Звук и светлина




 бр.3,  2016 г.





Месечно списание на Национална асоциация на сляпо-глухите в България, 
основано през месец юни, 2003 г.















Редактор: Снежанка Кирчева,
Графичен дизайн и предпечат:
 Илия Кърджанов и Анна Ройдева
Художествено оформление: Катя Парапанова
Коректор: Деян Славов

Адрес на редакцията:
4018, Пловдив, пощенска кутия 29, 
тел.и факс: 032-65-36-02, тел. 032-62-52-87
eл. поща: zvukisvetlina@gmail.com
Скайп: zvukisvetlina.sg
Интернет-страница: 
http://www.zvuk-i-svetlina.eu
Интернет-страница на НАСГБ: http://www.nasgb.org
Адрес за посещения: Пловдив, ул. "Весела " 30, НАСГБ


Съдържание
Приоритети
В Управителния съвет на НАСГБ	 3
В Управителния съвет на НСФСГБ	5
Международна среща и обмяна на опит със сляпо-глухите от Хърватия и Словения (продължение 
от миналия брой)	6

Делници и празници
Първа среща с тактилната комуникация	 7
Два празника в един ден 	 7
Мартенски празници в ТО Шумен	8
Отбелязахме баба Марта и деня на самодееца в ТО Добрич	9
Общоградско възпоменание и поклонение пред загиналите за свободата на България от турско
 робство	9


Силуети
Какво цвете да подарим за осми март?	10

Щрихи от родината 
Божият мост	 11

Хоризонти 
Братислава	12

Любопитно
Десет национални храни.	13

Приятели от близо и далеч
И Владо Желев на 80!!!	15

За конкурса 	 18


Усмивки
Вицове	19

Занимателна страничка
Въпроси 	20
Отговор на криминалната загадка (Автокражбата)	20

Статии на задна вътрешна страница
Поздравителен адрес	21
Благодарствено писмо от Петко Абаджиев	21


Притурка Историята помни
Братството (с продължение)	22


Приоритети
В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
 
	На 17.02.2016 г. Управителният съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) проведе първо заседание за 2016 г. На заседанието присъстваха всички членове, както и Маринка Маринова – председател на Контролния съвет (КС) на НАСГБ, която участваше със съвещателен глас.
	УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 11.11.2015 г. до 17.02.2016 г.
	УС на НАСГБ утвърди 10 нови членове, съответно по един от ТО Асеновград, ТО Варна, ТО Габрово, ТО Стара Загора, двама от ТО Пловдив и четирима от ТО Благоевград. Възстанови членството на едно лице от ТО Неделино.
	УС взе решение за провеждане на Общо годишно отчетно събрание на НАСГБ за отчетната 2015 г., което ще се проведе в гр. Пловдив на 20.04.2016 г. от 17 ч. в хотел „Интелкооп“, ул. „Константин Нунков” № 13А, при следния дневен ред: 1. Отчет на УС за дейността на НАСГБ за 2015 г.; 2. Отчет на КС на НАСГБ за 2015 г.; 3. Финансов отчет на НАСГБ за 2015 г.; 4. Отчет за дейността на НЦРСГ „Хелън Келър” през 2015 г.; 5. Приемане проекто-програмата за дейността на НАСГБ през 2016 г.; 6. Приемане проекто-бюджета на НАСГБ за 2016 г.; 7. Приемане размера на членския внос за 2016 г. и 2017 г. (за който УС реши да предложи на Общото събрание (ОС) да бъде 2 лв.); и 8. Разни. УС прие проектите на материали по точките от дневния ред за внасянето им в Общото събрание на НАСГБ.
	УС изслуша докладната от Станчо Добрев – председател на ТО Варна, за психоклимата в ТО Варна, след което УС взе решение в ТО Варна да се проведе Извънредно отчетно-изборно събрание на ТО на НАСГБ Варна, като препоръчва да се избере ново ръководство: нов председател на ТО Варна и напълно нови членове на ТУС на ТО Варна, които не са влизали в конфликти както с редовите членове на ТО, така и помежду си. Датата на провеждане на извънредното отчетно-изборно събрание на ТО на НАСГБ Варна ще бъде определена от УС на НАСГБ, като УС на НАСГБ ще изпрати поканите до всеки член на ТО Варна. 
	Гласува се и изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на помощни технически средства (ПТС) на сляпо-глухите членове на НАСГБ. УС реши да се отпускат ПТС според финансовите възможности, които са ограничени.  
	УС взе решение, освен досегашния редактор на сп. “Звук и светлина“ – Снежанка Кирчева, да определи като редактор и Анна Ройдева – психолог и специален педагог в НЦРСГ „Х. Келър“, с цел по-доброто оформление на списанието и без да й се заплаща възнаграждение. 
 
