкус, като оставяме още малко да се пържи всичко. След
това изваждаме и го изсипваме в тавичка и го печем на 180 градуса. Приготвяме заливката и пре-
ди да стане готово ястието изваждаме тавата покриваме със заливката и обратно печем до полу-
чаване на коричка.
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СЛЯП ПОСТАВИ РЕКОРД С МОТОЦИКЛЕТ!

Шотландецът Стюарт Гън е подобрил светов-
ния рекорд за скорост с мотоциклет за водачи с
физически увреждания, съобщава
www.metro.co.uk.

Миналата събота незрящият Гън от Единбург
е успял да ускори Suzuki Hayabusa до 268.86 км/ч,
а постижението му вече е изпратено до Книгата на
рекордите "Гинес" за официално вписване.
39-годишният Гън е катастрофирал тежко през
2002 г. Гръбнакът му е прекъснат на две места, из-

почупени са почти всичките му ребра, а рамото му е размазано. Вследствие на ин-
цидента дясната част на тялото му е парализирана. Той обаче не се е предал и пола-
га нечовешки усилия, за да се качи отново на мотоциклет. Голяма подкрепа и по-
мощ му е оказал баща му Джеф. Той кара паралелно със сина си и му дава указания
за посоката през интерком.

Валентина Иванова
* * *

ЦЪФНА НАЙ-ЗЛЕ ВОНЯЩОТО ЦВЕТЕ НА СВЕТА
В ботаническата градина във Вашингтон цъфна цветето с най-лошо ухание в

света. Събитието събра хиляди любопитни, дошли да усетят миризмата на
„трупове”, на която ухае растението. Цветето се нарича „Titan Arum” и е едно от
най-големите цъфтящи растения в света. Височината на това във Вашингтон е 2,5
м. Но не внушителните размери, а уханието е най-невероятното при него. Родното
му място са тропическите гори на индонезийския остров Суматра. Всеки описва
миризмата, която усеща по различен начин. За едни цветето ухае на развалена риба
или яйца, други долавят мирис на изгнило месо или на боклукчийска кофа. За щас-
тие „ Titan Arum” цъфти рядко. В историята на САЩ, то е цъфнало едва 30 пъти.

Източник: БГНЕС
* * *

НАЙ-ДОБРОТО ВРЕМЕ ЗА ГИМНАСТИКА
Британски учени твърдят, че сутрешната гимнастика на празен стомах увели-

чава ефекта й с 20 %. В проведеното от тях изследване участвали 12 физически ак-
тивни мъже, които влизали във фитнес залата около 10 ч. сутринта и тренирали на
празен стомах или след закуска. След спорта те изпивали шоколадов млечен кок-
тейл, а в обедната почивка хапвали спагети в неограничено количество.

След това учените изчислили колко мазнини и калории са консумирали добро-
волците по време на обяда и колко са изгорили сутринта. Оказало се, че хората кои-
то спортуват сутрин, през деня не приемат излишни калории и не изпитват зверски
глад. Освен това тези, които спортуват на празен стомах, изгарят 20 % повече кало-
рии, отколкото ситите. „За да е в добра форма, човек трябва да изгаря повече кало-
рии, отколкото поема с храната. Максимално количество енергия се изразходва то-
гава, когато физическото натоварване е на празен стомах след нощния сън”, катего-
ричен е един от авторите на изследването Хавиер Гонсалес.

Източник: klukite.com
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ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ
БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР

- продължение -

Зад Добрил прозвучаха тихи стъпки. Той скочи и се поклони дълбоко. Севастократорица
Зорка стоеше загледана в иконата на Богородица. Тя дълго мълча, възхитена и удивена. Иконата
бе предназначена за приемната й в средецкия палат. Тя преплете пръсти, поклати глава:

– Не съм виждала друга тъй хубава…
Добрил прехапа устни. Ноздрите му трепнаха в сдържана мъка:
– Не, госпожо. Не ме хвалете от добросърдечие. Аз знам, че иконата не е тъй хубава, както

трябваше да бъде. Ала не мога. Не мога повече да работя. Ръката ми е неспокойна. Други образи
ме отвличат от замисленото. Напразно ям хляба Ви, напусто живея под стряхата Ви… Не съм ве-
че оня, който бях…

Зорка го изгледа поразена. Иконата бе великолепна. А майсторът не бе доволен от нея.
Какво искаше повече този момък? Какво смяташе, че може да сътвори? Тя забеляза пергаменто-
вата му бледност, зачервените му очи. Разбра, че някаква скрита мъка го разяжда. Майчински по-
гали челото му. Попита тихо, с участие:

– Имаш ли родители?
Художникът сведе очи, помълча малко. Гласът му прозвуча глухо:
– Нямам…
Топла светлина премина през добрите очи на сръбкинята:
– Братя? Сестри?
– Имам само един брат, ала той служи в далечни войски и никога не мога да го видя. От-

как татарите отвлякоха невестата ми, за три месеца майка ми залиня, заболя и почина. Баща ми
умря от тъга по нея.

И севастократорицата научи тъжния живот на художника, комуто татарите бяха открадна-
ли годеницата в самия ден на сватбата. Тази вечер по лицето на севастократора играеше някаква
чудна усмивка. Близките му често дигаха очи от трапезата и учудено го поглеждаха. Видно бе, че
на устните му тръпнеше някаква радостна тайна, която той не искаше още да изрече. Когато
свърши вечерята, севастократорицата погледна към края на масата, където майстор Добрил тъж-
но и бавно чупеше залци хляб и забравяше да ги туря в уста. Широко отворените му очи се втрен-
чваха в нещо далечно, невидимо за всички други. И мъчителна болка изопваше чертите на хуба-
вото му лице. Севастократорът изгледа внимателно своя придворен шаръчия.

– Добриле!
Майсторът трепна, сякаш събуден от сън. Скочи и се поклони.
– Имам за тебе новини, Добриле.
Младежът побледня. След това ярка вълна кръв плисна в лицето му. Новини? За него? От-

къде? С брата му ли се бе случило нещо? Той мълчеше изтръпнал. Александър се усмихна.
– След три дни изпращам едно посолство до великия хан в Каракорум. То ще мине пър-

вом в Сарай, гдето е седалището на хан Бату, главатаря на Златната орда, за да поднесе и нему
дан и дарове. Ще има доволно да пътувате и кръстосвате надлъж и нашир тая дива, чудна земя.
Какво ще кажеш? Искаш ли да бъдеш осмият човек в посолството? Хайде, желая ти успех, Доб-
риле. Дано и твоето сърце се зарадва. Бог с тебе.

Майсторът слушаше поразен. Да пътува, да види широкия свят – бляна на всичките му дни
и нощи. В Сарай. В Каракорум. В земята, където Януда прекарваше неволническия си живот. Три
години Добрил кръстосва земята на татарите. Ала безумно бе да познаеш жена между стотици
хиляди забулени лица. Младежът възмъжа. Ранни бели косми прошариха гъстата му коса. По че-
лото му се изрязаха бръчки. Той изостави дружината си, отчаян, че някога ще намери Януда.
Почна да си припечелва сам, като рисуваше образите на ханове и войводи. Подушваше ли някъде
диря от робини, не се успокояваше, докато не разбереше, че жената, за която ставаше дума, е ня-
коя бяла византийка или черноока арменка. И той кръстосваше света, верен на старата си жажда
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за странствуване, верен на Януда, ала верен и на своя севастократор. И понякога нощем се съ-
буждаше и си даваше дума, че вече трябва да се връща. Ала някаква последна, безумна надежда
го тласкаше напред, от град в град, от страна в страна.

– Докато бяха малки, Десислава и Калоян не се отделяха един от друг, а сега гледам ги и
не мога да се начудя. Не се поглеждат даже. Той стои до прозореца между другите момчета, а тя
се прави, че го не вижда, там, между момичетата… – казваше загрижено Зорка на мъжа си. Алек-
сандър се усмихна. Той не бе наивен и простосърдечен като жена си.

– Не бой се. Това показва, че вече са порасли. И скоро може би това, което сме си говори-
ли, ще стане. Щом навърши Калоян 15, ще поискаме Десислава от батошовския и ще обявим го-
дежа. А сватбата ще стане за пълнолетието му. Като стори 17. Тя неговата е наредена вече. Ала
отсега се грижа за Калимана. Трябва млад да го оженим, за да създаде законни, преки свои нас-
ледници, та да й мине желанието на оная змия да види сина си Михаила – цар на България, а себе
си – наместница на престола. Той се изсмя. След това бръчки сгърчиха челото му. – Бях наумил
да искам за него Анна Хохенщауфен, дъщерята на император Фридрих от хубавицата Биянка
Ланчия…

– Но тя е незаконородена…
– Няма значение. Нали е дъщеря на мощния алеманец… И Асеновата Белослава не беше

законнородена, а пък стана сръбска кралица. Но дочух нещо, което ме загрижи. Девойката била
вече обещана другиму. Не мога да го приема за истина, но го научих от вярно място… Ватаци
щял да се жени за нея…

Зорка плесна с ръце и ахна изумена.
– Какво думаш? Та той минава петдесетте, а тя е дете още! И как можа да прежали жена си

Ирина? Нали щеше да умре от скръб за нея? Божичко, света Богородице, и ти, света Петко! Не го
вярвам! Ала, защо пък не? Такива са мъжете! Лесно забравят…

– Забравят или не, Ватаци има нужда от приятелството на Фридрих, който ще предпочете
него пред фръзите в случай, че алеманецът трябва да избира кому да даде помощта си. Нали сега
е уж приятел и на Никея, и на Бодуен. С Инокенти 4 успяха вече да се скарат, макар че на разпети
петък се помириха в Рим.

Севастократорът замлъкна и отправи взор към съседната стая, където девойки се бяха све-
ли в дълбок поклон пред малкия цар, който току– що бе влязъл. Над плещите на всички стърче-
ше, надменно издигната, тъмнокосата глава на Михаила. В настъпилата тишина се зачу следният
разговор:

– Защо не се поклониш? – прозвуча звънливо гласът на Десислава. – Не видя ли, че влиза
цар Калиман?

– Той не е още цар, той не управлява – отвърна надменно малкият Михаил Асен.
– Това няма значение… – каза гневно Калоян. – На цар Калиман всички са длъжни да сто-

рят поклон. Дори и баща ми – първият наместник – целува края на наметката му.
– Той му е чичо, а аз брат – настоя упорито момчето. – Утре да умре Калиман, аз ще стана

цар.
Севастократорът се спогледа с жена си. Ясно бе откъде малкият Михаил чуваше подобни

мисли.
Мълчаливата и упорита борба между първия наместник и дъщерята на кир Теодор Комнин

ставаше все по– безпощадна, по– неумолима. Като отровен паяк Ирина разпростираше мрежата
си из цялата страна и ловеше слаби души, честолюбиви сърца, алчни за злато безумци и ги прев-
ръщаше в свои безволни роби. Но севастократор Александър бдеше неотменно, следеше всяко
нейно действие, предугаждаше всяка нейна мисъл. Вдовицата на великия Асен II притежаваше
хитростта, ловкостта и надменността на баща си кир Теодор, който прекарваше дните си в Епир
като съветник на сина си – солунския деспот Йоан Комнин, сам носейки титлата деспот на една
малка част от старите си владения.

