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Приоритети
ДА Е ЧЕСТИТА, МИРНА И БЛАГОСЛОВЕНА 
НОВАТА 2015 ГОДИНА!

	Уважаеми читатели на списание „Звук и светлина“,
	Измина една трудна 2014 година. Не престанаха локалните войни. Усложниха се международните отношения най-вече между Съединените американски щати, Европейския съюз и Русия, свързани със събитията в Украйна. Международната обстановка се отрази и на вътрешно-политическото положение в България. Това наложи национално представителните организации на и за хора с увреждания да засилят натиска върху правителството и парламента да не се отнемат социални права на хора с увреждания, например добавката от 25% от социалната пенсия за инвалидност. Въпреки социалните проблеми, през 2014 г. Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) осъществи активна и разнообразна дейност. Проведен бе Вторият европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, в който участваха и спортисти от седем чуждестранни държави. От страна на България се изявиха както спортисти, така и самодейци. Този празник беше реална възможност за сляпо-глухите от България и чужбина да се опознаят и да обменят опит. Активна бе и международната дейност на асоциацията. Един от сериозните проблеми е намирането на друга подходяща сграда и място за Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър“. Поддържаме активни контакти с Община Пловдив да ни предостави такава сграда и търсим съдействието на държавните институции. От страна на министъра на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин през месец декември 2014 г. бе изпратено писмо до Община Пловдив, в което той изразява категоричната си подкрепа да продължи функционирането на Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър“ в подходяща за целта сграда на територията на гр. Пловдив (пълният текст на писмото публикуваме след статията). 
	Дебело трябва да подчертаем отговорната и добра работа на всички териториални организации, които имат ползотворни контакти с общините и други институции по места. На нуждаещите се членове бяха предоставени помощно-технически средства, облекчаващи тяхната комуникация. Няма съмнение, че през 2015 г., Управителния съвет на НАСГБ и териториалните организации ще положат усилия за решаване на социалните проблеми на членовете. 


	От името на Управителния съвет и от свое име, от сърце желая на членовете на НАСГБ крепко здраве, късмет и да се сбъднат мечтите ни за по-добър живот! 


Димитър Парапанов,
председател на Национална асоциация 
на сляпо-глухите в България



Отговор на Ивайло Калфин – заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика до НАСГБ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
Изх. № 9104-521 / 13.12.2014 г.
ДО
АРХ. ИЛКО НИКОЛОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ ПЛОВДИВ
ПЛОЩАД „СТЕФАН СТАМБОЛОВ" № 1 
ГР. ПЛОВДИВ

ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
ПЛОЩАД „СТЕФАН СТАМБОЛОВ" № 1 
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ: 	      Г-Н ДИМИТЪР ПАРАПАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ 
НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
УЛ. „ВЕСЕЛА" № 30 
ГР. ПЛОВДИВ


УВАЖАЕМИ АРХИТЕКТ НИКОЛОВ,
 УВАЖАЕМИ ИНЖЕНЕР ТОТЕВ,
	В Министерството на труда и социалната политика се получи писмо от г-н Димитър Парапанов – председател на „Национална асоциация на сляпо-глухите в България", в което излага проблем, свързан с изтекъл договор за предоставен под наем недвижим имот – частна общинска собственост, находяща се на ул. „Весела" № 30, гр. Пловдив.
	Поради това, че изложения проблем не е във функционалната компетентност на Министерство на труда и социалната политика, се обръщам към Вас с молба да се потърси възможност за разглеждане и предоставяне на сграда (ако не същата, то поне подобна) под наем на територията на община Пловдив. Само по този начин „Национална асоциация на сляпо-глухите в България" ще има възможност да продължи развитието на високо хуманната си дейност в областта на интеграцията на сляпо-глухите хора в България.
В системата на социалното подпомагане се изграждат различни по вид мрежи за социална защита на всички рискови групи, разкриват се социални услуги в общността, предоставят се разнообразни алтернативни услуги за хора с увреждания, свързани със социалната интеграция на хората с увреждания, деинституционализацията и развитието на алтернативни форми на социални услуги.
	В сградата на ул. „Весела" № 30 в гр. Пловдив, Националната асоциация е разкрила Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър", който е методически център за рехабилитация и обучение на сляпо-глухите и техните близки. От особена важност е, че дейностите на този център обслужват сляпо-глухите хора от цялата страна, а не само от гр. Пловдив.
	Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България" се е утвърдила като организация, която работи активно за защитаване на гражданските, социалните и икономически права на сляпо-глухите деца и възрастни хора в страната. Със своята дейност тя допринася за формиране на държавната политика в областта на хората с увреждания в контекста на ратифицираната от Република България Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН.
	Съгласно Решение № 616 от 18 юли 2012 г. Министерският съвет е признал представителността на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания на Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България" за срок от три години. Чрез участието на горепосочената организация в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания се осигурява изключително добро сътрудничество между гражданското общество в тяхно лице и правителството при формирането на политиката за осигуряване на равни възможности на хората с различни видове увреждания (особено на сляпо-глухите), както и гарантиране на човешките им права и зачитане на тяхното достойнство.
	Използвам възможността да изразя задоволството си от активната позиция на г-н Парапанов, председател на Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България" в работата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и загрижеността му към всички членове на Асоциацията.
	С оглед на гореизложеното, в духа на доброто ни сътрудничество се обръщам към Вас с молба за ползотворно решаване на изложения проблем, като изразявам категоричната си подкрепа да продължи функционирането на Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър" в подходяща за целта сграда на територията на гр. Пловдив.
ИВАЙЛО КАЛФИН

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
И МИНИСТЪР НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА


Делници и празници
РЕТРОСПЕКЦИЯ 2014 НА ТО НА НАСГБ – РУСЕ
2014-та година бе тежка за русенската организация. Сътрудничката ни – Петранка Георгиева пострада с долните крайници и не можеше да се движи, но работата не търпеше отлагане. Успяхме да отбележим януарските именни дни и посрещнахме пролетта. Със сбирка на организацията отпразнувахме Великден, празникът на гр. Русе – Гергьовден, Денят на просветата, а през месец юни певческата група "Росна китка" взе участие в националния събор – Златната гъдулка, където бяхме удостоени с грамота „Отличници“, а гъдуларят Иван Жеков взе приза „Златната гъдулка“. На 21 юни се включихме в Републиканския фестивал на хората с увреждания в гр. Перник. Тук удостоиха групата „Росна китка“ със Златен медал за цялостно творчество. Независимо от това, че сътрудникът ни беше болен, той умело ръководеше дейността от болничната си стая. През месец септември беше свален гипса и Петранка ни отведе в гр. Пловдив на Втория европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите. В него взеха участие шест спортисти и самодейци, които завоюваха шест медала: Анелия Джигнарова – 2 сребърни (мятане на диск и тласкане на гюле), Галина Гатева – 2 сребърни (60 м. гладко бягане и боулинг – до 50 г. с нулево зрение), а останалите два бяха спечелени от Станка Дончева, която вече не е между нас. Тя беше един прекрасен човек, който гореше с проблемите на организацията ни. Но не спряхме до тук. Отбелязахме 15 октомври – Международния ден на белия бастун и продължихме напред. През месец ноември се проведе Общо отчетно-изборно събрание, на което сътрудникът ни – Петранка Георгиева беше удостоен със Златна значка за принос за развитието на организацията. Понякога тя не си доспива и не си дояжда, но се стреми да помага и да угажда на всички членове.
На 30 ноември дует „Николови“ взеха участие в областния фестивал на русенската област „Светът е за всички“ и бяха удостоени със сребърен плакет. Всички самодейци и спортисти, които участваха през годината се наградиха с екскурзия до Трявна. А денят на християнското семейство бе отбелязан заедно с Горнооряховската организация на сляпо-глухите и направихме двустранна среща по шах и табла. 
	Финалът на нашата приказка завършва на 11 декември – рождения ден на ТО на НАСГБ
Русе. По този повод се събрахме в ресторант, където изпратихме старата и трудна 2014 г., а членовете бяхме спонсорирани с малки пакети от добри хора. 
	На всички членове на УС и председателя на НАСГБ – г-н Димитър Парапанов, честитим преизбирането, желаем му здраве и все така да води Националната асоциация към върха.
	ТО на НАСГБ гр. Русе честити рождения ден на своята сътрудничка – Петранка Георгиева и й желае здраве, успех и все така да ни води напред, а на всички членове на НАСГБ – светли, топли, Коледни празници и весела, здрава и честита Нова 2015 година!
Панайот Димитров
* * * * * *
НА ПОЧИВКА В ШИПКОВО
                 На годишното отчетно събрание на ТСО на слепите в Асеновград нашият председател Иван Шопов ни съобщи, че в с. Шипково имаме почивна станция. Зарадвахме се много. Решихме и ние да я посетим и ползваме за първи път. Организирахме две коли с водачи Петър Дамянов и Илия Костов. Пътуването беше много приятно – ден слънчев и топъл. Трябваше да минем през Троян – Кърнаре. Когато се изкачихме на високото, спряхме да се полюбуваме на красивата, българска природа. Слизането беше по-лесно. Отправихме се към гр. Троян, но преди него имаше отбивка за Шипково – китно подбалканско селце, разположено в подножието на Стара планина. От двете страни на лъкатушещ път бяха накацали къщите с интересна архитектура. Докато се наслаждавахме на всичко това, изведнъж се озовахме пред шумлива река, на която имаше малък мост. След като го преминахме, пред нас блесна красива сграда с надпис – Почивна станция “Релакс”. Спряхме на площадката пред стълбите. Пазачът бай Селчо ни заведе до регистратурата. Там усмихната ни посрещна Васка. Разпредели ни по стаите и ни даде ключовете. Настанихме се в светли и просторни стаи с всички удобства. Отпочинахме си от дългия път и слезнахме в столовата. Насреща ни се зададе и домакинът на станцията – Светла. В същото време до бара стоеше млад мъж с черни очила. Попитах го за управителя Велизар Хинков, а той се засмя и каза, че стоя пред него. Седнахме на една маса и от него разбрах, че е напълно сляп и нищо не вижда. Предложи ми да си организираме забавни вечери, за да бъде престоят ни по-интересен. Светла ни посочи масата, където ни очакваше вкусен обяд. И така всеки ден – от различни по-различни ястия. На готвачките Силвия, Данчето, Кинка и Тотка благодарим и им правим поклон. Поклон правим и на сервитьорките Деляна, Даниела и Милица за красиво подредените маси и бързото обслужване. В станцията имаше и добре уредена фитнес зала и кабинет за масажи. За тях се грижеше д-р Дамянов. Много добре бяха обзаведени и кабинетите за лечебни процедури. Благодарим от сърце на Ани, медицинската сестра, която извършваше предписаните от лекаря процедури с голям професионализъм и внимание. Тук никак не ни беше скучно. Два пъти за седем дена се събирахме в столовата, където пяхме, играхме и се веселихме. Най-добре се изяви Руска от Дряново с шегите си и Величка от Хасково с хубавото пеене. Илия Костов от Първомай ни разказваше безброй вицове, от които Генчо ни заразяваше със смеха си. Станка и Величка също се представиха добре. Снежка от Червен бряг пък ни направи много снимки за спомен с фотокамерата си. Завързахме познанства с хора от Дряново, Габрово, Велико Търново и Хасково. Много ми допадна и Цецка от Плевен, която ме впечатли с голямото си сърце и богата душа. Разменихме си и адресите. На раздяла си пожелахме здраве, дълголетие и до нови срещи. Дните неусетно минаха. Не ни се тръгваше, но няма как. Пред нас е пътят за дома. Със себе си отнесохме спомена за чудния персонал, за гордата Стара планина, за новите приятели, които няма да забравим и за всичко преживяно тук.
Сбогом, Шипково! До догодина, ако Бог отреди!
* * *
КАК ОТПРАЗНУВАХМЕ ДЕНЯ НА БЕЛИЯ БАСТУН
	Беше 15 октомври – Международния ден на белия бастун, който е отличителен знак на незрящите при ориентацията и интеграцията им в обществото. Затова и ние решихме да го отбележим. Към 10 часа заприиждаха по двама-трима души, членове на ТСО на слепите и ТО на сляпо-глухите в нашия град. Тъкмо се настаниха и на вратата се почука. С широка усмивка на прага застана Иван Шопов, председател на ТСО на слепите и ТО на сляпо-глухите – Асеновград, придружен от Елена Янакиева и Пенка Христозова. Последната държеше в ръцете си разкошна пита за почерпка. Всички станаха на крака и с ръкопляскания ги поздравиха за добре дошли. След малко пристигна и кметът на гр. Първомай г-н Ангел Папазов. Както винаги весел и засмян, поздрави всички и седна до гостите. Той е човекът, който винаги се е отнасял с разбиране към проблемите ни и винаги ни е помагал с каквото може – пакети с хранителни продукти, транспортни услуги и др., за което му благодарим от сърце. Съвсем непринудено Иван Шопов стана, поздрави ни и разказа за значението на празника на белия бастун. За празника поздрав поднесе Златка Кирева, председател на клуба на инвалида. Теодора Кирякова пък направи няколко снимки. Празникът завърши с официален обяд. Тъй като Иван Шопов е голям певец, не ни остави да скучаем. Почти през цялото време пяхме. Станка Грозева, Величка Мирчева и Иванка Колева не му останаха длъжни и изпяха няколко песни. На всички тях им благодаря и правя поклон, защото взеха участие при сервирането и отсервирането на обяда. Празник без хоро не минава, затова след като чухме хороводната музика, станахме и аз поведох хорото. Така завърши нашият прекрасен ден, посветен на белия бастун. 
Блока подготви: Милка Костова
* * * * * * * * *
ЗДРАВЕ, КЪСМЕТ И СПОЛУКА ПРЕЗ 2015 Г.
	На 15-ти декември към обяд се събрахме членовете на ТО на сляпо-глухите в гр. Добрич в клуб „Детелина”. Всеки донесе домашно приготвено ястие – питки, баници, зелеви сърмички, пълнени чушки, салати и други лакомства. Масата бе отрупана с най-различни блюда. Старите хора казват, че колкото е по-богата трапезата, толкова по-богата ще бъде предстоящата година. 
	Председателката приветства присъстващите и направи равносметка на изтеклата година. Изрази своето задоволство от постигнатите успехи на добруджанци. Тя пожела новата 2015-та да бъде по-мирна, плодородна, наситена с повече хуманни дела.
	Всеки от присъстващите имаше възможност да отправи свои поздравления по избран от него начин. Прозвучаха песни, стихотворения и красиви благопожелания.
	С цел разнообразяване на инициативата, бе подготвена викторина с интересни въпроси и интригуващи награди. Направиха се и няколко занимателни игри. Не забравихме и новогодишната баница с късмети. Към края на събирането всеки изтегли парче с пожелание. От сърце се смяхме на весело формулираните късметчета.
	В заключение желаем да отправим нашите искрени поздравления към новия Управителен съвет и всички членове на Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Желаем здраве, късмет и сполука!
Да ни е честита Новата 2015 Година!
Калинка Ковачева 