Светлозар Парапанов – изп. директор на НАСГБ
* * *


В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НСФСГБ
	На 18.02.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Национална спортна федерация на сляпо-глухите в България (НСФСГБ), на което участваха: председателят на НСФСГБ Димитър Парапанов и членовете на УС: Кирил Дамянов (председател на ОСКСГ „Марица“ Пловдив), Калинка Ковачева (председател на ОСКСГ „Устрем“ Добрич), Ваньо Биячев (председател на ОСКСГ „Вихър“ Варна) и Станчо Добрев (изпълнителен директор на ОСКСГ „Вихър“ Варна). Присъстваха Ангелина Кръстева – председател на ОСКСГ „Августа – Стара Загора” и председателят на Контролния съвет (КС) на НСФСГБ Снежанка Кирчева.
	УС прие докладна от председателя за дейността на НСФСГБ за периода от 12.11.2015 г. до 17.02.2016 г.
	УС взе решение за провеждане на Общо годишно отчетно събрание на НСФСГБ за отчетната 2015 г., което ще се проведе в гр. Пловдив на 21.04.2016 г. от 09:00 ч. в ЦУ на НАСГБ, при следния дневен ред: 1. Приемане Отчета на УС за дейността на НСФСГБ за 2015 г.; 2. Приемане на програмата за дейността на НСФСГБ за 2016 г.; 3. Отчет на КС на НСФСГБ за 2015 г.; 4. Приемане на решение за размера на членския внос на ОСКСГ за 2016 г. и 2017 г.; 5. Приемане на ОСКСГ за членове на НСФСГБ; 6. Разни.
	УС прие проектите на материали по точките от дневния ред за внасянето им в Общото събрание на НСФСГБ.
	В точка „Разни“, членовете на УС решиха: 
	1) За Първия Световен празник на специфичните възможности на сляпо-глухите и XIII Национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, от всяка ТО да участват 20% от членския й състав. За да се сформират справедливи национални отборни класирания, всяка ТО да определя от участниците си в дадено спортно първенство, само трима за отборното класиране. Ако от дадена ТО за дадено спортно първенство няма трима спортисти (а са един или двама), в този случай да се обединяват спортистите от две или три ТО в един комбиниран отбор от трима спортисти за отборно класиране.
	2) В състезанията по боулинг, всеки напълно сляп участник да играе на отделна писта (както бе на Второто европейско първенство през 2014 г. и на националното през 2015 г.), за да се избегне изместването от заетата позиция, което влияе на крайните резултати.
	3) В спортното ходене, съдиите да наблюдават и да дисквалифицират за нарушение на техниката. 
	4) При гладкото бягане и при спортното ходене, ако спортистите са с водачи, да се пускат само по 1 състезател на писта, тъй като вече са двама с водача, за да не се засекат на пистата.
Светлозар Парапанов – изп. директор на НАСГБ
* * *


МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА И ОБМЯНА НА ОПИТ 
СЪС СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ОТ ХЪРВАТИЯ И СЛОВЕНИЯ
(продължение от миналия брой)
Дългоочакваната международна среща с хърватските ни колеги и сляпо-глухи стана факт в късния следобед на 10.12.2015 г. в Загреб. Представителна група от НАСГБ: членове на Управителния съвет (УС) и Контролния съвет (КС), председатели, сътрудници и активисти на териториалните организации, председатели на обединените спортни клубове на сляпо-глухите (ОСКСГ), тотално сляпо-глухи и техните интерпретатори, както и екипа на НАСГБ и НЦРСГ „Хелън Келър“, бяха посрещнати изключително любезно в сградата на „Център за образование, рехабилитация, социализация и творчески дейности“ на хърватската асоциация на сляпо-глухите „Додир“ от нейния председател – Саня Тарцай, която е и президент на Европейския съюз на сляпо-глухите. Домакините ни посрещнаха с греяно вино с карамфил и канела и ръчно приготвени коледни сладки от хърватските сляпо-глухи. Официалната част започна с приветствия от Саня Тарцай и Димитър Парапанов, които също си размениха подаръци, символизиращи двете нации. Г-жа Тарцай поднесе специфични вещи, изобретени в Хърватия: вратовръзка и химикал, а Димитър Парапанов връчи българския трибагреник, знамето на НАСГБ и типичните за България мускалчета с розова вода. Срещата продължи с представянето на българските традиции и обичаи, български фолклор, песни и танци, народни носии и националните ни ястия. Българските тотално сляпо-глухи изпълниха пантомимична сценка, в която по забавен начин се представи „невидимото“ увреждане сляпо-глухота, което може да бъде почувствано само с очите на любовта. 
На 11.12.2015 г. в офиса на Хърватската асоциация на сляпо-глухите „Додир“ се проведе работна среща на екипа, УС и КС на НАСГБ, в която участваха както Саня Тарцай, така и представители на Словенската асоциация на сляпо-глухите „Длан“, пристигнали специално от Любляна: Антон Полутник – председател на асоциацията (тотално сляпо-глух), секретарят на „Длан“ Симона Пеган, доктор на социалните науки, и втори интерпретатор. Работната среща бе изключително ползотворна за нас. Дискутирахме проблеми, обменихме опит и добри практики със сляпо-глухите от Хърватска и Словения. Боряна Коскина поднесе на Саня Тарцай специално изработена реплика на маската на цар Терес. На тази среща ръководствата на трите организации – НАСГБ, Додир и Длан, обсъдиха и взеха решение за бъдещи съвместни дейности. 
Вечерта посетихме театралната постановка с жест и мимика „Белият клоун“, изцяло представена от хърватски сляпо-глухи самодейни актьори, членове на „Додир“. Артистите бяха на изключително високо ниво, а доброволци от екипа на „Додир“ подсигуриха устен превод за аудиторията. Сюжетът на пиесата представяше сляпо-глухо момче (глухо с увредено зрение), което се опитва да стане клоун. В пиесата бе спазен принципът, според който всеки от сляпо-глухите актьори казва репликите си, чрез обичайния за него начин на комуникация, така че видяхме, както адаптирани методи на жестовия език, така и устна реч и ръчни азбуки, включително и пантомима – характерна за скечовете на клоуните. 
Всички българи останаха очаровани от пиесата, която бе прекрасен завършек на международната среща. 
Светлозар Парапанов – изп. директор на НАСГБ