Фани Попова Мутафова
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ЧУВАЛ ЗЛАТО ИЗСКОЧИ ОТ ПАМУКЛИЯТА
Уникални бижута от I век след Христа, неоткривани досега,

изравят от могилата край Брестовица
Уникални златни накити на богата жена от I век след Христа откриха ар-

хеолозите в могилата Памуклията край пловдивското село Брестовица. Брошка и
шнола от истинско злато доказват, че в този гроб е била положена знатна дама,
вероятно съпругата на високопоставения воин, чието погребение специалистите
разкопаха и проучиха. Безценната сбирка находки от този хълм се попълва и с
пълен набор от тоалетни принадлежности, грижливо подредени в кутия. Те са
личните вещи на жената, която е погребана чрез кремация. Положени са заедно с
костите след изгарянето, обяснява ръководителят на археологическата експеди-
ция д-р Костадин Кисьов. Брошката е с триъгълна форма, финно украсена с фи-
лигран, в ъглите има апликирани орнаменти от емайл, които приличат на плете-
на дантела. На гърба са запазени иглата и щифтът, с които бижуто се е прикреп-
вало за дрехата - всичко от чисто злато. Висулката – старинна шнола за коса, впечатлява с голе-
мината и вида си. Тя е масивна с форма на полусфера и със няколко златни гранули. Функцията е
била да хваща кичури, но е служела и за украса, обяснява специалистът. Златни накити от толко-
ва ранен период и такъв тип не са откривани досега, казва Кисьов. Нещо повече – ценните дамски
аксесоари са били в дървено сандъче с бронзов обков. Във вековете дървото е изгнило, но апли-
кациите, ключалките, дръжките от сребро и бронзовото дъно на кутията са се запазили. В нея са
намерени три стъклени балсамарии, на дъното им има изсъхнали утайки в тъмен цвят. Тепърва
ще се прави химичен анализ на състава на материала. В гробното огнище е имало и малък брон-
зов леген, две големи глинени балсамарии за помада, и бронзова патера - канче за поливане с во-
да, нещо като тасче за баня с дръжка. Това богатство за археологическата наука потвърждава те-
зата, че могилата е скрила за наши дни цял фамилен некропол от първите векове.
Екипът свързва новооткрития гроб хронологически с разкритите вече две погребе-
ния на тракийски воини-пълководци, защото жената е положена съвсем близо до
тях. И намерените при нея бронзови съдове са еднотипни като начин на производс-
тво и като форма с тези, открити в мъжкото погребение, уточнява Кисьов. Той про-
дължава да изкопава в дълбочина. Достигнати са 7 м., имат да проникнат до 13 м.
надолу, до първичното погребение или централния гроб, заради който древните
хора са изградили могилата. Кисьов предполага, че находките имат връзка с тра-
кийския владетел Реметалк 2, който е управлявал Филипопол през 1 век след Хрис-
та като съюзник на Рим. Разкопките се провеждат при изключителни мерки за си-
гурност. Денонощно Памуклията се охранява. Единственият, който се ползва с
привилегията да бъде допускан на хълма всеки ден и да се радва заедно с археолозите на новите
открития, е кметът на община Родопи Пламен Спасов. Той толкова е впечатлен от съкровищата в
обекта, че работният му ден започва и завършва на разкопките, казват работниците на Памуклия-
та.

Те са щастливи, че са част от проучването на най-голямата и най-богатата могила в Плов-
дивска област. Тя крие уникални находки отпреди 2000 г. Разкопава се от екип на Археологичес-
ки музей-Пловдив. Експедицията се финансира от община Пловдив.

През първите няколко седмици бяха открити огромна мраморна урна, захлупена с капак, с
две големи дръжки, декорирана с растителни орнаменти, бронзова лампа, монета, бронзов леген
за хигиенни нужди, бронзови съдове с митологични фигури – все гробни дарове, които са нераз-
делна част от тракийските ритуални преселения на покойника. Акцент в колекцията до онзи ден
беше шлемът с формата на човешка глава с изображение на релефна коса, с фриз, украсен с фигу-
ри от митологични сцени, два набузника, също богато декорирани с релефни фигури, свързани с
древните митове и вярвания. От вчера перла на разкопките са златните бижута. Всички открити
находки вече са прибрани в ателиетата за реставрация на Археологическия музей в Пловдив.

Евелина ЗДРАВКОВА

Шнола

Брошка
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шампоанчета, почиства и изхвърля боклука. А за персонала нямам думи да опиша какво доброна-
мерено отношение, приветливост и отзивчивост срещаш във всеки един служител. Домакинката
Цеца е сутрин рано, както и всички останали служители и на разположение на почиващите. Още
като те видят, веднага те посрещат, питат те имаш ли нужда от нещо, някакви оплаквания и т.н.
Помагат ти да отидеш за където си тръгнал ако се нуждаеш от помощ разбира се. От входа на
двора има парапет за слепите, който води до стълбите на почивната станция и не е проблем и сам
човек да се движи. Алеите и пейките в двора блестят от чистота и е удоволствие да се разхождаш
из тях или да седиш или да отпочиваш. В двора има сцена, на която се провеждат концерти, лите-
ратурни изяви и дискотеки. Бяхме свидетели на дискотека, на която дойдоха толкова млади хора
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които зарази и нас. Организиран бе и
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Още в 7:30 ч. чистачката мете двора
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цялото време се движиш и почиваш в
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мо на високо ниво, но и имах чувството, че персонала почти не почива, седят до последно докато
има хора. Никой не напуска работното си място, докато има почиващи да се движат напред назад.
Очарована съм от всичко преживяно и най-вече да повторя от тези прекрасни хора, които не жа-
лят нито време, нито сили да са в услуга на почиващите. За тях няма определено работно време.
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станцията. Плажът е на сто метра, а преди да стигнеш до него, минаваш покрай лунапарк, рабо-
тещ от сутринта до късно вечерта. Има и водна пързалка, джетове, лодки, делтапланер и всякакви
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толкова много почиващи. Изненадващи срещи с познати от Шумен, Пловдив и много други. Ся-
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планове за догодина да отида пак. Човек се нуждае именно от такава почивка и мисля, че не е от
значение, че няма осребряване на парите, похарчени за почивката. Колкото и да даде човек заслу-
жава си, вярвайте ми!

Снежанка Кирчева
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КНИГАТА В МОЯ ЖИВОТ?
КНИГАТА В МОЯ ЖИВОТ!

Замислих се. Не се бях изправяла пред този въпрос, защото книгата е част от мен и я прие-

мам, като въздуха и водата, като слънцето и звездите, като глътка топлина, която отпивам когато

съм със скъп за мен човек. Книгата в моя живот… В мен нахлуват спомени, защото всяка книга,

която е погалила душата ми и е оставила частица от своята мъдрост, е свързана с моето формира-

не, като човек. До тези истини достигнах, когато разлиствах детските книжки с моите деца и за-

едно се пренасяхме във вълшебството на приказния свят. В един момент осъзнах, че приказките

са по-скоро за нас – възрастните хора, защото в забързаното ежедневие забравяме да мечтаем и

се „затваряме” в монотонията на битовото ежедневие. Моята безмерна любов към книгата, за-

почнала в зората на детството ми, продължава пламенно в младостта, а днес вече в зрялата ми

възраст се е въплътила в мен с още по-голяма сила. Благодарение на нея съм постигнала всичко

до сега в живота си, изградила съм се като човек, с познания и културни интереси.

Какво е съприкосновението ми с книгата? Това е, като да преминеш магически портал. Въ-

ображението се освобождава и политаш… Всичко написано по страниците оживява пред очите

ти. Границите на времето и пространството падат и се пренасяш в един прекрасен свят, в който

всичко е възможно. Ти самият се въплътяваш в някой от героите си и четеш, четеш… Разгръщаш

страница след страница и докато четеш, цялото ти същество е завладяно от невероятна емоция…

Усмихваш се, плачеш, вълнуваш се… Може да добавиш каквото си пожелаеш. Може да вземеш

някого със себе си. Чувството е неописуемо, защото си изпълнен с радост и умиротворение.

За мен книгата е Вселена… Вселена от познание във всичките му форми и варианти. Тя е средст-

вото, което ме съхранява в трудни моменти, понася ме на крилете на щастието, дава ми отговори

при безизходни ситуации, зарежда ме с оптимизъм, когато се съмнявам – подкрепя ме, вдъхва ми

надежда, помага ми да не губя вярата в Доброто и в Човека.

Книгата е с хилядолетна история, най-ценното и най-голямото богатство, създадено от чо-

вешкия гении за хората. Ако тя не беше създадена, нямаше да зная за научно-популярната и ху-

дожествена литература, за всичко което ме интересува. За мен книгата е прозорец към света. Без

нея животът ми би бил пуст, сив, без радост, щастие и любов, като сив отминал ден в тъмнина и

безпросветност.

За човечеството книгата е мощен обединител между епохи и поколения, мъдър гадател на

бъдещето, неизчерпаем извор на богата научна и художествена информация за природата и об-

ществото от неговото детство до времето, в което живея, за всички нас.

В новия 21 век, въпреки „агресивното нахлуване” на компютърните технологии и нежела-

нието на някои от младото поколение да четат художествена литература, за мен книгата си оста-

ва любимо четиво – вечно, незаменимо и най-завладяващото творение на хората, които пишат за

книгите. Те са били, са и ще пребъдат и в бъдните години.

Ганка Параскевова
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79-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС НА СЛЕПИТЕ ЕСПЕРАНТИСТИ,
28 АВГУСТ – 03 СЕПТЕМВРИ, 2013 г., ОБЗОР, БЪЛГАРИЯ

ТЕМА НА КОНГРЕСА:
НЕЗРЯЩИТЕ В ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Комисия на конгреса:
Председател – Владимир Желев
Заместник-председател – Димо Димов
Членове: Керанка Милушева, Веселина Стоилова, Стоян Станчев, Етиен Тодоров

Уважаеми съконгресници,
Добре дошли в България!

На всички участници в IKBE желаем приятен престой в град Обзор и по другите места на
Република България, които посещавате. Тази година се срещнахме с 50-годишнината от IKBE 31,
проведена в София, което е първото LIBE конгрес в България и 15 години от основаването на
асоциацията на невиждащите есперантисти в България. Сред текущата IKBE е петият, който се
провежда в нашата страна.

ПРОГРАМА НА КОНГРЕСА:
Сряда, 28.08.2013 г.
20.00 ч. – встъпителна вечер.

Четвъртък, 29 август – курсове
11,45 –12,15 ч. – Лекция по темата на конференцията: "Незрящите в гражданското общество " –
магистър Веселина Стоилова
12,15 –12,45 ч. – "Съюз на слепите в България – резултати и предлаганите услуги за почивка на
хора с увредено зрение" – Васил Долапчиев, президент на Съюза на слепите в България
20.00 часа. – Вечер, посветена на работата на поета-есперантист Никола Узунов – (среща с авто-
ра).

Петък, 30-ти Август: 9,00–9,45 часа. – E-курсове
10,00 – 10,30 ч. – "Дали хърватските незрящи са равноправни граждани?" – Антон Ковач
10,30 – 12,30 ч. – Общо събрание на LIBE (първа част)
20.00 ч. – Национална вечер.

Събота, 31 август: 9,00 –13,30 часа. – Екскурзия до Несебър с посещение на Археологическия
музей и разходка из стария град.