КОЛЕДНО-НОВОГОДИШЕН ПРАЗНИК В ТО ШУМЕН
На 17.12.2014 г. шуменските сляпо-глухи отбелязаха Коледа и Нова година, рождените дни на съюзните членове за третото тримесечие в читалище "Напредък". Времето беше много приятно. Кметът даде възможност на хората от селата да присъстват. Залата беше празнично украсена и коледната елха грееше приказно. Председателят на организацията поздрави присъстващите с добре дошли и пожела весело прекарване на празника. Сътрудничката направи много кратка равносметка на изминалата година. Празникът продължи с честването на рождените дни на четирима човека. Те получиха подаръци и много поздравления. Еленка Христова изпя две песни в съпровод на акордеон от художествения ръководител Милен Михов. А песните "Катерино моме" и "Облаче ле бяло" развълнуваха всички. Игрите "Кой най-бързо" и "Развържи и намери" повдигнаха още повече настроението. Отличилите се получиха награди. В проведената викторина участваха по-голямата част от членовете, като се надпреварваха кой по-бързо да отговори. А баничките на късмета внесоха голямо оживление. Всеки бързаше да разбере какъв късмет има. Както всяка година баничарницата на "Юли" ни дариха с топли и вкусни банички. Новоприетият член Желязко Маринов се отчете с уиски и различни видове ядки. През цялото време музиката не спираше – танци, хора и песни цели пет часа. В края на тържеството се разигра и томбола. Това беше един от най-хубавите празници, който беше подготвен с много любов и желание и с голямата помощ на членовете.
Желая на всички много ведро настроение, късмет и сбъдване на всички хубави мечти!
Бъдете добри! Много мир, любов и спокойствие във Вашите домове!
Да ни е честита 2015 година!
* * *
ДОБРОТАТА ОСТАВЯ СЛЕДИ СЛЕД СЕБЕ СИ
	Беше 2010 година. През февруари почина председателят на ТО на сляпо-глухите гр. Шумен – Цвятко Найденов. Аз, като негова съпруга и сътрудник на организацията не можех да мисля за нищо. Сякаш потънах в дълбока яма. Имах чувството, че никога няма да се измъкна от нея. След 50-годишен съвместен, успешен и щастлив живот това беше голяма трагедия. Никога няма да забравя помощта на моето сплотено семейство, на членовете на организацията, на приятелите от съюза на слепите в лицето на Любка Лазарова, Преславка Химирска, Галина Петкова и техните сътрудници, на ТО – Добрич, Търговище, Варна, Русе, Горна Оряховица, Пловдив, Плевен, на председателя на НАСГБ г-н Димитър Парапанов и най-вече на Данчето Стайкова и Янко Стайков – новият председател на ТО на НАСГБ Шумен, всички бяха неотлъчно до мен през изминалите 4 години. Хиляди благодарности за всичко, което направиха и продължават да правят за мен. През юли същата година ССБ имаха организиран отдих до Шипково. Бях поканена да стана придружител на Йорданка Стайкова и се озовах там за първи път. Един следобед, седнали на пейката пред почивната станция, аз и Данчето чухме разговор между няколко жени. Едната от тях се оплакваше, че батерията на слуховото апаратче се е изтощила, нищо не чува и се чувства много зле. Стана ми интересно и любопитно кои са тези жени, защото не ги познавах. Оказа се, че това е председателката на ТО Търговище – Тодорка Аврамова. Една мила и приятна жена. Имах голяма слабост към тази организация и много я обичах. Веднага й се притекохме на помощ. Данчето знаеше, че Янко винаги носи със себе си батерии и то 2 вида – големи и малки. Извикахме го защото той беше с нас и се оказа, че може да помогне. Знаете какво значи – да протегнеш ръка на изпаднал в беда човек, да направиш добрина – това е голям жест.
	През 2012 г. първичната организация беше прехвърлена към ТО на НАСГБ – Шумен поради липса на достатъчен брой членове. С тях поддържаме постоянна връзка, чрез координаторката – Сашка Тодорова. Малко преди Коледа тази година, Тодорка ми се обади по телефона. Благодари ми за подаръците, които им изпратихме за Новата година, пожела на членовете весело прекарване на празниците. Помоли ме тази случка от 2010 г. да я опиша в списание "Звук и светлина" и чрез него да благодари на Янко Стайков – председател на ТО на НАСГБ – Шумен. Към нея се присъединявам и аз – Върбина Станкова – сътрудник на организацията и заедно пожелаваме на гореспоменатите хора и всички членове от асоциацията да са живи и здрави, весели и щастливи през Новата 2015 г. Да знаят, че докато сме живи, никога няма да забравим какво са направили за нас. И че хората с високи морални ценности не са се свършили, а стават все повече. Наистина, добрината оставя дири след себе си.
Благодаря Ви, скъпи приятели и мили хора!
Блока подготви: Върбина Станкова 