Делници и празници

ПЪРВА СРЕЩА С ТАКТИЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ
Пътувах за Пловдив. На автогара Юг ме посрещнаха председателят на НАСГБ Димитър Парапанов и изпълнителният директор на НАСГБ Светлозар Парапанов. Придвижихме се до НЦРСГ „Хелън Келър“. 
Запознах се с Кръстьо Димов. В последствие пред мен се изправи човек, който енергично ме поздрави с „Добър ден“. Настанихме се и едва тогава разбрах, че той се казва Емил Димов. Оказа се глух, със силно намалено зрение.    Помислих си: „Ами сега, какво да правя и как да контактувам, като не вижда!“. Започнахме да общуваме чрез думи, изписвани буква по буква върху дланта. Използвахме и жестове, които той възприемаше тактилно. Разбирахме се, получи се комфортно и приятно общуване.
Емил ми показа част от неговите познания, като написа на лист всички столици в света. 
Това беше една изключително емоционална за мен среща, тъй като за пръв път контактувах чрез тактилна комуникация. Независимо от неговото състояние Емил е емоционален, културен и любознателен.
По време на престоя си в НЦРСГ има възможност да се занимава с брайл, грънчарство, фитнес, шах.
Неотлъчно до него е сестра му Геновева Кръстева, която е негов интерпретатор, асистент и незаменим помощник.
Искра Пръшева
* * * *
ДВА ПРАЗНИКА В ЕДИН ДЕН
На 11 февруари ТО на НАСГБ гр. Варна празнува Трифон Зарезан – деня на виното и модерния празник на любовта - Свети Валентин. Присъстваха 38 души – членове, придружители и гости. 
Председателят Станчо Добрев поздрави всички присъстващи, уважили празниците и нашата покана. След него Ганка Параскевова започна с първия празник. Накратко поясни кой е Трифон Зарезан, какъв е бил, кога е живял и защо се празнува този ден.
У нас е традиция и народен обичай да се отбелязва Денят на виното. Прави се обред- зарязване. След църковната служба, която на този ден е по-тържествена от обикновено (придружена е от водосвет), лозарите и винарите отиват на лозята си. Носят със себе си погача, варена кокошка, червено вино и шише светена вода. Водят и свирач със себе си. Всеки стопанин зарязва лозето си, полива лозата със светена вода и след това всички се събират на обща трапеза и веселие. Тръгват си всички заедно след празничния обяд към селото, където си гостуват взаимно. Всеки стопанин изкарва пред дома си бъклица или бидонче с вино и се черпят. 
В някои области из България, като Русенско, Плевенско, Врачанско, Разградско, се избира цар на лозарите – трудолюбив, имотен селянин и ако реколтата през неговото царуване е успешна, той се избира за няколко поредни години. Така се зарязват лозята из различните краища на България.
И ние, нашата малка група демонстрирахме обреда зарязване. След него беше изпълнена песента „Вдигни над лозе бъклицата тежка". Ганка Параскевова и Станчо Добрев поздравиха всички приятели с песента „Аз не искам злато и пари".
По случай празника Свети Валентин  състав „Детелини" изпълни песента „Свети, Свети Валентин" – прекрасна песен за обич и любов. Дияна Кръстева поздрави всички лозари, винари и кръчмари с песента „Детелини" на Лили Иванова. Дияна Кръстева и Пламен   Младенов поздравиха всички обичащи виното – еликсира на живота, с песента „Обич“  на Росица Кирилова. С песента „Село Бреница"    завърши кратката, но много подходяща музикална програма. 
Ганка Параскевова представи най-младите членове – най-добрите и най-талантливите в нашия състав. Със скромен жест на внимание тя ги поздрави като им връчи и на двамата по нещо за спомен.
След интересна викторина за виното представена от Параскевова, последваха музика, песни и танци. Поднесе се закуска на всички присъстващи, изпяха се много песни, изиграха се много танци и хората се веселиха от сърце.
В програмата участваха: Станчо Добрев, Ганка Параскевова, Дияна Кръстева, Пламен Стоилов, Цонка Трифонова, Росица Кирова, Елиза Кочева, Стефка Мирева и Станислав   Парушев – музикалният ни съпровод. 
Ганка Параскевова
* * *
МАРТЕНСКИ ПРАЗНИЦИ В ТО ШУМЕН
За 3 март – Националния празник на България, бяха организирани и проведени интересни мероприятия от община Шумен и Военен гарнизон. В църквата „Св. Три Светители“ се направи заупокойна молитва за героите, загинали за свободата. Слово пред паметника на загиналите шуменци на площад „Кристал“ произнесе преподавател от Шуменския университет епископ Константин Преславски. Проведе се тържествен ритуал с полагане на венци и цветя, из целия град, на всички паметници на загиналите герои от различни училища, политически партии, граждани. 
Част от сляпо-глухите членове също поднесохме цветя. В Младежкия дом се проведе концерт по случай празника с патриотични песни от хор „Родни звуци“ и духовия оркестър. 
8 март – Международния ден на жената, отбелязахме в читалище „Напредък“. Гости на тържеството ни бяха Любка Лазарова – председател на РСО на слепите и сътрудничката й –    Дочка Стоянова. 
Янко Стайков – председател на организацията откри тържеството и поздрави жените за празника. Г-жа Лазарова поздрави жените като им пожела много здраве, да са все така усмихнати и бодри, да обичат и да бъдат обичани. Тя прочете стихотворението „8 март“, а Дочка Стоянова поднесе по един карамфил на жените. Поздрав получихме от председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов и от председателката на ТО Добрич – Калинка Ковачева. Припомнихме си стихотворението „Изповед на една жена“.
Имахме подготвена кулинарна изложба. Журито направи следната класация: първо място бе присъдено на красивата питка на Себиле Исмаил, второ място заеха Многолистните мекички на Данчето и курабийте на Върбина. Двете трети места бяха за бухтите на Ивелин и баницата на Емил /Геновева Кръстева/. Всички бяха наградени. А тези, които не бяха класирани получиха утешителни награди. 
Интерес представляваше грамотата, която прочетохме, за най-добра майка и маминка, до Еленка Христова от дъщеря й и двамата й внука. 
Тържеството продължи с хапване на приготвения обяд. Кулинарни вкусотии, танци, песни и веселия. 
До нови срещи за първа пролет!
Върбина Станкова