Неделя, 1 септември: 9,00 –9,45 ч. – E-курсове
10,00 – 10,30 ч. – "Mobila sontabuleto – версията на есперанто за брайлово използване и езиково
приложение за мобилни телефони и таблет-компютри за незрящи" – Норберт Маркус
10,30 – 11,00 ч. – "Интеркултурна психиатрия и психотерапия" – Юлия Коржак
11,15 – 11,45 ч. – "Интернет – източник на информация и вдъхновение" – Мариана Евлогиева
11,45 – 12,15 ч. – "Образование и обучение на незрящи в гражданското общество" – Неделка Ло-
заич
12,15 –12, 30 ч. – Доклади
20.00 часа. – Международна вечер

Понеделник , 02 Септември: 9,00 – 9,45 ч. – Е-курсове
10,00 – 10,30 ч. – "Последни новини от Япония" – Кунио Танабе
10,30 – 12,30 ч. – Общо събрание на LIBE (втора част)
17,00 – 18,00 ч. – Закриване на конгреса.
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19,00 ч. – Прощална вечеря

Четвъртък, 3-ти септември
Отпътуване на участниците.

Тази година за моя радост бях поканена да взема участие в 79 конгрес на есперантистите в
гр. Обзор от 28.08.2013 г. до 03.09.2013 г. С радост приех първо да си призная от любопитство
как се провеждат конгресите на есперантистите, но с чиста съвест мога да кажа, че бях очарована
и съжалих, че досега не съм се включвала в тези събития. Хората са отзивчиви, приветливи, ин-
телигентни, надарени и можеш да научиш толкова много неща от тях. На конгреса участваха хо-
ра от: България, Италия, Испания, Сърбия, Хърватска, Унгария, Холандия, Германия, Румъния,
Русия, Украйна и Япония. Срещи и контакти с различни култури, характери, интелект и тради-
ции. Обогатяваш се толкова много
от разговорите и докладите, които
слушаш на беседите. Националната
граница на тези срещи не се усеща
изобщо. Около теб се говори само
на есперанто и ти забравяш, че
имаш чужденец срещу теб. Чувст-
вото е неописуемо. Трудно с думи
можеш да опишеш обхваналото те
спокойствие и интерес към различ-
ните разговори, особено като ти са-
мия участваш във всеки един. Всяка
вечер имаше вечер на културата и
се даваше право на изява на всеки
един участник в конгреса. Така ста-
нахме свидетели на литературни,
поетични и музикални изпълнения
на есперантисти, които радваха човек и доставиха удоволствие на слушателя. Българите се раз-
чувствахме особено, когато се изпяха песни на незабравимата Величка Кърпарова, която не е
сред нас вече, но нейният труд и талант ще остане още дълги години в сърцата ни. Да си призная
някога, когато учих есперанто бях много скептично настроена към този език, но сега се убедих в
неговата полза и същност. Присъствах и на лекционния курс по есперанто за начинаещи и сега
да си призная съм взела буквара да си припомня езика. По себе си знам, че когато ти говорят и те
убеждават в нещо, не можеш да го разбереш докато ти самия не се убедиш от необходимостта да
научиш и ползваш даден език. А това е лесно, защото есперанто има на брайл, а може би и на
дискове и всеки, който има желание, може да се докосне до него, а и не е труден за заучаване.
Дано и занапред имам щастието да се срещна с тези прекрасни хора. За себе си съм убедена, че
моя интерес към есперантото сега започва.

Другото, което искам да споделя с читателите на сп. „Звук и светлина” е за престоя ми в
станция „Хоризонти” – Обзор, която е почивна база за слепи. Напоследък, като редактор на спи-
санието получавам похвални статии за членове на ССБ и НАСГБ почивали в Шипково също по-
чивна база за слепи и почти никакви за почивка в Обзор. Предполагам, че нашите членове почи-
ват повече в Шипково, защото после им се осребряват парите за почивката, а на Обзор не се ос-
ребряват, но с чиста съвест мога да кажа, че си струва почивката дори без да има възвращаемост
на парите. Стаите са прекрасни, обзаведени с всичко необходимо като: хладилник, климатик, те-
левизор, маса със столове на терасата, където да си пиеш кафето или просто да почиваш, просто-
ри и санитарен възел, който се почиства, дезинфекцира и ароматизира всеки ден. Всичко е на хо-
телски начала, минава чистачка всеки ден и зарежда тоалетна хартия, сменя кърпи, сапуни и
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гр. Обзор от 28.08.2013 г. до 03.09.2013 г. С радост приех първо да си призная от любопитство
как се провеждат конгресите на есперантистите, но с чиста съвест мога да кажа, че бях очарована
и съжалих, че досега не съм се включвала в тези събития. Хората са отзивчиви, приветливи, ин-
телигентни, надарени и можеш да научиш толкова много неща от тях. На конгреса участваха хо-
ра от: България, Италия, Испания, Сърбия, Хърватска, Унгария, Холандия, Германия, Румъния,
Русия, Украйна и Япония. Срещи и контакти с различни култури, характери, интелект и тради-
ции. Обогатяваш се толкова много
от разговорите и докладите, които
слушаш на беседите. Националната
граница на тези срещи не се усеща
изобщо. Около теб се говори само
на есперанто и ти забравяш, че
имаш чужденец срещу теб. Чувст-
вото е неописуемо. Трудно с думи
можеш да опишеш обхваналото те
спокойствие и интерес към различ-
ните разговори, особено като ти са-
мия участваш във всеки един. Всяка
вечер имаше вечер на културата и
се даваше право на изява на всеки
един участник в конгреса. Така ста-
нахме свидетели на литературни,
поетични и музикални изпълнения
на есперантисти, които радваха човек и доставиха удоволствие на слушателя. Българите се раз-
чувствахме особено, когато се изпяха песни на незабравимата Величка Кърпарова, която не е
сред нас вече, но нейният труд и талант ще остане още дълги години в сърцата ни. Да си призная
някога, когато учих есперанто бях много скептично настроена към този език, но сега се убедих в
неговата полза и същност. Присъствах и на лекционния курс по есперанто за начинаещи и сега
да си призная съм взела буквара да си припомня езика. По себе си знам, че когато ти говорят и те
убеждават в нещо, не можеш да го разбереш докато ти самия не се убедиш от необходимостта да
научиш и ползваш даден език. А това е лесно, защото есперанто има на брайл, а може би и на
дискове и всеки, който има желание, може да се докосне до него, а и не е труден за заучаване.
Дано и занапред имам щастието да се срещна с тези прекрасни хора. За себе си съм убедена, че
моя интерес към есперантото сега започва.

Другото, което искам да споделя с читателите на сп. „Звук и светлина” е за престоя ми в
станция „Хоризонти” – Обзор, която е почивна база за слепи. Напоследък, като редактор на спи-
санието получавам похвални статии за членове на ССБ и НАСГБ почивали в Шипково също по-
чивна база за слепи и почти никакви за почивка в Обзор. Предполагам, че нашите членове почи-
ват повече в Шипково, защото после им се осребряват парите за почивката, а на Обзор не се ос-
ребряват, но с чиста съвест мога да кажа, че си струва почивката дори без да има възвращаемост
на парите. Стаите са прекрасни, обзаведени с всичко необходимо като: хладилник, климатик, те-
левизор, маса със столове на терасата, където да си пиеш кафето или просто да почиваш, просто-
ри и санитарен възел, който се почиства, дезинфекцира и ароматизира всеки ден. Всичко е на хо-
телски начала, минава чистачка всеки ден и зарежда тоалетна хартия, сменя кърпи, сапуни и
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шампоанчета, почиства и изхвърля боклука. А за персонала нямам думи да опиша какво доброна-
мерено отношение, приветливост и отзивчивост срещаш във всеки един служител. Домакинката
Цеца е сутрин рано, както и всички останали служители и на разположение на почиващите. Още
като те видят, веднага те посрещат, питат те имаш ли нужда от нещо, някакви оплаквания и т.н.
Помагат ти да отидеш за където си тръгнал ако се нуждаеш от помощ разбира се. От входа на
двора има парапет за слепите, който води до стълбите на почивната станция и не е проблем и сам
човек да се движи. Алеите и пейките в двора блестят от чистота и е удоволствие да се разхождаш
из тях или да седиш или да отпочиваш. В двора има сцена, на която се провеждат концерти, лите-
ратурни изяви и дискотеки. Бяхме свидетели на дискотека, на която дойдоха толкова млади хора
и то от Русия, че аз бях удивена на
веселието и радостта на младежите,
които зарази и нас. Организиран бе и
концерт с народна музика, където пък
нашите хора пяха и играха от сърце.
Още в 7:30 ч. чистачката мете двора
всяка сутрин. Кухненския персонал е
на лице и те посреща с усмивка и го-
товност да бъде на разположение за
каквото имаш нужда. Изобщо през
цялото време се движиш и почиваш в
станцията все едно си у дома. Не сре-
щаш притеснение за нищо. Можеш да
се храниш и на терасата на въздух,
сервитьорките ти сервират и там ако
желаеш. Прекрасните млади момиче-
та тичат като работливи пчелички на-
горе надолу и насам натам. Не ти ос-
тава нищо друго освен да им се радваш на младостта и работливостта им. Обслужването е не са-
мо на високо ниво, но и имах чувството, че персонала почти не почива, седят до последно докато
има хора. Никой не напуска работното си място, докато има почиващи да се движат напред назад.
Очарована съм от всичко преживяно и най-вече да повторя от тези прекрасни хора, които не жа-
лят нито време, нито сили да са в услуга на почиващите. За тях няма определено работно време.
Това се отнася и за управителя на станцията Кирил Стоянов, когото можеш да видиш по всяко
време на деня, дори и в почивните дни. Отблизо следи работата на персонала, настроението на
почиващите и е готов да откликне на всеки евентуално възникнал проблем. Той, домакинката Це-
ца и останалия персонал никога не те подминават без поздрав, без да се информират как си, имаш
ли нужда от нещо и т.н. И ти се чувстваш обгрижван, значим и самочувствието ти става по-
голямо. Другото, което е за отбелязване, е че всичко е около станцията. Още като излезеш от дво-
ра на улицата са всички сергии, дюкянчета, аптеки, фризьорски салони, магазини и изобщо за
каквото се сетиш. Паркът с античния театър, фонтаните, пейките и зелените алеи е точно срещу
станцията. Плажът е на сто метра, а преди да стигнеш до него, минаваш покрай лунапарк, рабо-
тещ от сутринта до късно вечерта. Има и водна пързалка, джетове, лодки, делтапланер и всякакви
развлечения. За последен път съм ходила в Обзор през 1993 г. и тогава честно казано нямаше жив
човек! Е то беше през юни, може би твърде рано за офанзивния почивен период, но нямаше нищо
особено. А сега беше пълно с народ, отиваш на плажа и няма място къде да си застелеш кърпата,
толкова много почиващи. Изненадващи срещи с познати от Шумен, Пловдив и много други. Ся-
каш се намирах в един приказен свят. Не усетих изобщо как мина времето и още от сега правя
планове за догодина да отида пак. Човек се нуждае именно от такава почивка и мисля, че не е от
значение, че няма осребряване на парите, похарчени за почивката. Колкото и да даде човек заслу-
жава си, вярвайте ми!

Снежанка Кирчева
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КНИГАТА В МОЯ ЖИВОТ?
КНИГАТА В МОЯ ЖИВОТ!

Замислих се. Не се бях изправяла пред този въпрос, защото книгата е част от мен и я прие-

мам, като въздуха и водата, като слънцето и звездите, като глътка топлина, която отпивам когато

съм със скъп за мен човек. Книгата в моя живот… В мен нахлуват спомени, защото всяка книга,

която е погалила душата ми и е оставила частица от своята мъдрост, е свързана с моето формира-

не, като човек. До тези истини достигнах, когато разлиствах детските книжки с моите деца и за-

едно се пренасяхме във вълшебството на приказния свят. В един момент осъзнах, че приказките

са по-скоро за нас – възрастните хора, защото в забързаното ежедневие забравяме да мечтаем и

се „затваряме” в монотонията на битовото ежедневие. Моята безмерна любов към книгата, за-

почнала в зората на детството ми, продължава пламенно в младостта, а днес вече в зрялата ми

възраст се е въплътила в мен с още по-голяма сила. Благодарение на нея съм постигнала всичко

до сега в живота си, изградила съм се като човек, с познания и културни интереси.