ТРИ ПРАЗНИКА В ЕДНО
На 20.12.2014 г. ТО на НАСГБ Варна отпразнувахме Коледните и Новогодишни празници в стол-ресторанта "Родина". Присъстваха почти всички членове от организацията, които честваха три празника в едно – Игнажден, Коледа и Нова година. Празненството беше с подходяща Коледна програма и бе организирано от Ганка Параскевова и Станчо Добрев. Председателят поздрави всички присъстващи с добре дошли и пожела добро настроение и приятно прекарване на тържеството, след което даде думата на Ганка Параскевова, която също поздрави всички гости с настъпването на най-светлия християнски празник Коледа и на Нова година. Тя започна с първия празник – Игнажден. Параскевова припомни да се внимава какъв човек първи ще влезе в дома ни. Дали ще е беден, богат, работлив, мързелив, весел или тъжен – така ще ни върви на всеки от нас през годината и в този момент пръв в залата влезе Дядо Игнажден – Станчо Добрев, държейки в ръка поздравления, пожелания и късмети. От всичко до тук се вижда, че щом влиза пръв в залата председателят на организацията, това ще означава, че ще ни върви на много работа с много празненства. Поздрави всички като им пожела здраве, живот и благополучие през Новата година, отправи похвали за успешната работа и постиженията на културно-масовата, спортната и социалната дейност през изтеклата 2014 г. Пожела активно участие на членовете в организираните мероприятия. Поздрави 65-годишния юбиляр Димитър Хинев със сребърен медал и грамота. За 30-годишния юбилей на Станислав Парушев, Параскевова поднесе подходящ за възрастта му поздравителен адрес и хубав подарък – кафе-сервиз. Г-н Добрев поздрави и другите двама рожденици Мирослав Богданов и Жулиета Михайлова родени през месец декември като връчи и на тях поздравителни адреси. Програмата продължи с втория празник – Коледа. Вокална група "Детелини" изпяха песента "Коледо, Коледо". След общото изпълнение Дияна Кръстева изпълни песен за Рождество. Тошо Кирилов и Надежда Стефанова изпълниха в дует "Коледна песен". Междувременно, докато се приготвя следващият номер, Ганка Параскевова и Станчо Добрев изпяха песента "Еделвайс", с която поздравиха присъстващите гости. Следващата песен беше за Новата година – "Елхови лес", която се изпя от цялата група. Последва много приятна сценка – Стара и Нова година. Старата година се обърна към по-малката си сестра – новата 2015 г. с молба: “Добре дошла
по-малка сестро. Аз ти пожелавам, като по-млада и по-силна да успееш да свършиш това, което аз не успях да направя за българите." Новата година обеща да довърши несвършената работа на Старата година. И двете заедно се обърнаха с пожелание към всички в залата: "Да бъде мирна, весела, щастлива и благодатна новата 2015 г." След програмата започна веселата част – музика, танци, богат обяд и много наздравици се вдигаха за Новата година. След придобитото весело настроение се разигра и томбола. Печелившите бяха много радостни. След нея в ресторанта влязоха сурвакари – млада българка, облечена в народна носия и малко момиченце, облечено като еленче. Те минаха по ред и сурвакаха всички за здраве и късмет. Даряваха ги кой с каквото може. Продължи се с български хора и танци. Този празник ще остане незабравим за всички присъстващи в залата. Нека дълги години да празнуваме заедно тези хубави празници!
Ганка Параскевова
* * * * * * * * *
НЕВИЖДАЩ ДИПЛОМАТ – ПОСЛАНИК
	Педро Рейналдо Санчес – педагог, журналист, магистър по международни отношения е сляп. Той положи клетва и пое поста на посланик на Парагвай в Доминиканската република и република Хаити. Това е първи случай в световната история – сляп посланик.
	Първият сляп посланик на Парагвай – Педро Рейналдо Санчес, бе назначен от президента Орасио Картес като посланик на Парагвай от правителството на Доминиканската република. В съответствие с конституционния принцип за равенство на хората и на забраната за дискриминация, държавният глава назначава Санчес, който е първият сляп посланик на страната. Министърът на външните работи на Парагвай – Еладио Луисага казва, че Санчес е избран заради неговата образованост и професионални качества, които е постигнал, въпреки липсата на зрение. Той отбелязва, че за този пост претендирали още двама кандидати.
	"Има много неща, които да се направят, за да се даде тласък на отношенията между Парагвай и Доминиканската република. Ние мислим за създаване на механизъм за политически консултации, насърчаване на сътрудничеството в области като туризъм и засилване на търговията", подчертава Санчес във вестник Ултима ора (Последен час).
	Педро Санчес е работил дълги години в радио Каагуазу (местно парагвайско радио).
	Местните средства за информация даже виждат във факта, че посланикът е сляп – сравнение с политика, адвокат и писател Хоакин Балагер (1906 – 2002 г.), който три пъти е избиран за президент на доминиканската република през 1906 г. и, който почти ослепява вследствие на заболяване.
От есперантския печат
Превел: Владимир Желев


Приятели от близо и далеч

КРЪГЛА МАСА "ДЕЛОТО НА СЛЕПИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОМЕНИ"
На 01.12.2014 г. в Столична библиотека се проведе кръгла маса на тема “Делото на слепите и обществените промени.” Организатори бяха Съюзът на слепите в България (ССБ) и Национално читалище на слепите “Луи Брайл 1928”. Участваха председателят на читалището Спас Карафезов, председателят на ССБ Васил Долапчиев, почетният председател на Асоциация на невиждащите есперантисти в България Владимир Желев, председателят на Национална асоциация на сляпо-глухите в България Димитър Парапанов, председателите на регионалните организации на ССБ – София и Пловдив, директорът на ЦСРИН – София – Йордан Младенов, както и интелектуалци с нарушено зрение: Петър Стайков, Ангел Сотиров, Владислав Кацарски и др. Кръглата маса бе открита с доклад на Спас Карафезов по темата, който предлагаме на вашето внимание:
ДЕЛОТО НА СЛЕПИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОМЕНИ
При разговор в тесен кръг или при различни дискусии сме обсъждали същността на нашето социално движение. Последиците от загубата на зрение са ужасяващи. Най-напред човек става зависим и губи свободата си на избор. За него пространството е бездна. Околната среда е пълна с опасности и препятствия. Още по-голяма беда е невъзможността да ползва всякакви източници на информация. Зрителният контрол доминира във визуалния свят. Оскъдни са професиите, които могат да бъдат упражнявани. Бедността, недоверието и дискриминацията се превръщат в спътник на живота му. Могат да се споменат още многобройни неблагоприятни страни по пътя за оцеляването. Тези, произтичащи от съдбата, препятствия са подтикнали слепите хора да се обединят в защита на техните права. Те са потърсили солидарност от държавата и обществото за решаване на проблемите им. Ако се запитаме какво представлява нашето дело, ще си отговорим, че то е подплатено от обществената грижа и личните усилия за обучение, труд и реализация в живота. В този план са протичали през повече от век индивидуалните и институционалните усилия в страната. През деветнайсети век слепите са живеели при своите близки в забвение. Благодарение на големия просветител и учен – професор Иван Шишманов, се полагат основите на тяхното образование през 1905 г. Неговата знаменателна заслуга се състои не само в основаването на института, но и в установената разпоредба слепите в България да завършват задължително основно образование. Това става две десетилетия преди държавата да приеме закона за основното образование. Чрез чуждестранни брайлови списания, предимно на есперанто, невиждащите ученици са се запознавали с постиженията в напредналите страни. Една друга благородна личност, известният офталмолог академик Константин Пашев, насочва своята дейност към всестранни социални грижи за слепите в България. Той се обръща към държавата и нейните органи за създаването на законодателство за превенция на слепотата, за образованието и професионалната заетост на тези, които вече са загубили зрението си. Бих искал да подчертая силно, че намесата на обществото винаги е провокирана от самите слепи хора, от необходимостта за тяхното утвърждаване и достойно съществуване. Плод на тази активност стават учредяването на организациите на слепите през 20-те години на миналия век, както и на Читалището на слепите. До началото на Втората световна война има приети норми в социалното законодателство за минимални грижи към самотните и бедни слепи и слабовиждащи граждани. Дружество "Покровител" създава и първия Дом-работилница за обучение в кошничарство през 1938 г. В Института за слепи вече е било застъпено професионалното ориентиране – изработка на пантофи, плетачество и музика. 
	През тези години получават популярност големият композитор Петко Стайнов, братът на Теодор Траянов – поетът Траян Тъмен, младите музиканти Димитър Домусчиев и Васил Коев. Даровити личности са били председателите на дружествата Никола Диклич, Стефан Ненков, Никола Попов, майор Илия Минков, Стоян Орозов, Вълко Ангелов. Ще спомена Никола Димитров и Димитър Несторов, които завършват акордьорство във Франция, финансирани от фонд "Саронов". Цитирайки тези имена, бих искал да изтъкна значението на личните качества, способности и интелект на тези наши заслужили дейци. В този период слепи и слабовиждащи хора изкарват прехраната си с амбулантна търговия, свирене на обществени места и изплитане на стъклария.
	Преломен момент в нашето дело са годините след Втората световна война. През 1945 г. се основава Кооперацията на слепите, която доставя стоки на слепите продавачи. Основаният през 1935 г. и ръководен от бележития педагог и музикант Михаил Шекерджиев самодеен хор "Балкан" става професионален през 1948 г. Това са първите стъпки на заетост в преломните години, когато в страната има недоимък и липса на достатъчно средства за издръжка. Обединителният конгрес на всички дружества на слепите хора през 1951 г. начертава основните цели и задачи за бъдещето. Бих искал да спомена отново някои личности, които се борят за тяхното осъществяване. Те са много – от София и провинцията, и не биха могли всички да бъдат посочени. Сред тях са Стефан Ненков, Кирил Костов, Димо Мангъров, Димитър Домусчиев, Павел Димитров. Разбира се, най-ярката личност сред тях е Петко Стайнов, който получава най-високите звания от българската държава. Неговата роля има значение за образованието, културата и труда на слепите хора при новите обществени условия.
	В онова недалечно време на 50-те и 60-те години у нас се възприема от Съветския съюз моделът за заетост на слепите хора. След национализацията през 1947 г. и отменянето на частната търговия не е имало друг шанс за бързо решаване на проблема. Социалистическото правителството издава редица постановления, които дават на Съюза на слепите възможността да организира свои предприятия за заетост на лицата с нарушено зрение. Безспорни са заслугите на Иван Илиев, Тодор Шошев, Желязко Пеев, Христо Тодоров, Янаки Градев, Коно Горанов, Христо Белобрадов, Георги Даракчиев, Пенко Добрев, Веска Вълчанова, Георги Митев, Минчо Върбанов, Георги Папазов, виждащи икономисти и инженери, както и на други организационни и стопански дейци. Имало е спорове и остри дискусии с държавни и обществени институции и техните представители. И все пак ние сме намирали добър отклик и хуманно отношение към проблемите ни.
В началото се започва от няколко имота, да няма хартия и мастило, за да се стигне до невероятна по мащабите си икономическа система. Тя се е състояла от осем предприятия и 39 производствени филиала. През 1988 г. основните средства надхвърлят 85 милиона лева, а оборотните средства на предприятията и сметките в банката надминават 130 милиона лева. Ще спомена, че през същата година чистата балансова печалба на организацията е 18 милиона лева. Един тристаен панелен апартамент е струвал около 12 хиляди лева. В системата са работили над 7 хиляди души, от които 3900 са слепи и слабовиждащи. Сега това изглежда като приказка. В този период Съюзът на слепите изгради жилищно-производствени комплекси, построи стотици апартаменти, общежития, салони и помещения за културна дейност. Насърчава спорта и любителското изкуство в цялата страна. Участваше се в национални и международни прояви. Всичко това се финансираше от сметките на организацията. Тя насърчаваше образованието, като предвиди за тази цел помощи, стипендии, технически средства, щатни бройки за заетите интелектуалци извън Съюза на слепите, както и за подготовката на докторантите. След Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" Съюзът доразви говорещата книга и създаде регионални библиотеки.
	Концепцията, върху която се изгради това дело в периода до 1990 г., произтичаше от социалната политика на държавата. Смяташе се, че за хората с увреждания грижата е всецяло нейна и на обществото. Доминираше колективното начало, което до голяма степен уравняваше материалните и духовни потребности на слепите хора. Разбира се, през тези години имаше и алтернативна заетост. Намериха признание сред своите колективи учени, педагози, юристи. Към тях ще добавим и голямата група на масажистите, които започнаха обучение от 1976 г.
	През месец ноември се навършиха 25 г. от началото на демократичните промени в България. 
Каква равносметка бихме могли да направим за загубеното и новото в нашето дело?
	1. Очевидно масовата трудова заетост на слепите хора в периода на социализма загуби онова значение, което имаше в миналото. Тогава тя се постигаше благодарение на неквалифицирания ръчен труд, предоставените монополни производства и големите финансови средства, които се влагаха в съюзната икономическа база. Съюзните предприятия в този си вид не можеха да издържат повече на конкуренцията и свободния пазар. При анализ на субективния фактор може да се съжали, че избраните висши ръководители след промените не отговориха адекватно на новата ситуация и на поставените от нея изисквания. Не се прилагаха иновации и гъвкавост, изгубиха се ценни имоти и активи, придобити на законно основание. В някои случаи общественият интерес се оставяше на заден план за сметка на личния.
	2. Най-големият работодател у нас за слепите хора – Съюзът, редуцираше постепенно своята социална и материална база. Оставените от миналото огромни финансови средства и активи се трансформираха в работни заплати за поддържане на остатъчния персонал. Той не беше в състояние по-нататък да финансира онези мащабни образователни и културни прояви, характерни за стария период. През 1999 г. се закри и Професионалният хор на слепите.
	3. Безработицата сред слепите хора в момента е изключително висока. Смисълът на цялата ни дейност е човекът без зрение да бъде ангажиран, да се труди наравно с другите, да има самочувствие и да получи признанието на обществото. Това е празнотата, която бъдещето би трябвало да запълни.
	Какво спечелихме след промените?
	1. Осъзнахме необходимостта да разчитаме повече на себе си. Основаха се многобройни фондации и организации, които имат за цел решаването на нашите проблеми в различни аспекти. Заложи се преди всичко на индивидуалните качества. Многократно се увеличи броят на учащите се във ВУЗ и на специалистите с висша квалификация, които работят в различни отрасли на стопанството, образованието, културата, администрацията и обществения живот.
	2. Част от организациите и сдруженията на слепите получиха финансиране от държавния бюджет. Те имат свободата да изразходват самостоятелно както обществените, така и собствените средства, придобити от наеми, дарения и други източници, по решение на ръководните им органи. До 1989 г. ограничените ни участия в чуждестранни спортни прояви и форуми можеха да се осъществят само след като биваха утвърждавани от висшите партийни и държавни органи. Сега всички имат възможност, след като си осигурят необходимите средства, да пътуват свободно.
	3. След приобщаването на България към Европейския съюз голяма част от организациите на слепите хора изпълняват проекти по европейски програми. Това е един шанс за тях да навлязат
по-детайлно в новите технологии, да подобрят своя административен капацитет, образование и култура.
	В продължение на половин век съществуваше дискусия относно интеграцията, имаше теза, че специалните предприятия и училища, нашите жилищни комплекси и общежития, както и организациите на слепите са форма на сегрегация. Днес виждаме, че организациите на слепите се размножиха, включително и като НПО. Това е нормално, защото те защитават различни специфични интереси. Добра практика стана обучението на слепи ученици в масовите училища. Никой няма да оспори и днес необходимостта от двете специални училища в София и Варна. Съюзът на слепите разпродаде своите жилища по време на голямата инфлация срещу няколко месечни заплати. Слава Богу, че с тях се сдобиха дългогодишни работници, което беше нещо като социална компенсация. Жалкото е, че сега няма такива жилища, които да се предоставят на младото поколение. Смущаващото е, че една сериозна част от закупените на ниски цени апартаменти се разпродадоха на външни лица. Заедно с това може да се съжали, че сега няма шанс за работа за нискоквалифицираните и без образование слепи хора.
	Животът на всеки от нас се разгръща в онова време, което е отредено от съдбата му. В миналото слепите имаха по-голям шанс да работят в района на своето местожителство, да получат жилище, да се радват на по-висок социален стандарт. Днешните обществени условия откриват друг шанс. Нека се надяваме, че с увеличаване на съвкупния обществен продукт в нашата страна, нараснали инвестиции и успешна икономика ще се промени качеството на живот на слепите хора у нас. Първите признаци на този процес можем да открием в днешните възможности свободно да се избира пътят на обучението, включително и в чужбина, да се работи в различни фирми. Многобройни програми предлагат специализации. Имаме примери за успели наши млади хора без зрение в Европа. Мисля, че в обществото и в средите на политиците и държавните чиновници се създава ново отношение към проблемите на слепите хора. Нашата разяснителна дейност и медиите допринасят за ограничаване на дискриминацията и предразсъдъците. Държавата приема програми за трудовата заетост на хората с увреждания. Тя е подобрила режима за пенсиониране на лицата с изгубена работоспособност поради слепота или нарушено зрение. Върху основата на Европейския социален фонд и местните бюджети общините въведоха различни форми на социално подпомагане, програми за личен асистент и асистент за независим живот, както и други.
	Всеки човек изгражда своето образование и професионална реализация, личен и семеен живот, благодарение на индивидуалните си качества и обществената среда. Нека международните документи на ООН и Европейския съюз, ратифицирани в България, изграждат тази среда. Не бива да забравяме, че от ранна възраст сляпото или слабовиждащото дете трябва да бъде подготвено и поощрено по неговия житейски път. В епохата на социалните мрежи, информацията и компютрите бързото развитие на науката и технологиите е другият шанс за успешното решаване на проблемите на хората без зрение. Животът е най-великото училище за всички нас. Той ще посочи правилния път за утвърждаването и достойнството на слепите и слабовиждащите хора в България. От нас и обществената солидарност зависи как ще тръгнем по него.
Спас Карафезов