ОТБЕЛЯЗАХМЕ БАБА МАРТА И ДЕНЯ НА САМОДЕЕЦА В ТО ДОБРИЧ
ТО на сляпо-глухите в Добрич рано започна подготовката за отбелязването на Баба Марта и Деня на самодееца. Какво по-лесно от това да се съчетаят в един празник?! 
Почти през целия месец февруари членовете на организацията с любов и много фантазия, саморъчно изработиха десетки мартенички. Всички те с едничкото послание да носят на получателите си здраве и щастлив живот. Независимо кой, как и на коя легенда за мартеницата вярва, важното е да бъде подарена и приета с вяра в доброто. 
А нима денят на самодееца е по-малко значим? Та нали именно тази дейност пази българщината, предава народното творчество от стари на млади, прави го достояние на хиляди слушатели, повдига духа и националната ни гордост. Състав „Антица”, съвместно със състава за стари градски шлагери към читалище „Добрич-1870”, в чест на празника посети Дома за стари хора и им изнесе концерт. Красивите, мелодични и сърдечни песни създадоха настроение, накараха слушателите да танцуват. Рецитацията на стихотворението „Зададе се облак тъмен” от Христо Ботев, изпълнено от Светла Маринова, просълзи слушателите. В края на концерта Станчо Станчев засвири добруджански народни песни и в залата се изви голямо хоро.
На 1 март закичихме мартеници и на себе си, с пожелание за здраве. Запяхме нашите     любими песни с гордост, защото с тях сме спечелили безброй много отличия по фестивали и надпявания. 
Предстоят ни нови участия, в които с отговорност ще популяризираме все така нашето   самодейно изкуство.
Мария Паскалева
* * * *
ОБЩОГРАДСКО ВЪЗПОМЕНАНИЕ И ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВО
В навечерието на 3 март - 138 години от освобождението на България от турско робство, получихме покана за присъствие и участие в тържественото поклонение пред паметника на падналите за свободата на България в морската градина. Имаше море от хора – стари, млади, деца, ученици, развяваха се българското и руското знаме. Навред около нас се виждаха огромни красиви венци и свежи букети, звучаха химна на България и Русия и патриотични песни. Присъстваха кмета на Община Варна, Областния управител на Варна, районни кметове, великопреславския митрополит Йоан и част от църковния хор, елитна част от военно-морските сили на Варна, представители от Руското посолство, ветерани от войната, представители на различни партии и организации, една от които беше нашата. 
Всички чакаха с цветя в ръка пред паметната плоча на героите, отдали живота си за свободата на България. 
На фона на тържествена и вълнуваща сърцата ни музика се изкачихме по стъпалата и положихме нашите цветя. С чувство на преклонение и гордост, че сме потомци на тези славни българи, ние ще ги носим винаги в сърцата си. 
За нашата свобода са загинали опълченци, руснаци, румънци, сърби и още много др. За да бъдем и ние свободен народ, за да живеем ние достойно и човешки. И днес признателните българи, които не забравят подвига, героизма на всички родолюбиви българи, отдали живота си за родината ни, за нашето освобождение от турско робство, отдават своята почит.
Вечна слава на тези герои, никога няма да бъдат забравени! И дълбока признателност към братска Русия от всички нас, българите!
 Ганка Параскевова
* * * *
Силуети
КАКВО ЦВЕТЕ ДА ПОДАРИМ ЗА ОСМИ МАРТ?
 