Какво е съприкосновението ми с книгата? Това е, като да преминеш магически портал. Въ-

ображението се освобождава и политаш… Всичко написано по страниците оживява пред очите

ти. Границите на времето и пространството падат и се пренасяш в един прекрасен свят, в който

всичко е възможно. Ти самият се въплътяваш в някой от героите си и четеш, четеш… Разгръщаш

страница след страница и докато четеш, цялото ти същество е завладяно от невероятна емоция…

Усмихваш се, плачеш, вълнуваш се… Може да добавиш каквото си пожелаеш. Може да вземеш

някого със себе си. Чувството е неописуемо, защото си изпълнен с радост и умиротворение.

За мен книгата е Вселена… Вселена от познание във всичките му форми и варианти. Тя е средст-

вото, което ме съхранява в трудни моменти, понася ме на крилете на щастието, дава ми отговори

при безизходни ситуации, зарежда ме с оптимизъм, когато се съмнявам – подкрепя ме, вдъхва ми

надежда, помага ми да не губя вярата в Доброто и в Човека.

Книгата е с хилядолетна история, най-ценното и най-голямото богатство, създадено от чо-

вешкия гении за хората. Ако тя не беше създадена, нямаше да зная за научно-популярната и ху-

дожествена литература, за всичко което ме интересува. За мен книгата е прозорец към света. Без

нея животът ми би бил пуст, сив, без радост, щастие и любов, като сив отминал ден в тъмнина и

безпросветност.

За човечеството книгата е мощен обединител между епохи и поколения, мъдър гадател на

бъдещето, неизчерпаем извор на богата научна и художествена информация за природата и об-

ществото от неговото детство до времето, в което живея, за всички нас.

В новия 21 век, въпреки „агресивното нахлуване” на компютърните технологии и нежела-

нието на някои от младото поколение да четат художествена литература, за мен книгата си оста-

ва любимо четиво – вечно, незаменимо и най-завладяващото творение на хората, които пишат за

книгите. Те са били, са и ще пребъдат и в бъдните години.

Ганка Параскевова
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за странствуване, верен на Януда, ала верен и на своя севастократор. И понякога нощем се съ-
буждаше и си даваше дума, че вече трябва да се връща. Ала някаква последна, безумна надежда
го тласкаше напред, от град в град, от страна в страна.

– Докато бяха малки, Десислава и Калоян не се отделяха един от друг, а сега гледам ги и
не мога да се начудя. Не се поглеждат даже. Той стои до прозореца между другите момчета, а тя
се прави, че го не вижда, там, между момичетата… – казваше загрижено Зорка на мъжа си. Алек-
сандър се усмихна. Той не бе наивен и простосърдечен като жена си.

– Не бой се. Това показва, че вече са порасли. И скоро може би това, което сме си говори-
ли, ще стане. Щом навърши Калоян 15, ще поискаме Десислава от батошовския и ще обявим го-
дежа. А сватбата ще стане за пълнолетието му. Като стори 17. Тя неговата е наредена вече. Ала
отсега се грижа за Калимана. Трябва млад да го оженим, за да създаде законни, преки свои нас-
ледници, та да й мине желанието на оная змия да види сина си Михаила – цар на България, а себе
си – наместница на престола. Той се изсмя. След това бръчки сгърчиха челото му. – Бях наумил
да искам за него Анна Хохенщауфен, дъщерята на император Фридрих от хубавицата Биянка
Ланчия…

– Но тя е незаконородена…
– Няма значение. Нали е дъщеря на мощния алеманец… И Асеновата Белослава не беше

законнородена, а пък стана сръбска кралица. Но дочух нещо, което ме загрижи. Девойката била
вече обещана другиму. Не мога да го приема за истина, но го научих от вярно място… Ватаци
щял да се жени за нея…

Зорка плесна с ръце и ахна изумена.
– Какво думаш? Та той минава петдесетте, а тя е дете още! И как можа да прежали жена си

Ирина? Нали щеше да умре от скръб за нея? Божичко, света Богородице, и ти, света Петко! Не го
вярвам! Ала, защо пък не? Такива са мъжете! Лесно забравят…

– Забравят или не, Ватаци има нужда от приятелството на Фридрих, който ще предпочете
него пред фръзите в случай, че алеманецът трябва да избира кому да даде помощта си. Нали сега
е уж приятел и на Никея, и на Бодуен. С Инокенти 4 успяха вече да се скарат, макар че на разпети
петък се помириха в Рим.

Севастократорът замлъкна и отправи взор към съседната стая, където девойки се бяха све-
ли в дълбок поклон пред малкия цар, който току– що бе влязъл. Над плещите на всички стърче-
ше, надменно издигната, тъмнокосата глава на Михаила. В настъпилата тишина се зачу следният
разговор:

– Защо не се поклониш? – прозвуча звънливо гласът на Десислава. – Не видя ли, че влиза
цар Калиман?

– Той не е още цар, той не управлява – отвърна надменно малкият Михаил Асен.
– Това няма значение… – каза гневно Калоян. – На цар Калиман всички са длъжни да сто-

рят поклон. Дори и баща ми – първият наместник – целува края на наметката му.
– Той му е чичо, а аз брат – настоя упорито момчето. – Утре да умре Калиман, аз ще стана

цар.
Севастократорът се спогледа с жена си. Ясно бе откъде малкият Михаил чуваше подобни

мисли.
Мълчаливата и упорита борба между първия наместник и дъщерята на кир Теодор Комнин

ставаше все по– безпощадна, по– неумолима. Като отровен паяк Ирина разпростираше мрежата
си из цялата страна и ловеше слаби души, честолюбиви сърца, алчни за злато безумци и ги прев-
ръщаше в свои безволни роби. Но севастократор Александър бдеше неотменно, следеше всяко
нейно действие, предугаждаше всяка нейна мисъл. Вдовицата на великия Асен II притежаваше
хитростта, ловкостта и надменността на баща си кир Теодор, който прекарваше дните си в Епир
като съветник на сина си – солунския деспот Йоан Комнин, сам носейки титлата деспот на една
малка част от старите си владения.

Фани Попова Мутафова
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ЧУВАЛ ЗЛАТО ИЗСКОЧИ ОТ ПАМУКЛИЯТА
Уникални бижута от I век след Христа, неоткривани досега,

изравят от могилата край Брестовица
Уникални златни накити на богата жена от I век след Христа откриха ар-

хеолозите в могилата Памуклията край пловдивското село Брестовица. Брошка и
шнола от истинско злато доказват, че в този гроб е била положена знатна дама,
вероятно съпругата на високопоставения воин, чието погребение специалистите
разкопаха и проучиха. Безценната сбирка находки от този хълм се попълва и с
пълен набор от тоалетни принадлежности, грижливо подредени в кутия. Те са
личните вещи на жената, която е погребана чрез кремация. Положени са заедно с
костите след изгарянето, обяснява ръководителят на археологическата експеди-
ция д-р Костадин Кисьов. Брошката е с триъгълна форма, финно украсена с фи-
лигран, в ъглите има апликирани орнаменти от емайл, които приличат на плете-
на дантела. На гърба са запазени иглата и щифтът, с които бижуто се е прикреп-
вало за дрехата - всичко от чисто злато. Висулката – старинна шнола за коса, впечатлява с голе-
мината и вида си. Тя е масивна с форма на полусфера и със няколко златни гранули. Функцията е
била да хваща кичури, но е служела и за украса, обяснява специалистът. Златни накити от толко-
ва ранен период и такъв тип не са откривани досега, казва Кисьов. Нещо повече – ценните дамски
аксесоари са били в дървено сандъче с бронзов обков. Във вековете дървото е изгнило, но апли-
кациите, ключалките, дръжките от сребро и бронзовото дъно на кутията са се запазили. В нея са
намерени три стъклени балсамарии, на дъното им има изсъхнали утайки в тъмен цвят. Тепърва
ще се прави химичен анализ на състава на материала. В гробното огнище е имало и малък брон-
зов леген, две големи глинени балсамарии за помада, и бронзова патера - канче за поливане с во-
да, нещо като тасче за баня с дръжка. Това богатство за археологическата наука потвърждава те-
зата, че могилата е скрила за наши дни цял фамилен некропол от първите векове.
Екипът свързва новооткрития гроб хронологически с разкритите вече две погребе-
ния на тракийски воини-пълководци, защото жената е положена съвсем близо до
тях. И намерените при нея бронзови съдове са еднотипни като начин на производс-
тво и като форма с тези, открити в мъжкото погребение, уточнява Кисьов. Той про-
дължава да изкопава в дълбочина. Достигнати са 7 м., имат да проникнат до 13 м.
надолу, до първичното погребение или централния гроб, заради който древните
хора са изградили могилата. Кисьов предполага, че находките имат връзка с тра-
кийския владетел Реметалк 2, който е управлявал Филипопол през 1 век след Хрис-
та като съюзник на Рим. Разкопките се провеждат при изключителни мерки за си-
гурност. Денонощно Памуклията се охранява. Единственият, който се ползва с
привилегията да бъде допускан на хълма всеки ден и да се радва заедно с археолозите на новите
открития, е кметът на община Родопи Пламен Спасов. Той толкова е впечатлен от съкровищата в
обекта, че работният му ден започва и завършва на разкопките, казват работниците на Памуклия-
та.

Те са щастливи, че са част от проучването на най-голямата и най-богатата могила в Плов-
дивска област. Тя крие уникални находки отпреди 2000 г. Разкопава се от екип на Археологичес-
ки музей-Пловдив. Експедицията се финансира от община Пловдив.

През първите няколко седмици бяха открити огромна мраморна урна, захлупена с капак, с
две големи дръжки, декорирана с растителни орнаменти, бронзова лампа, монета, бронзов леген
за хигиенни нужди, бронзови съдове с митологични фигури – все гробни дарове, които са нераз-
делна част от тракийските ритуални преселения на покойника. Акцент в колекцията до онзи ден
беше шлемът с формата на човешка глава с изображение на релефна коса, с фриз, украсен с фигу-
ри от митологични сцени, два набузника, също богато декорирани с релефни фигури, свързани с
древните митове и вярвания. От вчера перла на разкопките са златните бижута. Всички открити
находки вече са прибрани в ателиетата за реставрация на Археологическия музей в Пловдив.

Евелина ЗДРАВКОВА

Шнола

Брошка
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СЛЯП ПОСТАВИ РЕКОРД С МОТОЦИКЛЕТ!

Шотландецът Стюарт Гън е подобрил светов-
ния рекорд за скорост с мотоциклет за водачи с
физически увреждания, съобщава
www.metro.co.uk.

Миналата събота незрящият Гън от Единбург
е успял да ускори Suzuki Hayabusa до 268.86 км/ч,
а постижението му вече е изпратено до Книгата на
рекордите "Гинес" за официално вписване.
39-годишният Гън е катастрофирал тежко през
2002 г. Гръбнакът му е прекъснат на две места, из-

почупени са почти всичките му ребра, а рамото му е размазано. Вследствие на ин-
цидента дясната част на тялото му е парализирана. Той обаче не се е предал и пола-
га нечовешки усилия, за да се качи отново на мотоциклет. Голяма подкрепа и по-
мощ му е оказал баща му Джеф. Той кара паралелно със сина си и му дава указания
за посоката през интерком.