Силуети
ПРЕПЯТСТВИЯ
      
	"Текстът, който възпроизвеждам тук, всъщност не е приказка, а по-скоро направлявана медитация, сглобена като алегория, чиято цел е да изследва истинските причини за някои от нашите неуспехи.
	Позволявам си да ти препоръчам да четеш внимателно, като се спираш за малко върху всяка фраза и визуализираш всяка ситуация."
	Вървя по една пътека. Оставям на краката си да ме водят. Погледът ми се спира върху дърветата, птиците и камъните. На хоризонта се очертава силуетът на някакъв град. Напрягам погледа си, за да го различа по-ясно. Усещам, че градът ме привлича. Без да зная как, осъзнавам, че в този град мога да намеря всичко, което желая. Всички мои цели, стремежи и въжделения. Амбициите и мечтите ми са в този град. Това, което искам да постигна, от което имам нужда, това, което най-много искам да бъда, онова, към което се стремя, което опитвам, за което работя, за което винаги съм копнял, онова, което би било най-големият ми успех. Представям си, че всичко това се намира в този град. Поемам към него, без да се колебая. Малко по-нататък пътеката тръгва стръмно нагоре. Малко се изморявам, но няма значение. Продължавам.
	По-нататък различавам черна сянка на пътя. Когато се доближавам, виждам, че огромен ров ми пречи да продължа. Страхувам се. Колебая се. Ядосвам се, че не мога да постигна целта си лесно. Така или иначе, решавам да прескоча изкопа. Отстъпвам, засилвам се и скачам. Успявам да го преодолея. Съвземам се и продължавам да вървя. Няколко метра по-нататък се появява втори изкоп. Отново се засилвам и също го прескачам. Тичам към града: пътят изглежда открит. Изненадва ме пропаст, изпречила се пред мен. Спирам. Невъзможно е да я прескоча. Виждам, че отстрани има дъски, пирони и инструменти. Разбирам, че са там, за да се построи мост. Никога не съм бил сръчен в ръцете, мисля да се откажа. Поглеждам към бленуваната цел и намирам сили да се стегна. Започвам да строя моста. Минават часове, дни, месеци. Мостът е готов. Прекосявам го развълнуван и когато стигам до другата страна откривам стена, огромен зид, студен и влажен, който обгражда града на мечтите ми. Чувствам се сломен. Търся начин да го заобиколя. Няма как. Трябва да се изкача по него. Градът е тъй близо... Няма да позволя на зида да ме спре. Решавам да се покатеря. Почивам няколко минути и поемам дъх. Изведнъж виждам край пътя едно дете, което ме гледа, сякаш ме познава. Усмихва ми се съзаклятнически. Напомня ми на самия мен, когато бях дете. Може би затова се осмелявам да изкажа гласно протеста си:
	– Защо има толкова препятствия между мен и целта ми?
	Детето свива рамене и ми отговаря:
	– Защо питаш мен? Препятствията ги нямаше, преди ти да се появиш. Препятствията ги донесе ти!

Хорхе Букай –"Приказки за размисъл"



Хоризонти

ХРАМЪТ НА НЕБЕТО В ПЕКИН
Възторг пред хармонията на Космоса
	„Човечеството показва най-щастливото си вдъхновение, когато строи катедрала“, казва шотландският писател Робърт Луис Стивънсън. Храмът на небето е един от най-значителните исторически паметници в Китай. Той се намира в центъра на Пекин и съществува вече над 500 г. Храмът е част от Забранения град на китайските императори и представлява комплекс от 3 сгради, посветени на даоизма. Философията на даоизма възниква през 6 в. пр.н.е.  и проповядва хармония във всичко. Символът на единството на противоположностите ин и ян отразява разбирането и за съотношението човек – Космос, здраве и дълголетие, празнота и човечност. За основоположник на даоизма се смята китайският философ Лао Дзъ, който е почитан като божество. Трите съкровища – състрадание, умереност и скромност са основните ценности в тази китайска философия. Храмът на небето бил построен от 1406 до 1420 г. от император Юнле, третия монарх от династията Мин, управлявал от 1403 г. до 1425 г. Именно той пренася столицата на Китай от Нанкин в Пекин и започва строителството на величествените постройки на Забранения град. По време на управлението на династиите Мин (1368-1644 г.) и Цин (1644-1911 г.) Храмът на небето бил място за молитви на императорите. В Древен Китай всички владетели провеждали церемония за почитане на небето, за да осигурят богата реколта и мир. Императорът, почитан като Син на Бога и неговата свита 2 пъти годишно посещавали комплекса от храмове. Не било позволено на обикновени китайски граждани да гледат тези религиозни церемонии. В комплекса императорът лично се молел за добра реколта. Ритуалите трябвало да се изпълняват много точно, защото се считало, че и най-малките грешки са знак за лоша поличба за цялата нация през идващата година. Храмът на небето е разположен на територия от 2,73 кв. км., като трите основни постройки са разположени в права линия. Входът на комплекса e през Западната небесна врата. Първият храм е Залата за молитви за добра реколта. Той е величествена кръгла сграда с 36 м. диаметър и височина 38 м. Построена е на 3 равнища на мраморна основа. Сградата била изцяло дървена и направена без използване на пирони. Оригиналната сграда обаче била опожарена от светкавица през 1889 г. Тя била възстановена в сегашния й вид няколко години след инцидента. Следващият храм е Императорският небесен свод. Той също е кръгла сграда, изградена върху мраморна основа. Намира се на юг от Залата за молитви за добра реколта и я наподобява, но е 
по-малка. Обградена е от гладка кръгла стена, т.нар. Ехо стена, която може да препредава звуци на далечни разстояния. Последната част от комплекса е Кръглият олтар. Той е разположен на юг от Императорския небесен свод. Представлява празна кръгла платформа на 3 равнища от мраморен камък. Всяко ниво е богато украсено с издълбани фигури на дракони. Броят на различните елементи и орнаменти е равен на свещеното число 9. Центърът на олтара е кръгла плоча, наречена „Сърцето на небето“ или „Върховният Ян“, където императорът се молел за добро време. Благодарение на дизайна на олтара гласът на молещия се бил отразявал от парапета и се създавал значителен резонанс. Предполагало се, че това помагало на молещия се за връзката с небето. Отвътре залите са с квадратна основа, която символизира Земята, а нагоре стават кръгли, олицетворявайки Небесата. Всички сгради на храма имат тъмносини плочки на тавана, символизиращи Небесата. Храмът на небето е записан в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО през 1998 г. Там е описан като „шедьовър на архитектурния и релефен дизайн, който просто и графично илюстрира значението на космогонията за еволюцията на една от най-великите цивилизации на света“.
Източник: в. Преса, печатно издание
Меглена Рогачева