Валентина Иванова
* * *

ЦЪФНА НАЙ-ЗЛЕ ВОНЯЩОТО ЦВЕТЕ НА СВЕТА
В ботаническата градина във Вашингтон цъфна цветето с най-лошо ухание в

света. Събитието събра хиляди любопитни, дошли да усетят миризмата на
„трупове”, на която ухае растението. Цветето се нарича „Titan Arum” и е едно от
най-големите цъфтящи растения в света. Височината на това във Вашингтон е 2,5
м. Но не внушителните размери, а уханието е най-невероятното при него. Родното
му място са тропическите гори на индонезийския остров Суматра. Всеки описва
миризмата, която усеща по различен начин. За едни цветето ухае на развалена риба
или яйца, други долавят мирис на изгнило месо или на боклукчийска кофа. За щас-
тие „ Titan Arum” цъфти рядко. В историята на САЩ, то е цъфнало едва 30 пъти.

Източник: БГНЕС
* * *

НАЙ-ДОБРОТО ВРЕМЕ ЗА ГИМНАСТИКА
Британски учени твърдят, че сутрешната гимнастика на празен стомах увели-

чава ефекта й с 20 %. В проведеното от тях изследване участвали 12 физически ак-
тивни мъже, които влизали във фитнес залата около 10 ч. сутринта и тренирали на
празен стомах или след закуска. След спорта те изпивали шоколадов млечен кок-
тейл, а в обедната почивка хапвали спагети в неограничено количество.

След това учените изчислили колко мазнини и калории са консумирали добро-
волците по време на обяда и колко са изгорили сутринта. Оказало се, че хората кои-
то спортуват сутрин, през деня не приемат излишни калории и не изпитват зверски
глад. Освен това тези, които спортуват на празен стомах, изгарят 20 % повече кало-
рии, отколкото ситите. „За да е в добра форма, човек трябва да изгаря повече кало-
рии, отколкото поема с храната. Максимално количество енергия се изразходва то-
гава, когато физическото натоварване е на празен стомах след нощния сън”, катего-
ричен е един от авторите на изследването Хавиер Гонсалес.

Източник: klukite.com
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ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ
БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР

- продължение -

Зад Добрил прозвучаха тихи стъпки. Той скочи и се поклони дълбоко. Севастократорица
Зорка стоеше загледана в иконата на Богородица. Тя дълго мълча, възхитена и удивена. Иконата
бе предназначена за приемната й в средецкия палат. Тя преплете пръсти, поклати глава:

– Не съм виждала друга тъй хубава…
Добрил прехапа устни. Ноздрите му трепнаха в сдържана мъка:
– Не, госпожо. Не ме хвалете от добросърдечие. Аз знам, че иконата не е тъй хубава, както

трябваше да бъде. Ала не мога. Не мога повече да работя. Ръката ми е неспокойна. Други образи
ме отвличат от замисленото. Напразно ям хляба Ви, напусто живея под стряхата Ви… Не съм ве-
че оня, който бях…

Зорка го изгледа поразена. Иконата бе великолепна. А майсторът не бе доволен от нея.
Какво искаше повече този момък? Какво смяташе, че може да сътвори? Тя забеляза пергаменто-
вата му бледност, зачервените му очи. Разбра, че някаква скрита мъка го разяжда. Майчински по-
гали челото му. Попита тихо, с участие:

– Имаш ли родители?
Художникът сведе очи, помълча малко. Гласът му прозвуча глухо:
– Нямам…
Топла светлина премина през добрите очи на сръбкинята:
– Братя? Сестри?
– Имам само един брат, ала той служи в далечни войски и никога не мога да го видя. От-

как татарите отвлякоха невестата ми, за три месеца майка ми залиня, заболя и почина. Баща ми
умря от тъга по нея.

И севастократорицата научи тъжния живот на художника, комуто татарите бяха открадна-
ли годеницата в самия ден на сватбата. Тази вечер по лицето на севастократора играеше някаква
чудна усмивка. Близките му често дигаха очи от трапезата и учудено го поглеждаха. Видно бе, че
на устните му тръпнеше някаква радостна тайна, която той не искаше още да изрече. Когато
свърши вечерята, севастократорицата погледна към края на масата, където майстор Добрил тъж-
но и бавно чупеше залци хляб и забравяше да ги туря в уста. Широко отворените му очи се втрен-
чваха в нещо далечно, невидимо за всички други. И мъчителна болка изопваше чертите на хуба-
вото му лице. Севастократорът изгледа внимателно своя придворен шаръчия.

– Добриле!
Майсторът трепна, сякаш събуден от сън. Скочи и се поклони.
– Имам за тебе новини, Добриле.
Младежът побледня. След това ярка вълна кръв плисна в лицето му. Новини? За него? От-

къде? С брата му ли се бе случило нещо? Той мълчеше изтръпнал. Александър се усмихна.
– След три дни изпращам едно посолство до великия хан в Каракорум. То ще мине пър-

вом в Сарай, гдето е седалището на хан Бату, главатаря на Златната орда, за да поднесе и нему
дан и дарове. Ще има доволно да пътувате и кръстосвате надлъж и нашир тая дива, чудна земя.
Какво ще кажеш? Искаш ли да бъдеш осмият човек в посолството? Хайде, желая ти успех, Доб-
риле. Дано и твоето сърце се зарадва. Бог с тебе.

Майсторът слушаше поразен. Да пътува, да види широкия свят – бляна на всичките му дни
и нощи. В Сарай. В Каракорум. В земята, където Януда прекарваше неволническия си живот. Три
години Добрил кръстосва земята на татарите. Ала безумно бе да познаеш жена между стотици
хиляди забулени лица. Младежът възмъжа. Ранни бели косми прошариха гъстата му коса. По че-
лото му се изрязаха бръчки. Той изостави дружината си, отчаян, че някога ще намери Януда.
Почна да си припечелва сам, като рисуваше образите на ханове и войводи. Подушваше ли някъде
диря от робини, не се успокояваше, докато не разбереше, че жената, за която ставаше дума, е ня-
коя бяла византийка или черноока арменка. И той кръстосваше света, верен на старата си жажда
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ТУРНИР ПО КАНАДСКА БОРБА В ПОМОРИЕ

На 24 и 25 август в националния център по рехабилитация „Свети Георги” гр. Поморие се
проведе турнир по канадска борба за хора с физически увреждания. Вече две години това меро-
приятие се инициира от спортен клуб „Сварок” град Силистра. Клубът е изпълнител на проекта,
който прави възможно провеждането на турнира по канадска борба в Поморие. Главната негова
цел е да се даде шанс на физически увредените граждани на България да покажат и другата своя
визия в спортно отношение. На 24.08.2013 г. рано сутринта в „Свети Георги” започнаха да прис-
тигат участниците в турнира. С малки изключения в Поморие се събрахме състезателите от мина-
лата година. Все познати лица от спортните форуми, свързани с канадската борба, което е и доб-
ре, и не толкова добре. Може би в такива проекти трябва всяка година да се включват нови хора,
за да може повече наши колеги по съдба да се докоснат до този атрактивен спорт. Но това навяр-
но едва ли е възможно на този етап поради ред причини. Иначе от организационна гледна точка
всичко беше перфектно подготвено. Главното действащо лице и основен двигател на мероприяти-
ето Красимира Георгиева отдавна се занимава с такива проекти и не беше пропуснала дори и най-
малката подробност за превръщането на мероприятието в истински празник. Заедно с персонала
на хотела тя ни настани по стаите, после ни заведе на обяд, и в два часа ни събра в залата за про-
веждане на самото състезание. Претеглиха ни на кантара, за да ни разделят по категории и след
това съдията на турнира ни запозна с правилата на играта. Жените които бяха първи, се състеза-
ваха в категории до 65 и над 65 кг., а мъжете до 80 и над 80 кг. При дамите до 65 кг. първа на лява
ръка стана Хасмик Варданян, а на дясна Ася Бурова. Другите места в призовата тройка бяха заво-
ювани от Емка Танова. Тя стана трета на дясна и втора на лява ръка. В категория над 65 кг. при
жените, за тези които не за първи път се срещаме на масата за канадска борба, още в началото бе-
ше ясно какво ще бъде крайното класиране. Дори Ана Маринова със своите над 100 кг. не успя да
се справи с дряновският терминатор Маргарита Иванова. Лъчезарната и вечно усмихната Марго
стана първа и на лява и на дясна ръка. Ана Маринова от Пловдив зае второ място, а третите места
в същата категория бяха завоювани от другите две пловдивчанки: Снежанка Кирчева на лява ръка
и Димка Дамянова на дясна ръка. След кратка почивка, дойде ред и на мъжете да покажат бицеп-
си. До 80 кг. при много оспорвани борби, първо място на лява ръка спечели Данчо Йорданов от
Дряново, второто място стана притежание на Ваньо Биячев от Варна, а трети в категорията се на-
реди Никола Стоянов от Пловдив. На дясна ръка, след изключително тежък финал и фалове на
двамата състезатели, Ваньо Биячев зае първото място, а 60 килограмовият дряновец Йордан Йор-
данов остана втори. Трети на дясна ръка се класира представителят на София – Добрин Добрев.
Над 80 кг. при мъжете приятна изненада поднесе участващият за първи път Ангел Чалъков от Ям-
бол. Той безапелационно спечели всички борби и без нито една загуба напълно заслужено зае
първите места и на двете ръце. Втори на дясна и лява ръка стана Иво Атанасов от Варна. Трети на
лява ръка се нареди перничанинът Росен, а на дясна ръка Кирил Димитров. Така премина вторият
турнир по канадска борба в националният рехабилитационен център „Свети Георги” в гр. Помо-
рие. Като завършек на целия този чудесен проект беше гала вечерята, на която се състоя награж-
даването на заелите първите три места, продължило с буйни песни и танци до първи петли. Спе-
циални благодарности на организаторите и изпълнителите на проекта и целия персонал на нацио-
нален център за рехабилитация „Свети Георги” гр. Поморие

Кирил Дамянов
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САНДВИЧИ
(предложение на Иванка Костова от Бургас)

Продукти: 300 гр. извара, 200 гр. сирене, 2 чушки нарязани на ситно, 20 гр. маслини наря-
зани на ивички, половин пакет майонеза, 2 твърдо сварени яйца, нарязани на кръгчета, 2 кренвир-
ша, нарязани на кръгчета.

Начин на приготвяне: Намазваме всяка филия с малко маргарин, поръсваме по желание с
шарена сол и слагаме върху всяка филия едно кръгче варено яйце и 4-5 кръгчета кренвирши. Вър-
ху тях слагаме от плънката и запичаме.


ПИЛЕ С МЕД

(предложение на Върбина Станкова от Шумен)

Продукти: 1 средно голямо пиле, 2 с.л. мед, 30 гр. краве масло, черен и червен пипер, сол
Начин на приготвяне: Измиваме и подсушаваме пилето. Намазваме го с мед, краве масло,

черен и червен пипер и сол. Слагаме го в подмазана тавичка и печем на 180 градуса за 50-60 мин.,
докато покафенее и се изпече. Коричката става много хрупкава.


КЮФТЕНЦА В ДОМАТЕН СОС

(предложение на Илия Костов от Добрич)

Продукти: глава лук, 2 скилидки чесън, 250 гр. кайма, 1 яйце, 2 с.л. брашно, 2-3 с.л. бяло
вино, черен пипер на вкус, 1 ч.л. червен пипер 3-4 с.л. олио.

За соса: 1 глава лук, 800 гр. домати, 2 скилидки чесън, сол, млян черен пипер, 1 с.л. браш-
но, 500 мл. телешки бульон, 1 ч.л. захар, 1-2 връзка магданоз, 2-3 с.л. олио.