За конкурса

БАНИЦА С МОРКОВИ
(предложение на София Ганчева от Добрич)

	Продукти: 1 пакет готови кори, около 1 кг. моркови, 1 ч.ч. орехови ядки, половин пакетче канела, захар на вкус.
 Начин на приготвяне: Всяка кора се ръси с олио и настъргани моркови, към които се прибавят орехови ядки, канела и захар на вкус. Така подредената баница се реже на ромбове и се поръсва отгоре със захар. След изпичане се поръсва с пудра захар, смесена с канела.
д д д
ГАРНИРАНИ ЗАБУЛЕНИ ЯЙЦА ЗА 4 ПОРЦИИ
(предложение на Александра Тодорова от Шумен)

	Продукти: 2 с.л. олио, 8 яйца, сол, черен пипер на вкус, 200-300 гр. пикантен салам, 2-3 кисели краставички, 150 гр. сирене, 100 гр. кашкавал, 3-4 маслини за украса.
	Начин на приготвяне: В намазана с олио тавичка се чукват яйцата, но не се разбъркват за да останат цели. Поръсват се с подправките. Саламът и киселите краставички се нарязват на кубчета и се сипват върху яйцата. Отгоре се настъргват сиренето и кашкавалът. Ястието се пече похлупено, докато яйцата се забулят. Украсява се с маслинките. 
д д д
ПЪЛНЕНИ ЧЕРВЕНИ ЧУШКИ С ЯЙЦА И СИРЕНЕ
(предложение на Иван Лицов от Горна Оряховица)

	Продукти: 1 кг. червени чушки, 3-4 яйца, 200 гр. сирене, черен пипер и сол на вкус.
	За заливката: половин кофичка кисело мляко, 3 яйца, 3-4 с.л. брашно и щипка сол.
	Начин на приготвяне: Разбиваме яйцата с щипка сол и черен пипер на вкус. Прибавяме натрошеното сирене на дребно и разбъркваме добре. С тази смес пълним предварително изчистените чушки, намазваме ги с олио и овалваме в брашно, за да се запечатат и ги нареждаме в предварително намазнена тава, след което печем в загрята фурна на 180 градуса. След като се изпекат отгоре се обръщат от другата страна. Приготвяме заливката от разбитите яйца, брашното и киселото мляко. Слагаме и щипка сол за овкусяване, след като заливаме чушките и допичаме до получаването на златиста коричка.
д д д
ЯСТИЕ ОТ СВИНСКО МЕСО С ПРЯСНО ЗЕЛЕ И ДОМАТИ
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)

	Продукти: 600 гр. свински бут, 1 бр. малка зелка, 300 гр. домати, 1 глава лук, 2 бр. моркови, 
1 връзка магданоз, 100 мл. олио, 1 ч.л. червен пипер, 1 ч.л. захар, черен пипер, сол.
	Начин на приготвяне: Месото се нарязва на кубчета и се запържва в мазнината. Прибавят се ситно нарязания лук, моркови и зеле. Запържва се до омекване на зелето като често се бърка, за да не загори. Прибавят се червения пипер, черен пипер и сол на вкус. Слагат се нарязаните на ситно домати или доматено пюре (сок). Сипва се захарта и се долива 250 мл. вода. Ястието се оставя да къкри на слаб огън за около 1 час, като се бърка от време на време.
	Накрая ястието се поръсва с нарязания на дребно магданоз.
	Забележка: Ястието може да се приготви и в тенджера под налягане, като тогава се готви около 30-40 минути след завъртането на вентила. 





БЪРЗИ СОЛЕНИ ПРЪЧИЦИ С КАШКАВАЛ
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
	Продукти: 2 листа бутер тесто, 50 гр. настърган кашкавал, червен пипер, щипка сол. 
	Начин на приготвяне: Поставете единия лист бутер тесто върху дъска за рязане. Поръсете го щедро с настърган кашкавал, червен пипер и щипка сол. Покрийте го с втория лист тесто. С помощта на точилка леко разточвате, за да се слепнат двата листа. Нарежете тестото на лентички с ширина 2 см. откъм широката страна. След това се усукват. Печете ги във фурна, предварително загрята на 180 градуса за 20 минути.
д д д
ГЪБЕНА СУПА
(предложение на Ивелин Тодоров от Шумен)
	Продукти: 350 гр. гъби, черен пипер на вкус, половин кг. картофи, 2 моркова, 1 с.л. доматено пюре, 1 глава лук, сол на вкус, копър за поръсване. 
	Начин на приготвяне: Измийте и нарежете гъбите, залейте ги със студена вода и ги оставете да кипнат, като отстранявате пяната. Подправете на вкус и варете 10 минути. Почистете и нарежете по желание картофите и морковите и ги добавете към супата като оставите да ври още 15 минути. Нарежете на ситно лука и го запържете с доматено пюре, след което ги прибавете към супата. Оставете супата да се вари до готовност. Преди сервиране поръсете с копър. 
д д д
ТИКВЕН ПЕЧЕН СЛАДКИШ СЪС СИНИ СЛИВИ И ГРОЗДЕ
(предложение на Светла Маринова от Добрич)
	Продукти: 1 кг. обелена и нарязана на кубчета тиква, 10 големи зрели сини сливи, шепа бяло стафидено грозде, 2 яйца, 2 с.л. брашно, 1 ч.ч. прясно мляко, щипка канела, половин ч.ч. захар.
	Начин на приготвяне: В тавичка, постлана с хартия за печене подреждаме парченцата тиква. Поръсваме с 2/3 от захарта и канелата. Междувременно приготвяме палачинково тесто от брашното, млякото и яйцата. Заливаме тиквата и подреждаме отгоре сливите, нарязани на половинки. Изсипваме и гроздовите зърна. Печем в предварително загрята на 180 градуса фурна около 20 мин.
д д д
МУСАКА ПО ГРЪЦКИ
(предложение на Иван Лицов от Горна Оряховица)
	Продукти: 3 патладжана, 3 тиквички, 2 глави лук, олио, 1 яйце, 1 с.л. червен пипер, 500 гр. кайма, стрък копър, 1-2 листа целина, сол и черен пипер на вкус.
	Продукти за заливката: 4 яйца, половин кофичка кисело мляко, половин пакетче краве масло, 2 с.л. брашно.
	Начин на приготвяне: Обеленият патладжан нарязвате на колелца и осолявате, за да си пусне чернилката. Тиквичките също нарязваме на колелца и ги пържим, след което ги отделяме настрани. В същата мазнина пържим изцедените и измити от солта патладжани. В друго олио  запържваме, нарязания на ситно лук и каймата като прибавяме червения пипер накрая. След изстиването прибавяме яйцата и останалите продукти, нарязани на дребно заедно със солта с черния пипер. В намазнена тава редим ред тиквички, тънък пласт от каймата, ред патладжани и така до свършване на продуктите, след което запичаме в предварително загрята фурна. Преди пълното изпичане, заливаме с приготвената заливка от горепосочените продукти и отново запичаме до получаване на златиста коричка.



Здраве

КРУШАТА КАТО ЛЕК

	Едни от най-полезните плодове са крушите, които не само имат страхотен вкус, но и се характеризират с отлични лечебни свойства.
	Целебната им сила е позната на хората още от древни времена, затова днес можете да срещнете плода в много лечебни рецепти от традиционната и народната медицини.

	Богатият витаминен и минерален състав правят крушатанезаменима при депресия, безсъние, главоболие, запек, простатит, гастрит и холецистит. Освен това тяе ценен диетичен продукт. Диетолозите я препоръчват за консумация половин час след хранене. След като сте хапнали от плода, не бива да приемате тежка храна и да пиете вода. Най-полезните круши имат характерен мирис.

	Лечението с плода е ефективно при нарушения на работата на задстомашната жлеза като затлъстяване, например. Това се обяснява с факта, че преобладаващата част въглехидрати, влизащи в състава й, представлява фруктоза, която не оказва влияние върху нивото на захар в кръвта.

	Не по-малка е ползата на крушата за лечение на заболявания на сърцето и кръвоносните съдове, нормализира холестерола и сърдечния ритъм. Микроелементите, които влизат в състава на сока и на вътрешността на вкусния плод, стабилизират работата на имунната система и стимулират извеждането на тежките метали и токсините от организма. Освен това в кората има ценни фитонутриенти и фибри.
* * *
ЛЕЧЕНИЕ С КРУШИ ПРИ:

	Заболявания на пикочните пътища 

	При тях широко се използва отварата от круши. В резултат на употребата й се засилва отделянето на урина, губи се гнилостният мирис и се премахва болката при уриниране.
   
	Простатит 

	 При това заболяване помага следната отвара: 1 чаша смлени сушени круши се вари в половин литър вода до омекване на плода. След това се оставя да престои 4 часа. Приема се по половин чаша 3-4 пъти дневно. Ефектът се забелязва още след няколко дни, а при продължителна употреба е възможно напълно да се отървете от проблема.
   
	Дерматит и гъбични заболявания 

	Крушата е естествен антибиотик. Дерматитът и гъбичните заболявания се лекуват с отвара, приготвена от чаша млади (пресни или сушени) листа от дървото и половин литър вряща вода. Комбинацията се вари 2-3 минути на слаб огън. След като изстине, с нея се правят компреси и се поставят върху засегнатите места.

Източник: www.framar.bg



Полезни съвети

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ РАКИЯТА ЗА ЗДРАВНИ ЦЕЛИ

	Консумацията на алкохол в големи количества безспорно носи изключително негативни последици както за психическото, така и за физическото ни състояние. Но в същото време не могат да се отрекат и ползите от домашно приготвения спирт, използван в редица лечебни рецепти от народната медицина. За да прилагате ефективно ракията в грижите за здравето, вижте следните съвети:

	Ще премахнете без болка лейкопласта, ако предварително го накиснете с ракия. 

	За да почистите замърсените фуги на плочките в банята и кухнята, ги напръскайте обилно със силна ракия. След 5-10 минути изплакнете с вода. Алкохолът убива мухъла, плесента и други бактерии.

	Измийте прозорците с ракия и ги подсушете. 

	Опитайте да отстраните петната по дрехите, като ги накиснете в ракия. 

	С помощта на памучен тампон избършете кожата на лицето си с ракия. Това ще я почисти и дезинфектира. Не забравяйте после да нанесете овлажняващ крем.

	Добавете малко ракия в шишето с шампоан. Алкохолът почиства кожата, премахва токсините от косата и стимулира растежа й.

	Напълнете буркан с пресен цвят от лавандула, залейте го с ракия, затворете и сложете на слънце за 3 дни. После прецедете и използвайте получената лавандулова тинктура при болка в костите и мускулите, главоболие, рани и обриви.

	Направете си домашна вода за уста, като разбъркате 2 супени лъжици канела на прах в 1 ч.ч. ракия. Прецедете, смесете с малко топла вода и изплаквайте устата си сутрин и вечер. Не поглъщайте!