Начин на приготвяне: Лукът се нарязва на ситно, скилидките чесън се накълцват. Разбър-
кват се добре с каймата, яйцето, брашното и виното. Овкусява се с черния пипер и червения пи-
пер. От получената смес се оформят кюфтенца и се изпържват до златистокафяво.

Доматения сос: Олиото се загрява и в него се слага да се задуши лукът нарязан на ситно.
Прибавят се нарязаните на ситно домати и чесън. Овкусява се със сол и черен пипер. Прибавя се
брашното и се задушава за кратко. Сипва се бульонът, кипва се и се оставя да къкри за 30-40 мин.
Към соса се прибавят кюфтенцата и отново се загрява на котлона за 5 мин.


ПЪРЛЕНКИ

(предложение на Иван Лицов от Горна Оряховица)

Продукти: 1 кг. тиквички, 1 червена прясна чушка, 1 глава лук, 1 морков, половин връзка
копър, 1 домат, 4 скилидки чесън, 100 мл. олио, черен пипер и сол на вкус.

За заливката: 2 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко, половин ч.ч. прясно мляко и щипка сол.
Начин на приготвяне: Измитите тиквички нарязваме на дребни кубчета заедно с чушката

и лукът и ги слагаме в олиото да се пържат. Докато се пържат настъргваме моркова и домата, а
чесъна счукваме и всичко това прибавяме към другите зеленчуци в тигана. Прибавяме наситно
нарязания копър, черен пипер и сол на вкус, като оставяме още малко да се пържи всичко. След
това изваждаме и го изсипваме в тавичка и го печем на 180 градуса. Приготвяме заливката и пре-
ди да стане готово ястието изваждаме тавата покриваме със заливката и обратно печем до полу-
чаване на коричка.
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СЛАДКИШ С КОКОСОВО БРАШНО И МАРМАЛАД
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)

Продукти: 200 гр. масло, 200 гр. пудра захар, 4 яйца, 1 ч.л. бакпулвер, 200 гр. брашно, 200
гр. кокосово брашно, 250 гр. мармалад (сладко), ванилия.

Начин на приготвяне: Маслото и половината от захарта се разбиват добре. Прибавят се
жълтъците, след това брашното и бакпулвера. Всичко се разбърква добре. В отделен съд се разби-
ват захарта и белтъците до получаването на сняг и към тях се прибавя кокосовото брашно. Във
форма за печене изсипете първата смес, която получихте, сложете върху нея мармалад (по жела-
ние може да сложите сладко), а върху него изсипете сместа от втората купа. Печете в предвари-
телно загрята фурна на 180 градуса до готовност.



ВАРЕНО ТЕЛЕШКО В СМЕТАНОВ СОС
(предложение на Красимира Великова от Добрич)

Продукти: 500 гр. месо, 100 гр. прясна сметана, 25 гр. краве масло, 20 гр. брашно, 1 мор-
ков, 1 коренче магданоз, 1 гл. лук, дафинов лист, черен пипер на зърна.

Приготвяне: Месото се сварява в малко количество подсолена вода заедно с едро наряза-
ните зеленчуци и подправките. Брашното се запържва в маслото и се разрежда с 1 ч.ч. от бульона,
в който е варено месото. Вари се 10-15 мин, след което се добавят сметаната и солта. С това се
залива свареното месо, вече извадено от бульона. Поднася се с варен ориз или картофи.


ТУРСКА БАКЛАВА

(предложение на Айше Исмаил от Шумен)

Продукти: 1 пакет кори, 100 гр. краве масло, 1 ч.ч. орехи.
За сиропа: 350 мл. вода, 350 гр. захар.
Начин на приготвяне: Нареждат се половината кори като се капва от маслото (разтопено)

на 3-4 места. Слагаме в средата нарязаните орехи. Нареждаме другата половина кори и наливаме
останалото масло отгоре. Нарязваме я на малки квадратчета. Печем 40 мин. на 150 градуса. Пра-
вим сиропа и сиропираме. Забележете! Горещ сироп, гореща баклава, обратно на това, което зна-
ем и правим.



КЕКС БЕЗ ЯЙЦА
(предложение на Снежанка Кирчева от Пловдив)

Продукти: 1 бурканче сладко, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. лимонада, 1 ч.л. сода бикарбонат, 1 ч.л.
оцет, 2,5 ч.ч. брашно.

Начин на приготвяне: Сладкото се разбърква с лимонадата и захарта, содата се гаси с оце-
та и се прибавя брашното при непрекъснато бъркане. Сместа се изсипва в намазнена и набрашне-
на тавичка и се пече за 20 мин. в умерено загрята фурна на 180 градуса. След изпичане, може да
го наръсите с пудра захар и декорирате по желание с шоколадови пръчици или кокосови стърго-
тини.
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Историците още не са изяснили двойния стандарт на погребенията – защо някои се срещат балса-
мирани, други кремирани. Съдовете за прахта са наречени хидри. Те се използват само през 3-4
век преди Христа, после изчезват. Винаги са направени от бронз и имат изобразени сцени от
гръцката митология. Типично е било в зависимост от професията на човека това изобразява надг-
робната плоча. Учителят как преподава; философът мисли; танцьорката как танцува и т.н.
Знаем, че демокрацията идва от древна Гърция. Въпреки, че не е била както сега, защото само мъ-
жете са гласували. Също така са имали роби. Изложена е експонация на жертвоприношение. От-
личителното тук е, че се събират всички младежи на 21 години и между тях се избират шестима,
които управляват града. Има и един, който е секретар и пише документите. Характерното за гър-
ците е, че представят различни рангове в различни размери. Шестимата стратези са най-високо,
малко по-ниско е секретарят. Най-ниско в социалната стълбица са робите. А един от робите носи
овен за жертва. Има лакримари, „лакримар” означава сълза. Използвали се на погребение. Когато
се събират и плачат на погребението в тези малки съдчета събират сълзите. И после ги погребват
с покойника. Всички са намирани в гробове. И днес някъде се среща обичай, на който се канят
възрастни жени, които оплакват починалия, наричат ги оплаквачки. В следващата зала са златни-
те украшения. Тези са от 4 в. преди Христа. Намирани са по гробове и вероятно принадлежат на
знатни хора. Интересното е, че изработката е перфектна, а тогава не са имали такива инструменти
както днес. Носи се легенда, че хора с късогледство са назначавани за златари. Толкова са модер-
ни и качествени, че не можеш да кажеш, че са изработени преди 2 000 г. преди българите да се
настанят през 7 в.

На тези земи имаме 5 цивилизации преди тях – културата Варна 5 000 г. преди Христа,
траките, древните гърци, римляните, Византия и накрая идват българите. Когато са дошли и бъл-
гарите тук Византия е най-силната империя по това време. Българите идват от север, днешна Ук-
райна. Когато идват, Византия не ги приема като сериозна заплаха. Понеже преди това много
племена са идвали от север и те са ги отблъсквали. По това време Византия имала по-сериозна
задача – войната им с арабите. И въобще не е искала да се занимава с едно малко племенце. Но
българите са били достатъчно умни и първо са се обединили с местното население – траки и сла-
вяни и, когато византийците решават да отблъснат българите е вече много късно. И до ден дне-
шен българите са си тука дори са се разширили. След победата над Византия, цар Крум е пил от
черепа на Никифор. Българите са вярвали в поверието, че Силата е концентрирана в главата на
човека и затова като пият от нея приемат силата в себе си. Така му вземат силата. Последната за-
ла е посветена на местните икони. Тук е имало школа, която е съществувала още от 9-10 век от
средновековието та дори през османския период. Най-старите са от 13 в. В тази школа са покане-
ни учители от Атонския манастир. Една от характерните икони е на Богородица в цял ръст. По
принцип винаги се рисува до кръста и с младенеца в ръце, а тук е сама в цял ръст. Срещат се само
три такива икони в България, но Богородица Оранта (бел. ред. Богородица на знамението) е най-
редкия, уникален вид. Във всички икони се усеща византийската традиция, понеже ние приемаме
културата и Християнството от Византия. Руската школа се е опитала да наложи някакъв руски
стил, но не успява. Преди тук е нямало музеи и всичко, което е било намирано, е било изпращано
в София. Но сега се съхранява в музея. На видно място е свети Никола, тъй като той е покровител
на рибарите и морето. Отличителна икона е Исус с разтворена книга в ръце.

Във всяка друга икона очите са нарисувани така, че от където и да погледнеш Исус гледа
право в теб. А тук от където и да погледнеш книгата е разтворена от твоята страна. Във всяка
църква дори и най-мизерната, се прави трон на митрополита. Зад този трон задължително се ри-
сува Исус, защото се вярва, че Исус диктува на митрополита какво да говори и проповядва на хо-
рата.

Снежана Кирилова
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ В НЕСЕБЪР

Участниците в 79-я конгрес на есперантистите посетиха археологическия музей в гр. Несе-
бър. Там бяха разведени и информирани от сладкодумния екскурзовод Мартин Желев и преводач
на есперанто Димо Димов.

В списъка на Юнеско има много български обекти, но като цял град е само Несебър. Най-
голямата забележителност, поради която е включен в списъка на Юнеско са 40-те църкви, преди
османците да завладеят Балканския полуостров през 15 в. До днес от онова време има оцелели
само 10 църкви, някои от които са по-запазени, други не. Друга отличителна черта на града са
старите къщи. Това е така наречения период на българското възраждане – края на 18, началото на
19 век. В момента старият град е архитектурен резерват. Това означава, че ако някой иска да пос-
трои къща на тази територия трябва да бъде в същия стил. Много различни култури са живели на
територията на Несебър през годините и вековете. Основатели на града са траките през 12 в. пре-
ди Христа. Експонатите са подредени по хронологичен ред. Започват от най-стария период, но
има експонати, които са по-стари дори от времето на траките, понеже те не са намирани на тери-
торията на града, а 10-15 км. навътре преди епохата на траките. Градът съществува от 3 200 годи-
ни и животът в него не е прекъсвал и за ден. Ние, българите трябва да се гордеем, че най-старата
цивилизация е била на тази територия. Първата цивилизация, първата култура в Европа се зараж-
да в Близкия изток, където е Палестина, Сирия и на път за Европа няма от къде да мине другаде
освен през несебърските земи. Да подчертаем, че говорим за 5 000 г. преди Христа. Това са пър-
вите земеделци и хора отглеждащи животни. Най-старото злато не в Европа, а в света е намерено
в България. Интересното е, че това злато го няма в Близкия изток, а само тук в България. Явно е,
че не е дошло от там, а тук си има култура, която го добива. Тази култура е наречена Варна, поне-
же няма никакви източници за нея, а то е намерено в некропола, открит във Варна и затова култу-
рата се нарича Варна. Казваме най-старото злато, но тук на територията на Несебър не е намерено
злато, а съдове, което говори за съществуването на селище. Затова акцентираме, че намерените
съдове са произведени от тези, които са добивали най-старото злато в света. Същата най-стара
култура – Варна е живяла тук. Разгледахме колко е сложна декорацията, орнаментите като имаме
предвид, че говорим за неща по стари от 7000 г. преди Христа. Дори археолозите са удивени от
абстрактното мислене на тези хора, от тяхното чувство за ред и естетика. Сега Несебър е свързан
със сушата, но преди е бил остров и до града се е отивало само с лодка. Продължаваме в залата на
траките. Те са първите производители на вино и не са имали писменост. Всичко което знаем за
тях, идва от съседните гърци. Интересното за тях е, че са били полигамни, имали са по няколко
жени. Били са известни с силната си вяра в отвъдния живот. Когато умре един мъж жените са
спорили коя от тях да бъде убита и погребана заедно с него. Траките са вярвали, че раждането е
затвор за душата, когато се раждал човек, те са плачели защото душата му се затваря. А при пог-
ребение са вдигали угощения и се радвали, че душата е свободна. Несебър се намира на грубо 100
км. от турската граница. Истанбул е много близко по море.Това е и една от причините по време
на Византийското владичество градът да има най-голям културен възход, понеже е бил близо до
Константинопол. По римско време градът е бил далеч от столицата. Когато през 4 в. римската им-
перия се разделя на две – източна и западна, Несебър остава в източната и тогава е близо до сто-
лицата – Константинопол.

Втората зала е посветена на гръцкия период. Там са разположени надгробни мраморни
плочи. Една от най-интересните е надгробна плоча на бебе, което е умряло при раждането. Харак-
терното тук е, че майката държи в едната си ръка бебе, а в другата бял гълъб. Белият гълъб симво-
лизира духа на бебето. А ние знаем, че в християнството Светия Дух е винаги представен като
бял гълъб. Плочата е от 4 в. преди Христа. Това е пример как християнството взема от езическите
символи. Друго забележително е, че голяма част от погребенията са извършени чрез кремация.

çäðàâå

17

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ КАМФОРА

Камфоровото дърво представлява растение, което достига до 40 м. височина. Принадлежи
към семейство Лаврови. То се среща в диворастящ вид в Южен Китай и на остров Тайван. Разп-
ространено е и в Япония, Шри Ланка и Източна Африка. Камфоровото дърво цъфти през месеци-
те май-юни с малки бели цветчета, събрани в гроздовидни съцветия. Макар и извън своята роди-
на, поставено на подходящи места, камфоровото дърво се развива отлично. Най-голямото камфо-
рово дърво се намира на остров Тайван. Обиколката на стъблото му е 16 м., а диаметърът е 5,5 м.
От това 51-метрово дърво могат да се получат повече от 7000 кг. камфорово масло. Местните
смятат, че дървото е на 1400 години, а под него се намира олтар. Най-големият производител на
камфор в света е Тайван. Тайванците почитат камфоровите дървета, защото вярват, че са населя-
вани от божества. Именно на Тайван принадлежи около 70 процента от световното производство
на камфорово масло и камфор. Още през 13 век Марко Поло отбелязва, че камфоровото масло е
много ценено от китайците като аромат, лекарство и балсамираща течност. Състав на камфора -
Суровият камфор се добива от камфорово дърво под формата на бяло кристално вещество. Всич-
ки части на дървото съдържат етерично масло – корените 8 процента, дървесината около 4 про-
цента, клоните до 2 процента, листата около 1,8 процента. Камфоровото масло се извлича чрез
парна дестилация на клоните или корените на дървото. Добитият концентрат се поставя във ваку-
ум и се филтрира. Получават се три вида камфор – бял, жълт и кафяв. Жълтият и кафяв камфор са
изключително опасни и практически неизползваеми, защото са считани за канцерогенни. Камфо-
рът може да се закупи под формата на етерично масло или камфоров спирт в аптеките и специа-
лизираните магазини. Съхранявайте според указанията на опаковката и дръжте маслото далеч от
деца. Обикновено камфор се използва външно за облекчаване на ревматични и артритни болки,
болки в гърба и невралгия. Може да се използва за кожни проблеми като херпес, измръзнали мес-
та, обриви на устата, за втриване в гърдите при бронхит и др. белодробни инфекции. Камфорът
много често се прилага за парни инхалации, целящи да намалят кашлицата. Тези инхалации имат
местно обезболяващо действие и премахват секретите. Когато крем или мазило, което съдържа
камфор се втрие в гърдите, гърба или гърлото, телесната топлина спомага за отделяне на камфо-
рови пари и щом те се вдишат, спомагат за разлагане на слузта и облекчаване на задръстените
дихателни пътища. Парните инхалации с камфор намаляват кашлицата и подобряват дихателните
ни функции. Камфорът се използва за омекотяване на напукани устни, облекчаване на сърбежи
при кожни оплаквания като ухапвания от насекоми и екземи. Камфорът стимулира оздравяването
на рани и изгаряния по кожата, спомага за отблъскване на молци и други насекоми. Когато кам-
фор се прилага върху кожата като мехлем, той действа като много добро противораздразващо
средство, което стимулира нервните окончания и спомага за намаляване на болката. Студени
компреси от камфор се използват при навяхвания и контузии. Много малки количества от камфо-
ровото масло, добавени в кремове, са достатъчни за облекчаване на възпалителни заболявания и
премахване на зачервявания. Той е изключително полезен срещу акне и напукани ръце. Камфо-
рът облекчава слънчеви изгаряния, помага при сърцебиене и коронарна болест, използва се при
хронична сърдечна недостатъчност. Действа благоприятно на сърдечния мускул. Камфорът под-
силва работата на сърдечния мускул. В Мексико сместа от зехтин и камфор е много популярно
средство за лечение на контузии и невралгия. В Латинска Америка разтворът от камфор във вино
се използва като средство срещу някои видове тумори и респираторни проблеми. Камфорът носи
положително настроение и облекчава депресията. Смята се, че носи по-голяма яснота на съзнани-
ето, пробужда и стимулира ума. Камфоровото масло се съчетава много добре с етерични масла от
лайка, босилек, маточина и лавандула. Камфоровото масло е много силно, поради което трябва да
се употребява с повишено внимание. Предозиране с камфор може да доведе до повръщане и гър-
чове. Бременни жени, хора, страдащи от астма и епилепсия, не бива да използват маслото.

Източник: edna.bg
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ФРАПАНТНИ ЧАСТИ ОТ ТЯЛОТО

Започваме с Кати Юнг, която е по-известна като жената с най-тънка талия в
света. Кралицата на корсетите с години е стягала кръста си, за да постигне заветните
38 сантиметра.

Следващата рекордьорка е рускинята Светлана Панкратова, чийто крака са дълги точно
132 сантиметра. И това при все общата ѝ височина от 196 сантиметра. Светлана сигурно
има голям проблем с намирането на обувки, защото и стъпалата й не са от най-
типичните. Рускинята носи 46 номер.

Преди две-три години бразилката Елисани да Крус Силва стана извес-
тна като най-високата тийнейджърка на света. Тогава обаче положението съвсем не
звучеше щастливо. Тя и семейството й разказват как на 11 години Елисани изведнъж
започнала да расте много по-бързо от братята и сестрите си, докато на 14 вече дос-
тигнала цели 2 метра и 6 сантиметра.

Вивиан Уийлър е известна като дамата с най-дълга брада в света. Когато е била
само на 7 години, баща й настоявал да се бръсне. Днес обаче Вивиан не се при-
теснява от окосмението си и ходи с гордо обрасла брада по улиците.

12-годишната Аника Ирмлер от Германия пък е притежател на най-дългия
език в света – 7 сантиметра.

През 1979 г. американката Лий Редмънд решила повече да не
скъсява ноктите си. Така с времето те пораснали до рекордните 8,65 метра дължи-
на. И така до 2009 г., когато за свое нещастие тя претърпяла автомобилна катастро-
фа и трябвало да се прости с маникюра си.

Индиецът Радхакант Бажпай пък е притежател на най-
дългите... косми в ушите. Към момента те са 25 сантиметра, а с годините се очаква
да пораснат поне с още толкова.

Най-дългият нос в света – 8,80 сантиметра – принадлежи на Мехмет Озюрек
от Турция.

Вследствие на заболяването полидактилия две деца от Индия спо-
делят рекорда за най-голям брой пръсти – по 25. Това са Девендра Харне

и Пранамия Менария.

Американецът Франк Еймс пък е притежател на най-дългите
вежди в света – 9,60 сантиметра.
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В ТО – Шумен:
ТРИ ПРАЗНИКА В ЕДНО

В ранното утро на 15.08.2013 г., шуменските сляпо-глухи се събраха в градския парк да от-
бележат 16 години НАСГБ, 6 годишния рожден ден на група „Еделвайс” и християнския празник
– Голяма Богородица. В 8,45 ч., петнадесетте присъстващи члена бяха седнали на пейките в гра-
динката. Времето беше леко ветровито и прохладно. Пред нас се откриваше невероятно красива
гледка – нацъфтели цветя в различни краски, сред които бяхме насядали, а малко по-нататък бли-
кащият фонтан, от който струеше хладина. В този ранен час беше много тихо и спокойно. А ние
точно на това разчитахме. След като се поздравихме с „добре дошли”, сътрудничката изнесе
кратка беседа за създаването на Асоциацията и нейното израстване, за мястото на ТО-НАСГБ
Шумен в нея. Засегнаха се и болните въпроси – приемане на нови членове и дарителската дей-
ност. По нататък поговорихме за създаването на група „Еделвайс”, нейното професионално раз-
витие и участия в различни мероприятия. Няколко члена си спомниха интересни и комични случ-
ки от живота ни в организацията. Засегнахме и наближаващото ни участие в Националния праз-
ник на специфичните възможности в гр. Пловдив през месец септември. Прочете се материал за
Голяма Богородица – светлият християнски празник, на който се почита майчинството и семей-
ното огнище от държавата. На този ден се правят сборове и се колят курбани. Хапват се обредни
хлябове, грозде, дини и други плодове. Всички присъстващи бяха почерпени с чепка жълто, едро,
кехлибарено грозде, два вида погачи и сирене. Около 11 ч. членовете си тръгнаха радостни, до-
волни от тази среща и много щастливи – най-вече по-възрастните и трудно подвижни членове –
Дечка и Стефка в очакване на следващото събиране през септември.

Върбина Станкова

В ТО – Добрич

НЕ ЗАБРАВИХМЕ ГОДИШНИНАТА НА НАСГБ

На 15.08.2013 г. 13 човека от ТО-НАСГБ Добрич се отправихме към Етнографска къща –
Добрич. Поводът на посещението ни бе големия християнски празник Успение Богородично и 16
години от учредяването на Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Първо разгле-
дахме обстойно този исторически паметник, съхраняващ добруджанските традиции и обичаи.
Вслушвахме се внимателно в разказа на уредника. Етнографската къща се намира в центъра на
гр. Добрич, в непосредствена близост до църквата „Св. Вмчк. Георги”. Тя е построена през 1860
г. от неизвестен майстор, след което става собственост на Димитър Друмев. Столетие по-късно –
през 1972 г. е превърната в музей, представящ бита и поминъка на добруджанското население от
края на 19 в. и началото на 20 в. Състои се от соба, кухня, стая за гости и спалня за младоженци.
В едно от помещенията са изложени земеделски сечива, стан и тъкани произведения. След като
разгледахме помещенията, се разходихме и в прилежащия двор, който също е аранжиран с пред-
мети от нашето минало. Направихме си снимки и се отправихме към близката църква. Запалихме
свещички за здраве и се помолихме от сърце на Богородица да закриля нашите деца и семейства.
Отдъхнахме на прохлада под дебелите сенки на старите дървета в градината пред християнския
храм. Тук имахме възможност да поздравим именничките и да се насладим на августовския ден с
чаша хубаво капучино.

Калинка Ковачева





Инвестиране във вашето бъдеще!
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Национална

асоциация на сляпо-глухите в България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално-
то становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.
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ПРОЕКТ BG051PO001 – 7.0.01 – 0127 – С0001 „АНАЛИЗ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ
ЗА ОБУЧЕНИЕ  НА ИНТЕРПРЕТАТОРИ-ПРИДРУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА СЪС
СЛЯПО-ГЛУХИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския

социален фонд на Европейския съюзЕвропейски съюз Европейски социален фонд

причината, поради която те отказват да ми дадат подкрепата, която Законът за интеграция на
жените с увреждания в България предвижда.