	Намокрете памук с ракия и мажете с него няколко пъти на ден херпеса на устните си, за да го изсушите.

	За да се отървете от пърхота, в 1 ч.ч. ракия, накиснете за 2 дни 2 супени лъжици наситнен розмарин. После прецедете и с получената тинктура масажирайте кожата на главата си. 

	Срещу болка в ушите капнете няколко капки ракия в ухото си. Изчакайте няколко минути, след което я попийте с памук. Ракията ще убие бактериите, които причиняват възпалението в ухото.

	При простуда разтривайте краката, гърба и гърдите си с ракия.

	За да се отървете от лошата миризма на краката, редовно ги измивайте с ракия. 

	Намажете с ракия изгореното от отровен бръшлян място по кожата. Тя ще помогне за разграждането на токсичното бръшляново масло. 

	Налейте половин чаша ракия и чаша вода в найлонова торбичка и я поставете във фризера. Полученият лед може да използвате за премахване на болката при травми, както и срещу тъмни сенки под очите.
Източник: www.saveti.framar.bg



Усмивки

КАК ОМЪЖИХ ТРИТЕ ЩЕРКИ
– продължение –
	Най-малката беше и най-учена: завърши прогимназия. Мъж с фльонга искаше да вземе и в града да живее. Те не я пускат в селото, тя пита за поповата къща! Младо – умът му фърка… Знам аз, че ще си седне и тя на задницата, ама вече няма да е млада и за нищо няма да става.
	В село имаше един добруджанец, недоучил даскал. Хубавец, само дето пие и за умрелите и работа не подхваща. „Ако туй не е третият зет, думам си, кадъна да стана!” Взех да мисля как да наглася работата. Знам аз, че пиян мъж си гледа пиенето и чужди плетове не прескача – затуй не е лош мъж. Само трябва да падне на свястна жена в ръцете.
	Реших да го пуснем, уж под наем. То от пиян човек какви пари, ами да ми е подръки. Той кога не е пил тъй сладко и умно приказва, че в устата го гледахме и на моята взе да й се мъти главата. Само че, работа пак не подхваща. Не бе свикнал на селски труд, а не си беше довършил учението и не можеше да стане даскал.
	– Петърчо – думам му един ден – защо не си намериш някое добро момиче да ти помогне да си доизучиш и да заживеете като хората?
	– Златна ти уста, бульо Маринице, ама къде да го намеря?
	– Ваша си работа, аз не се меся, ама като гледам, с наша Вида се харесвате. Ако се вземете ще продам нивата на Крушов баир да си доучиш.
	Даде дума момчето и работата кажи-речи опечена.
	Тогава моят се заинати като магаре на мост. Жал му бе за нивата. Хванаха ме мене бесните, че като му викнах: "Слушай бе, дърт караконджул! Като ти е такъв суратът, че и на щерките си го лепнал, без нива ще стоиш да ти дойде умът в главата и да си правиш сметката друг път с какъв нос да се раждаш!"
	С лошо, с добро, склони той и пак на моята стана. Оженихме ги и додето врекне първото дете Петър се върна от града, сложил фльонгата и взе да пердаши чуждите деца и да дундурка своите.
	Олекна ми. Една майка ожени ли си добре децата – най-важното е вече направила.
От мен един акъл: мъжът здрав и прав ли е, значи става за женене. Всичкото е да не подбираш много, а да знаеш как да го хванеш. Речено е: от стар бик добър вол не става и е тъй. Затова – овреме. Туй, дето го живеем, Господ го е направил като гювеча – има и мръвки, има и прегоряло. Избираш ли само хубавото – гладна ще останеш.
	Най-малката в града не отиде, ама роди три деца. Хубави като икони и умни като баба си. 	Да е жива и здрава майка им, че и тях да ожени. Знае тя как стават тия работи и няма да ги остави сиротни като палета без опашка.
Калчо Иванов, 
"Прости работи за умни глави"



Занимателна страничка


ЛЮБИМИ ВЪПРОСИ НА НИКИ КЪНЧЕВ 
	
	Задача 1: На кой витамин са богати портокалите?

	а) C
	б) D
	в) E


	Задача 2: В кой спорт се провежда турнирът Жулиета Шишманова?

	а) Художествена гимнастика 
	б) Лека атлетика 
	в) Биатлон 


	Задача 3: Коя природна зона се намира в субарктичния и арктичния пояс?

	а) Кампос 
	б) Тундра 
	в) Сахел 
	г) Тайга



	Задача 4: Коя автомобилна компания не носи името на основателя си?

	а) "Хонда"
	б) "Форд"
	в) "Фиат"
	г) "Ситроен"
* * * * * *
ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ 
(ПО ЛЪЖЛИВА СЛЕДА)

	През цялото време Стрезов не споменава и дума за кражбата пред Палавранов. Откъде тогава Палавранов знае за нея, след като твърди, че през цялото време е спал непробудно!




Притурка Историята помни

ЧЕРНИЯТ КОННИК

- с продължение -
	Нямаше човек в престолния град Плиска, който да не познава великия боил Есхач. Мернеше ли се някъде кафявият му сукнен кафтан, обшит по краищата с тесни кожички от лисици, или самуреният калпак, който зиме и лете не слизаше от побелялата му глава, хората отгатваха присъствието на боила и го срещаха с уважение и почит. Дворцовите люде почитаха в него мъдрия и далновиден боил, който от почти четири десетилетия бе давал най-умните съвети и неведнъж бе имал смелостта да противоречи дори на хана или княза и всякога времето по-късно бе доказвало правотата и справедливостта на неговото мнение. Търговците на скъпи и изящни предмети, занаятчиите с опушени лица и мазолести пръсти от западния край на Външния град, стотиците бедняци, които преживяваха от ден за ден, го величаеха като най-щедър благородник, който ни веднъж не бе се пазарил за цената на избраната вещ и не бе отказал на просяк залък хляб и глътка вино. За воините пък той бе най-първият воин, отрупан със слава от битките срещу немци, моравци, сърби и византийци. Есхач бе нисък и слаб, но удивително пъргав и подвижен. Носеше винаги еднакви дрехи и подобаващ на сана му широк колан със златна тока и златни копчета. Макар че не беше бранно време, на високите му жълти ботуши от щавена кожа непрестанно подрънкваха големи посребрени шпори, о които се удряше застрашително тежък дамаски меч – страшно оръжие дори и в неговата шейсетлетна десница. Много бе преживял старият Есхач и всяка битка, всяко пратеничество в чужди и далечни земи бе оставило по една дълбока бръчка върху бръснатото му лице, сред което светеха две чудно млади, ту свирепи и сурови, ту топли и ласкави очи.
	Сега, когато се зададе от вратата на крепостта, шестимата стражници, които стояха на мраморната площадка пред входа на Малкия дворец, застанаха бързо по трима от двете страни на дебелата трикрила дъбова порта, прибраха ръцете с щитовете до гърдите и изправиха украсените със снопчета от конска опашка копия. Те знаеха, че този стар и кален в битки воин никога не отминаваше стражата, без да огледа стойката на стражниците, оръжието и дрехите им, без да похвали спретнатите или да смъмри небрежните. Но стражниците се излъгаха – този път Есхач сякаш не ги забеляза. С приведена глава, със загрижен блуждаещ поглед той мина с бързи ситни стъпки между тях и след миг мечът и шпорите му зазвънтяха по каменните стъпала към горния кат на двореца.
	Неспиран от слугите и робите, великият боил пресече няколко зали и полутъмни ходници и спря пред покойнината на стария княз.
	– Сондоке!
	Слугата, който стоеше пред вратата на княза, преви дебелото си тяло и върху хитрото му широко лице се изписа раболепство.
	– Тука ли е господарят?
	– Тук е, славни боиле.
	– Сам?
	– Премъдрият Наум е при него.
	Есхач потропа на вратата и веднага влезе. Само за него и за Наум бе позволил старият Борис да влизат направо – иначе дори и княз Владимир трябваше да иска предварително разрешение. В покойнината цареше полумрак. До простата дървена маса седяха Борис и бледият черновлас Наум, просветеният ученик на Кирила и Методия. Облакътен на масата, Борис бе закрил очи в съсухрените си длани, а дългите му снежнобели коси се бяха свлекли напред. Есхач пристъпи до него, свали по славянски обичай калпака си, коленичи и изрече със задавен глас:
	– Господарю, прости на верния си Есхач скръбните вести, които е принуден да ти съобщи.
	Борис трепна и се изправи. Отпуснатостта изведнъж изчезна от съсухрената му снага и отстъпи място на напрегнато, войнствено очакване. Докато го гледаше, Есхач неволно си помисли, че пред него не е белобрадият и белокос калугер Михаил, завърнал се от молитвената тишина на монашеската килия, а предишният, великият княз Борис, властвал почти четиридесет лета над българи и славяни, твърдият и суров самодържец, който преди двадесет и шест години с шепа верни дружинници бе смазал с огън и меч могъщите боили и бе предал на жестока казън петдесет и двама от тях, защото бяха дръзнали да се възбунят срещу Христовата вяра и искаха да върнат старата, езическата. Високата му права снага, покрита с проста шаячна власеница, не беше снага на смирен калугер, а на борец и воин.
	– Стани, Есхач – тихо заповяда Борис. – Пред мен не трябва да се коленичи. Говори! Каква нова подлост е измислил онзи, онова сатанинско изчадие, което смятах за свой син?
	– Господарю, намери сили да понесеш и този удар. Писмото, което ти изпрати в Цариград на Симеона, бог да пази живота му, не е тайна за княз Владимира…
	– Как! – извика грозно Борис. – Той е дръзнал да открадне моето, бащиното си писмо!
	– Не, не го е откраднал. Но негови верни люде са застигнали пратеника ти из проходите на Верегава, нападнали са го и го принудили да им предаде писмото. Със себе си те водели и нотарий, вещ и по ромейското, и по славянското писмо, който преписал всичко дума по дума. После върнали писмото на пратеника и го пуснали да продължи към Византия. А преписът е у княза.
	– Кога е станало това?
	– Точно преди осемнадесет дни.
	Борис пресметна бързо.
	– Значи два дни след като го изпратих. Сигурен ли си, че това наистина е станало?
	– Напълно, господарю. Уви, лошите новини рядко са погрешни.
	– Кой ти го каза?
	– Копанът Винех от дворцовата дружина. Той е бил в групата на преследвачите.
	В стаята настъпи тежко мълчание. Борис скръсти ръце на гърба и се заразхожда между вратата и прозореца, а власеницата се заувива около кокалестите му колене. Наум и Есхач безмълвно го следваха с очи. Най-сетне старецът прекъсна нервната си разходка, спря и се прекръсти широко. Дълбока бръчка се сви между тежко надвисналите му вежди.
	– Бог да е на помощ на Симеона… Защото човек надали може да му помогне.
	– Господарю и брате во Христе Михаиле – за пръв път заговори Наум. Гласът му бе плътен и звучен; глас на проповедник. – С никого не сподели ти какво бащино слово си изпратил на сина си, вярното божие чадо Симеон. От никого съвет не поиска, никому не се довери. Сега тайната ти не е вече само твоя тайна. Наруши мълчанието си, брате, отвори сърцето си за нас, верните ти слуги. Така и на тебе ще е по-леко, пък и добра мисъл иде по-лесно в три глави, отколкото в една, пък била тя и най-мъдрата.
	– Аз същото исках да кажа – намеси се и Есхач. – Ние сме с тебе, господарю, където и за каквото да ни поведеш. Но сега ние не сме ти полезни, щом ни държиш далеч от сърцето си.
	Старецът ги слушаше търпеливо, гледаше ги изпод свъсените си вежди, а десницата му бавно гладеше дългата бяла брада. Имаше вид на човек, който за последен път се колебае, преди да вземе съдбоносно решение.
	– Право говорите и двамата – каза най-после той. – Глупец е слепецът, който не се доверява на тоягата, върху която се подпира. А Вие, само Вие останахте подкрепа за моята ръка. Всички други ме изоставиха – едни преминаха към Владимира, други се укриха в къртичи дупки от страх за кожата си. Само Вие – повтори той пак замислено. – Грях ще сторя да мълча повече.
	Борис отметна полата на власеницата, бръкна в дълбокия джоб, пришит от вътрешната й страна, и извади скрития там свитък.
	– Един препис при Владимира и един у мене. Ето, брате Науме, прочети го ти.
	Наум пое свитъка, разгъна го, хвърли бърз поглед върху него, изкашля се и зачете бавно:
	– „Симеоне! Неволята ме накара да изляза от манастира, неволята ме накара да сменя благочестивия и богоугоден живот в светата обител с греховните човешки дела, пак неволята ме накара да уловя пачето перо, за да ти пиша. За всичко това причината е твоят по-стар брат Владимир, да бъде проклето името му. За три години, откакто го коронясах за български княз, той унищожи цялото дело на моя живот. Каквото аз съградих, той го срина. Лицемерна и подла е била предишната му смиреност пред бога и пред бащината воля. Щом зае престола, той се огради с лоши съветници, пройдохи, пияници и разгулни жени. Отрече се от Христовата вяра, върна се към езичеството и преследва всички християни. Забрани да го зоват с християнското му име Владимир, а се нарича пак със старото, езическото Расате. Стана пръв гонител на славяните. Колкото аз се мъчих да сродя и побратимя българите и славяните, толкова той въздига и обогатява едните и преследва другите. Славянска и християнска кръв се лее в княжеството, а няма здрава ръка, която да му попречи.
	Безброй са неговите престъпления. Всеки, който се изпречи пред стъпките му, бива погубен. Същата участ споделя и онзи, от когото Владимир се страхува, че може да събере хора срещу него. Архиепископът, негова светост Йосиф, бе измъчван жестоко и сега е окован в тъмница само защото проповядваше борба срещу езичеството. Боила-тарканът твоят брат Гавриил, умря за една нощ, отровен със страшна злъч, която остави черни петна по кожата му. Другият ти брат Яков бе нападнат от преоблечени като разбойници люде на княза и бе ослепен; Владимир го заточи в манастир чак в Хърватия. Сестрите ти Епраксия и Анна той даде за жени на диви ханове далеч отвъд Дунава. Останах само аз. И ти, сине Симеоне. Всички други от рода ни ги няма вече. Като предишен княз, като твой баща и като християнин, аз ти пиша това писмо, Симеоне, и те моля и съветвам да прекъснеш ученолюбивите си занятия и да се върнеш в престолнината Плиска, за да вразумиш с добро или с лошо княза Владимира. Досега той не е посмял да посегне и върху мене, но не зная дали някое утро не ще ме намерят удушен на одъра. Ако съм жив, като се върнеш – заедно ще поведем борбата. Ако дотогава умра – води я сам, сине Симеоне. Аз те благославям.
	Баща ти Борис, божи служител Михаил.“
	Наум завърши четенето, погледна още веднъж от горе до долу ръкописа, сякаш се страхуваше да не е пропуснал нещо, изкашля се пак и едва тогава го подаде на стареца.
	– Тежка съдба очаква Симеона – каза той след малко. – Щом князът е предупреден, то… Дано Симеон бъде разумен и не побърза да изпълни бащината воля. Дано го просветли небето.
	– Защо да хленчим и да чакаме помощ от небето – възкликна Есхач. – Не е ли по-добре да пратим бърз гончия с ново писмо до Симеона и да му поръчаме да не се връща?
	– Всичко съм обмислил – тежко и глухо отсече Борис. – Симеон ще дойде!
	– За да го убият ли?
	– Дори и да го убият – с мрачна упоритост повтори старецът.
	– Не ти ли стига примерът на Гавриил и Яков?
	– Не! И сто сина да имам, и стоте ще ги дам за правото дело. Пък накрая и сам ще сложа глава на дръвника.
	Есхач замлъкна. Тежка въздишка се отрони от устата на Наума:
	– Може би Христовата вяра заслужава такава скъпа жертва – каза той.
	– Христовата вяра ли? – запита Борис със зле прикривана насмешка. – Да говорим без извъртане, брате Науме. За коя Христова вяра говориш?
	– Как за коя? Не разбирам въпроса ти, брате Михаиле.
	– Отговори, отговори. За коя Христова вяра са думите ти? За римската или за гръцката? Или може би приказката ти е за вярата на манихео-павликяните? Или на монофизите! На месалитяните? На иконоборците? Коя е Христовата вяра?
	Наум не бе очаквал подобна нападка.
	– Но и ти си християнин, брате Михаиле, и верующите дори светец те зоват. Нали ти покръсти в правата вяра народа си? Нали ти се отказа от престола, за да станеш божи служител?
	– Така е. Но защо забравяш, че преди да стана християнин, аз бях хан и вожд на българското племе? Един истински вожд първо мисли за доброто на народа си, че едва тогава за вярата. За него всички вери са хубави, когато са от полза за княжеството.
	– Не мога да те разбера – призна Наум. – Нима искаш да кажеш, че си покръстил народа не за да го просветиш в правата вяра, а за да има полза за княжеството?
	– Разбира се.
	– В словата ти има противоречие. Казваш, че християнството е от полза за народа, а същевременно искаш да изкараш, че то не е по-добра религия от другите.
	– Наистина не ме разбираш – махна нетърпеливо ръка старият княз. – Христовата вяра е по-добра, по-мъдра и по-човечна от другите. Но всички велики вождове на българското племе досега са били езичници. Исперих и Тервел, Кардам и страшният Крум, Омуртаг и дори моят баща Пресиян бяха езичници. А нима техният живот отиде напразно? Нима езичеството им попречи да създадат славното българско княжество, което вече две столетия не дава сън на ромейските императори?
	– Тогава защо се покръсти? Защо не остана езичник като дедите си? Защо си се заканил да унищожиш, езичника Владимир-Расате, който иска да се върне към вярата на предците си?
	– Есхач, и ти ли не разбираш?
	– Честна дума – не, господарю.
	– Чудно защо не си ме запитал преди тридесет години, когато се покръствахме – иронично подхвърли Борис. – Но… добре. Ще ви обясня както някога. Кажи, Есхач, каква кръв тече в жилите ти?
	– Чиста българска, господарю. Глиганът, знакът на моите деди, от края на вековете е стоял вярно наред до вашия вълк, от великия Авитохол и Ирник до днес.
	– Така, така. А защо ти, българинът, даде на дъщеря си славянско име?
	– За Кремена ли говориш?
	– Кремена е славянско име. Защо избра това, а не друго?
	– Не мога да отговоря – вдигна рамене Есхач. – Хубаво име е, звучно. Може да съм го чул отнякъде или жена ми да го е казала.
	– Жена ти, славянката, нали? Защо се ожени за славянка, Есхач? Малко ли бяха кръглоликите и теснооки българки? Защо взе славянката, та децата ти да не бъдат чисти българи като тебе?
	– Чуден въпрос, господарю. Някога ти сам ме посъветва да я взема. Даже против волята й я взех.
	– Добре, да не разравяме миналото. Кажи ми друго. Защо ти, българинът, даде подслон на този, славянския просветител Наум, ученика на Константина философа?