- Условия за адекватно образование и лична реализация.
- Провеждане на международни фестивали и спортни дейности за сляпо-глухи жени, за

да могат да се социализират.
- Желание да се научи чужд език. Бих искала да се свържа с други сляпо-глухи жени от

други страни, с цел да обменя опит и да си сътрудничим. Организиране на екскурзия в чужби-
на, международни състезания, литературни състезания.

- Необходимостта от нов слухов апарат и среща с жени с едно и също увреждане по-
често.

- Правителството трябва да спре да намалява нашите помощи и да инвестира повече па-
ри за нас. Също така да се гарантират лекарства и здравни услуги.

- Ограничения, предотвратяващи достъпа до социално осигуряващи програми трябва да
бъдат премахнати.

- Следва да се предоставя правна помощ.
- Необходимост от кухня, подходяща за нашите изисквания. Домакинските уреди трябва

да бъдат безплатни или да бъдат продавани на много ниска цена.
- Нужда от работа.
- Наличие на ваканционни пакети на ниски цени.
Аз живея сама в много малко село. Жените, които живеят сами никога не трябва да се

чувстват изолирани.
- Безплатни гинекологични прегледи.
- За възрастните сляпо-глухи жени не се полагат съответните грижи.
- Хората трябва да са по-запознати с тактилния жестомимичен език и тактилната азбука

ЛОРМ.
- Правното признаване на сляпо-глухотата като уникално увреждане.
- Повишаване на икономическата и практическа подкрепа на семействата.
- Здравните центрове не разполагат с подходящи съоръжения и персоналът не е обучен.
- Необходимо е да се ползва помощта на квалифициран персонал в тактилен жестоми-

мичен език най-малко два или три пъти седмично.
- Психологически център за подкрепа може да бъде полезен в трудни моменти.
- Трябва да се оказва подкрепа, на онези сляпо-глухи жени, които нямат семейство, кое-

то да се грижи за тях.
С този доклад, аз исках да се направи преглед на условията, при които много сляпо-

глухи жени живеят.
Какво произтича от това: голям степен на изключване от достъп до различните сектори

на обществения живот, поради липсата на достатъчно ресурси/средства.
Аз предлагам да се придаде последователност на тези форуми, посветени на жените, за

да продължи тази красива история, която започва днес, изработвайки предложения, които да
дадат отговор на нашите нужди.

Надявам се, че резолюцията може да бъде конкретен документ, който да се използва ка-
то инструмент за по-успешна интеграция, социалното участие и включване.

Аз Ви каня да постъпим, както U2 казват: "Върви", нека се движим напред!
Анжела Пимпинела —

(Италианска асоциация на сляпо-глухите)
член на Комисията по сляпо-глухотата към Европейския съюз на слепите
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Художник отива при директора на художествена галерия и пита:
– Как е? Продават ли се картините ми?
Директорът:
– Представяте ли си, вчера дойде един мъж и ме помоли, да му покажа вашите картини.

След това ме попита, дали ще станат популярни след смъртта на автора, както се случва с велики-
те художници. Аз естествено му казах, че ви познавам много добре и съм сигурен, че след вашата
смърт цената им ще се вдигне многократно. И той взе, че купи всичките ви картини.

Художникът:
– Ама, това е великолепно!
Директорът:
– Хм, да, но има едно НО! Той каза, че е вашият личен лекар…


Млад режисьор правил първия си филм. Поискал от директора да му се осигурят 5000 души

статисти за една армия и още 7000 за другата, за да направи грандиозно
сражение.

– Ти луд ли си, бе? – възкликнал директорът. – На 12 000 души кой ще им изплаща хонора-
рите?

– Не се бойте! – отвърнал режисьорът. – Сражението ще бъде с истински патрони.


Продават старо дресирано куче. Купувачът се поинтересувал:
– А това куче вярно ли е?
– Изключително вярно е, вече три пъти го продаваме и трите пъти се връща обратно в цир-

ка.


Разговор в театъра:
– Тази вечер имаме много слабо посещение.
– Къде има повече хора? В партера или на балкона?
– На сцената са най-много.


На репетиция на духов оркестър диригентът прави забележка:
– Вторият тромпетист свири фалшиво!
Глас от оркестъра:
– Вторият тромпетист още не е дошъл.
– Добре, кажете му като дойде.


Учителката пита:
– От къде са произлезли хората?
Иванчо:
– Бог ги е създал!
Учителката:
– Не е вярно, хората са произлезли от маймуните.
Иванчо:
– Вашето родословно дърво не ме интересува!


По време на светски прием жена говори на мъжа си:
– Вече 15-ти път отиваш в бюфета за уиски! Какво ще си помислят хората за теб?
– Не се безпокой. Всеки път казвам, че го вземам за теб.


Мъж в просъница мърмори на жена си:
– Скъпа, моля те, свали ми чехлите и изключи телевизора.
– Дръж се скъпи, все още сме в театъра.
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ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

Задача 1:
Известен диригент подбирал музиканти за своя оркестър. Сред кандидатите имало цигулар-

ка, която не разполагала с препоръки от видни музиканти. Тогава диригентът и казал да донесе

препоръка от... От кого?

Задача 2:
Защо в САЩ банкоматите край пътища от типа високоскоростни трасета са снабдени с

брайлови знаци върху бутоните, след като е ясно, че устройствата ще се ползват само от водачи

на автомобили, а те не могат да бъдат слепи?

Задача 3:
Двама пирати – Бил и Джак – нервно обсъждали нова изгодна сделка в бара. Барманът им

предложил две чаши уиски с лед. Бил изпил своята на екс и веднага си поръчал друга, а Джак

отпивал ускито си на бавни глътки. Когато Бил изпил на екс и втората си чаша, Джак паднал

мъртъв на пода. След това се оказало, че в ускито е имало отрова. Защо Бил е останал жив?

Задача 4:
Защо капакът на люка е кръгъл?

Задача 5:
Колко пъти в денонощието стрелките на часовника съвпадат?

ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
(ГРАБЕЖЪТ)

Има един известен принцип, за който инспектор Стрезов се е досетил: начинът, по който се

подреждат номерата на улиците в България. Ако застанете с лице по посока на нарастването им,

то отдясно ще се падат четните, а отляво нечетните.

Тъй като Петров е вървял от страна на нечетните номера (и то съвсем близко до оградата,

по посока на нарастването на номерата), дървената ограда му се е падала отляво. Следователно

ударът не е могъл да бъде нанесен отляво, тъй като оградата е пречела, а още по-малко – при па-

дането да си скъса десния ръкав. Явно Петров лъже.

Инвестиране във вашето бъдеще!
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Национална

асоциация на сляпо-глухите в България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално-
то становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.
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ПРОЕКТ BG051PO001 – 7.0.01 – 0127 – С0001 „АНАЛИЗ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ
ЗА ОБУЧЕНИЕ  НА ИНТЕРПРЕТАТОРИ-ПРИДРУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА СЪС
СЛЯПО-ГЛУХИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския

социален фонд на Европейския съюзЕвропейски съюз Европейски социален фонд

Първи форум на сляпо-глухите жени на тема: “Сляпо-глухотата: Ние, жените. Да
бъдеш призната сляпо-глуха жена с равни права в модерното общество”.

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО – НАША ПЪРВА ЦЕЛ
КАТО СЛЯПО-ГЛУХИ ЖЕНИ

Трудностите да бъдеш жена намират своите корени в далечни времена. Въпреки постиг-
натия напредък в областта на равните възможности, да бъдеш жена води до различни проб-
леми, особено когато живееш със сензорно увреждане като сляпо-глухота. Следователно цел-
та на този форум е да се извърши анализ на проблемите ни и да се подчертае важността на
сътрудничеството между сляпо-глухите жени да намерим мястото, което заслужаваме в съв-
ременното общество и да получим по-голяма сила за утрешния ден.

Нека направим кратък обзор на процеса, който ни доведе тук днес. По време на предиш-
ния си мандат като член на ръководната група на Европейския съюз на слепите за сляпо-
глухите, на мен бе възложена задачата да се справя с проблемите, свързани със сляпо-глухите
жени. Аз предприех проучване на специфичните нужди на сляпо-глухите  жени с помощта на
въпросник, за който със сигурност много от Вас тук днес са дали своя принос. В това изследва-
не, в допълнение към различните възникнали въпроси, можете да намерите много силен сиг-
нал за необходимостта да се създадат възможности за жените да се срещнат и да се справят
със своите проблеми. Ние трябва да имаме възможност да говорим за нашите проблеми, да си
обменяме съвети и опит като партньори и да предложим решения за подобряване на нашата
интеграция и участието ни в обществения живот, както и насърчаването на нашия процес на
приобщаване.

Искам да споделя резултатите от проучване, което да хвърли светлина върху специфич-
ните нужди на сляпо-глухите жени, като се започне с един въпрос, взет от въпросника и съот-
ветния отговор, който, мисля, представя картината на условията на живот на сляпо-глухите
жени.

Въпрос: "До каква степен законите в страната ви защитават правата на жените и особе-
но на сляпо-глухите жени?"

Отговор: "Нашите права не са защитени, тъй като държавата не се грижи за хората с ув-
реждания и няма закон за това."

Други специфични изисквания са:
- Провеждане на срещи и събития на дадено сляпо-глухо лице с други сляпо-глухи лица

от цялата страна.
- Да имаме по-добро качество на живот, който е по-близък до нашите нужди. Равнопос-

тавеност с другите.
- Създаване на по-конкретни и индивидуализирани критерии за заетост и социална ин-

теграция на сляпо-глухите жени.
- Подобряване на достъпа до комуникация, околна среда и информация.
- Подпомагане на преводачи-придружители.
- Компютърна грамотност.
- Когато трябва да се справя с държавната администрация и посещавам институции, бих

искала, някой да ми помогне и да ме ориентира в изпълнението на административните про-
цедури, попълване на формуляри и различни документи.

- Социалните институции се интересуват само от степента на увреждане, а не от вида на
уврежданията. Аз съм сляпо-глуха, което означава, че аз съм и сляпа, и глуха заедно. Това е
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА ПЕТКО АБАДЖИЕВ ОТ 
КОНФЕРЕНЦИЯТА

 На международната конференция срещнах много 
стари познати и колеги по съдба, като се и запознах с 
нови. Еднаквата съдба ни сближи бързо. Искам да 
разкажа за проблемите си, които ми се случиха 
наскоро и каквито може би и други хора с тежки 
зрителни, слухови и говорни затруднения са изпадали. 
Миналата година за 3 месеца бях неконтактен, поради 
възпаление на ухото. Нито аз, нито близките ми, нито 
асистентката ми бяхме подготвени за такова 
изпитание. Нервите на всички бяха опънати до 
скъсване. Изходът е такива като мен да бъдат 
предварително обучени и подготвени заедно с някой 
близък или асистент. В нашите случаи тази 
международна конференция дойде точно навреме. Тя 
както започна, така и бързо завърши, но 
благодарността ни и овациите към ръководството са 
заслужени. И все пак най-трудното предстои. 
Методиката за обучение е налице, но за фанфари е 
много рано още. Радостта на хората с тежки зрителни, 
слухови и говорни проблеми ще е пълна, когато до тях 
застанат обучени интерпретатори-придружители. 
Нека се въоръжим с търпение и изчакаме търпеливо 
добрите времена.

Петко Абаджиев
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