	– Учудваш ме с въпросите си, господарю. Защо наричаш Наума славянин, когато той е наш, български и християнски просветител?
	В очите на Борис блесна доволство.
	– Ето сега мога да отговоря на въпросите ви. Българите, братя мои, са велико племе, но са малко. Сред славяните ние сме като капка в морето. Двеста години ние ги държахме под ботуша си, но повече не може. Само да надигнат глава, и с нас е свършено. А славяните са християни и гръцките им попове ги подстрекават постоянно срещу нас. Е, какво трябваше да се направи? Аз, ханът, избрах – направих християни и българите и сега в княжеството няма славяни и българи, а само българи – едно племе, една вяра, една кръв. Аз помня, Есхач, как на младини ти се гнусеше от славяните. „Вонящи просоядци“ ги наричаше, нали? А сега славянският просветител Наум живее в дома ти, жена ти – бог да я прости – беше славянка, дъщеря ти е със славянско име. Разбрахте ли ме сега?
	– Има и друго – продължи старият княз, без да им остави време да се опомнят. – Благодарение на Христовата вяра славяните станаха равни на нас, българите, създадоха си свои велможи, свое писано слово. Какво казвам – та и ние сега тук със славянска реч говорим! И когато дойде време за бран, славяните вече не казват, че се бият за „онези, българите властници“, а за нас, за нашето българско славянско княжество. А щяхме ли да станем княжество, ако не бяхме приели християнството? Не, и до днес никой не щеше да ни признае и за всички щяхме да бъдем все още диви варвари. Отговорете сега – разбирате ли защо един вожд, бил той хан или княз, трябва да гледа много по-далеч от вярата?
	Двамата му събеседници мълчаха. Есхач бе обърнал широко отворените си очи навън, сякаш се взираше през опънатите на прозорците ципи в светлината на летния ден. До него Наум замислено гледаше рошавата си черна брада.
	– Да, разбрах те – наруши най-после мълчанието Наум. – Но – прости ми за искреността, брате Михаиле – разочарован съм. Аз все мислех, че ти така, от просветление на сърцето си прегърнал кръста Христов, пък то било… от хитра сметка и хладна княжеска мъдрост. Та значи и борбата ти срещу Владимира не е борба на християнин, а…
	– Може и така да е – прекъсна го Борис. – Ако Владимир беше държал кормилото на княжеството, както го държах аз, сега нямаше да бъда тук, а щях мирно да се радвам на старините си в манастира. Той се връща към езичеството, за да отвори отново старата пропаст между българите и славяните, да направи едните господари, а другите роби. Той отнема земите на славянските първенци, прокужда ги. Отрече се и от славянското си име и взе пак старото, българското. Славянски крак в двореца не се допуща. Нито един славянски старейшина не е вече в свитата му. А кои останаха? – Кавханът Цок, пияницата, който прекара цялото богатство на баща си през ненаситното си гърло; ичиргу-боилът Окорсис, който не умее нищо друго, освен да доставя нови наложници на княза; онази маймуна Паган, хан-боилът Коловър, дето и себе си не може да измами с глупавите си заклинания… А защо ти, Есхач, който си българин и велик боил, не влизаш вече в съвета на великите боили? Защото ти престана да мразиш славяните и не искаш да се връщаш към езичеството. Ето това е грешката на Владимира, която нито на този, нито на онзи свят ще простя.
	– И затова ли викаш Симеона? – попита Есхач.
	– Да, затова. Симеон е умен и мъдър – той ще намери начин да отреже главата на змията. А ако падне и Симеон – аз с моята ръка ще я отрежа… Старецът удари с ръка върху масата.
	Слугата Сондоке, който досега бе подслушвал на вратата, се стресна от този шум и побърза да се отдръпне. После помисли малко върху чутия разговор, потри доволно ръце и лицето му се изкриви в хитра, доволна усмивка.
* * * *
	– И какво каза накрая баща ми? – запита Владимир. Цок и Окорсис се наведоха напред, за да чуят по-добре отговора.
	– Каза, че щом дойде Симеон и ще ти отреже главата. А ако той не може или не иска, сам княз Борис щял да го стори. „Ще се промъкна някоя вечер – казва – и хей така, като агне ще го заколя върху одъра.“
	Владимир се облегна на трона, замисли се, после прошепна тихо на себе си:
	– Ще видим чия глава ще падне първа… – След това продължи високо: – Багатур си ти, Сондоке! Нека така да ти бъде занапред името – Сондоке багатур! Да помнят людете кой е бил верен човек на хана Расате. На, вземи това – той подхвърли на слугата една кесия – и в бъдеще пак си отваряй ушите. Чуеш ли нещо – при мене. Ще има и още.
	Сондоке мушна кесията в пазвата си, поклони се до земята и подхвана угоднически:
	– Ювиги хане, защо ми даваш това злато? Аз съм твой верен слуга, а в жилите ми тече чиста българска кръв. Не съм ли достоен за по-друга награда? 
	Владимир се взря в него, прочете мисълта на лицето му и се разсмя:
	– Да, прав си, Сондоке багатур. – Той извика Окорсис до себе си и тихо му заповяда нещо. Окорсис влезе в стаичката до абсидата на престола, където ханът обличаше тържествения си кафтан, и след малко се върна с колан в ръце, който бе с бронзова тока и копчета. Ханът го пое от ичиргу-боила и го подаде на светналия от радост Сондоке. – Вземи го, човече. Пък ако ми служиш все така вярно, може един ден и златен пояс да получиш. 
	– Заклевам се във всесилния Тангра, ще бъда твое ухо и твое око, господарю.
	– Но сега още не носи колана – добави предупредително Владимир. – Иначе баща ми ще се усъмни и ще се пази от тебе. Не го носи – повтори той, – ще дойде време и за него.
	Когато слугата излезе заднишком и с дълбоки поклони от просторната зала, ханът се обърна към стоящия прав до него Цок:
	– Кой е този Винех?
	– Копан от дворцовата стража, господарю.
	– Беше ли с онази група?
	– Беше начело на десет конника.
	– Българин или славянин?
	– Българин. И затова ми е чудно, че е станал предател.
	– Довечера ще му отсечем главата. Заповядам да го хванат и оковат в желязо.
	– Господарю, защо да е довечера? Нали ще бъде пиршеството…
	– Именно. Тук, в тази зала, ще му свалим главата за радост на празненството. Окорсис!
	– Заповядай, ювиги хане.
	– Ще отидеш при баща ми в Малкия дворец. Предай му моята повеля довечера да присъства на пиршеството.
	– А ако откаже?
	– Ще му кажеш, че имаш заповед да го оковеш и да го доведеш със стража. Това ще го стресне. Същото предай и на Есхач. Наум няма да викаш – не мога да търпя това чучело.
* * *
	Сто машали, забучени на железните подставки по стените на престолната зала, със сухо пращене хвърляха обилна светлина върху празничните трапези. Горе, на княжеския подиум, седеше Владимир в цялото великолепие на богатото си ханско облекло. Той носеше кафтан от тежко червено кадифе, обшит със златни нишки, пристегнат с майсторски гравиран златен колан. Въпреки че беше на петдесет и пет години, ханът имаше висока, права и жилава снага, която бе наследил от баща си – общо взето, необичаен ръст между чистокръвните българи. Косите му, в които нямаше нито един бял косъм, бяха прибрани според българския обичай в три дълги плитки, спуснати на раменете. Имаше ъгловато, ръбесто, с изпъкнали скули лице, тънки смолисти вежди и черни очи, които разгулният живот бе лишил от някогашния им блясък. Носът му бе прав, остър, но с чувствени широки ноздри. Дълги, провиснали отстрани мустаци скриваха устните му, а под тях се очертаваше малка вдлъбнатина на брадичката му – белег на непримирима упоритост. Сега пред хана бе поставена правоъгълна масичка, отрупана със златни и сребърни блюда с месо и плодове и стройни, пищно гравирани златни кани с вино. Но ханът не посягаше нито към блюдата, нито към стаканите и гостите му, които седяха на ниски столчета край малки маси от двете страни на залата, с любопитство и изненада се споглеждаха – за пръв път Владимир не бързаше да даде знак за откриване на пиршеството. Ханът почака още малко, после с кимване на глава повика ичиргу-боила Окорсис и му прошепна нещо. Окорсис излезе, върна се скоро и отдалеч кимна утвърдително. След малко вратата повторно се отвори и в нейното очертание се показа старият княз Борис, който се облягаше на ръката на Есхач. Залата онемя – никой не бе очаквал да види тук Есхач, а идването и на Бориса доведе боилите до изумление. Борис се огледа. Очите му мятаха светкавици. С мълчалив жест Владимир му показа крайната масичка, отреждана обикновено за най-низшите по сан гости. Борис и Есхач спокойно прекосиха залата и седнаха на ниските столчета. Ханът вдигна чашата си, която изкусен златар бе изковал като извит рог.
	– Наздраве!
	– Наздраве! – отговори гърлено хорът на благородниците. Само Борис и Есхач не посегнаха към чашите си.
	– Защо, драги татко – иронично подхвърли през залата Владимир, – не вдигнеш чашата си?
	Старецът отговори с глух, но твърд глас:
	– Не мога да пия вино там, където Крум е редял своите закони, където великият Омуртаг е подписвал победните си договори с византийци, франки и маджари, където аз поставих българската корона на главата си и приех Христовата вяра. Това вино осквернява паметта на бащите ни.
	Предизвикателството бе запратено право в лицето му и Владимир с мъка преглътна обидата – за българите паметта на дедите беше свещена и онзи, който не я тачеше, се смяташе опозорен завинаги.
	– Някога внуците ни ще казват още: „Където и великият хан Расате вдигаше пълна чаша за прослава на всемогъщия Тангра“.
	– Не, те ще казват: „Някога в тази зала се говореше за бран, за славни подвизи и велики дела, а безумният княз Владимир я превърна в място за пиянство, гощавки и разпутство“.
	Ханът остави чашата.
	– Остър е езикът ти, старче, но накриво реже. Добре, да не пием… докато ти си тука. Да пристъпим тогава към онова празненство, което съм подготвил нарочно за тебе.
	Той плесна три пъти с ръце. Разтичаха се слуги и роби, разстлаха алена черга в средата на залата и туриха върху нея кръгъл пън. После няколко стражи въведоха обезоръжения, с оковани на гърба ръце копан Винех.
	Младият воин забеляза кръглия пън, пребледня и залитна. После се съвзе и изправи глава – той разбра участта си, знаеше, че не може да чака милост и реши да умре като боец. Огледа се бавно и срещна погледа на Есхач. „Тъй ли ми се отплати за верността ми?“ – мълчаливо казаха очите му.
	Есхач издържа погледа му, после издигна очи нагоре, като че призоваваше небето за свидетел, и поклати отрицателно пръст. Винех кимна глава – от блестящите въгленчета в очите на стария боил, от бледността му и от знака той бе прозрял истината.
	– Този човек – високо произнесе Владимир – е копанът Винех. Той бе отрупан с милостите ми, а ми отвърна с подлост и предателство. Затова ние ще го изпратим да служи на вечните духове на земята, за прослава на боговете и за назидание на онези, които ще поискат да следват делата му. Паган!
	Напред пристъпи едно неимоверно пълно тяло, поставено върху чифт къси, тънки и криви крака.
	– Заповядай, ювиги хане – пискливо изговори хан-боилът коловър, като напразно се мъчеше да стори поклон.
	– Започвай!
	Стражите свалиха Винех на земята, обърнаха го по гръб и поставиха врата му на пънчето. Бърборейки неясни заклинания, Паган направи три кръга около жертвата, като ръсеше вода и вино и от време на време поглеждаше към небето. Есхач и Борис бяха смъртно пребледнели. Вадички пот се стичаха по лицата им. Но и хан-боилът коловър не се чувствуваше много по-добре от тях – тази беше първата човешка жертва, която трябваше да принесе, и това караше страхливото му сърце да примира, преплиташе стъпките му.
	– Боговете ще покажат доволни ли са от нашия дар – изпищя пак обичайните обредни думи и като се препъваше, приближи със свещения нож към жертвата.
	Боязливо замахна, но разтрепераната му ръка не улучи.
	– Лош знак – зашепнаха удължилите врат боили.
	– Удри право! – заповяда пак Владимир.
	Паган затвори очи и удари силно с ножа. Но ударът не попадна в разголения врат на Винех, а разкъса бузата му. Струйка алена кръв се проточи по дървеното пънче.
	– Режи хубаво, колачо – за пръв път проговори Винех. – Режи и направи място за онзи. – Той изплю кървава храчка по посока на престола. – И неговият ред скоро ще дойде.
	– Исус е с тебе, Винех! – разнесе се гласът на Бориса.
	Разгневен, с кръвясали очи и издути жили на челото, Владимир скочи от престола и масичката с блюдата и каните отхвръкна по стълбите на подиума. Той прекрачи надолу, грабна свещения нож от разтрепераната десница на хан-боила коловър и с твърда ръка промуши врата на жертвата. Бликна кръв и образува черна локвичка върху чергата. Владимир не дочака хан-боила коловър да разгадае по кръвта волята на боговете, а почти без да я погледне, обяви:
	– Духовете на земята приемат с доволство нашата жертва, но искат и други, нови жертви. – Той погледна към баща си. – И те ще ги имат, заклевам се.
	Старият княз се изправи и посочи с пръст към Владимира.
	– Да, ще ги имат! – Всички в залата бяха изтръпнали: високата му и слаба осанка, белите коси, разпилени върху черната власеница, костеливият пръст, насочен с пророческа твърдост към хана, всичко му придаваше нещо необикновено, свято или демонично. – Ще ги имат! – повтори той. – Отмъстителят идва! Убойте се, нещастници!
	С твърда и широка крачка старецът излезе от престолната зала. Есхач го придружи. Никой не посмя да ги спре.
	Владимир остана няколко мига прав и замислен. После бавно се качи на трона си.
	Слуги се спуснаха да вдигнат още топлото тяло на жертвата. Гръмнаха зурли и сазове. Полуголи танцувачки се втурнаха между масите и завъртяха шеметен танц. Но Владимир не ги и поглеждаше…

Цончо Родев