Всяка година мъжете се затрудняват с избора на подходящ букет. Все пак има разлика за кого е наречено – дали за майката, любимата, дъщерята, сестрата или колежката по бюро. Важно е да не объркаме посланието. Всяко цвете носи определено послание. Вижте с какъв символ е заредено различното цвете и преценете защо мъжът е избрал точно него и какви са съответно намеренията му към вас.
1. Червени рози – това определено е един от най-подходящите букети за осми март. Той е символ на любов и страст.
2. Бели рози – мъжът, който в момента е с вас ви показва, че иска нещо повече от флирт, дори ви намеква за установяване на по-дълготрайни отношения.
3. Розови рози – обикновено тези рози се подаряват на жени, с които мъжете нямат интимни отношения. Те са за майката, сестрата, дъщерята, колежката. Розата в розов цвят е символ на дома и семейното щастие.
4. Жълти рози – не им се радвайте много. Те по-скоро са символ на мимолетен флирт.
5. Лалета – те са символ на възхищението, което мъжът изпитва към жената и радостта от срещите си с нея.
6. Бели лалета – мъжете, които подаряват бели лалета искат нещо повече от флирт, искат сериозно отношение от ваша страна и установяване на друг тип взаимоотношения.
7. Розови лалета – символизират неизречена обич.
8. Жълти лалета – определено мъжът има желание да прекарвате повече време заедно.
9. Фрезии – ако мъжът реши да изненада дамата с фрезии, то това означава, че той преди всичко иска да изживее момента днес и сега. В неговите ръце ще се чувствате като богиня, но това няма да е за дълго. Този тип мъже не обичат продължителните връзки.
10. Хризантема – това е най-подходящият подарък за една бивша любов. Хризантемата е символ на скъпи спомени и нежна любов, която като нищо може да се възроди отново.
11. Червен карамфил – мъжът до вас е изкован от страст и необузданост.
12. Розов карамфил – трябва да знаете, че мъжът, който ви подарява розов карамфил е ужасно влюбен във вас.
13. Бял карамфил – иска да ви покаже своята вярност, завинаги.
14. Гладиоли – тези цветя са израз на искрени чувства и себеотдаване. Мъжът, който е взел за половинката си гладиола е изключително волева и силна личност, която не прави компромиси.
15. Бяла кала – мъжът иска да изрази дълбокото си преклонение пред женската красота.
16. Оранжева лилия – ако ви подарят лилия, то това означава, че мъжът с радост би станал ваш спътник в живота.
17. Бяла лилия – израз на щастие и радост от възможността, която сте дали на мъжа да бъде до вас.
18. Орхидея – символизира изисканата любов. Орхидеята се подарява единствено и само на любимата жена.
19. Гербер – когато мъжът подарява гербер, то това означава, че изпитва към вас дълбока симпатия и определено е покана за флирт. Герберът е и универсален подарък за колежките в офиса.
Източник: www.osata.eu
* * * * *
Щрихи от родината
БОЖИЯТ МОСТ
 
	Божият мост е красив карстов феномен – скален мост дълъг 125 м. по оста на речното корито. Не можейки да си обясни образуването му, местното население, започнало да мисли, че има намеса на свръхестествени сили, затова бил наречен Божи мост. Впечатляващо е, че в тунела по стените има скални колони, които подпират гладкия таван, а пукнатините придават на стените мозаечен изглед. Под свода му има малки езерца, а по стените му, на височина 9-10 м. от пода на тунела, има малки пещери, в които се крият прилепи.
	Мостът на Боговете е край с. Лиляче – на 12 км. от Враца, към Криводол. Половината хора, които срещаме по пътя, ни питат към Божи мост ли отиваме. Сигурни са в отговора, защото май няма друга причина човек да идва в тази посока. На тях отговаряме с "да". Другата половина от хората, които срещаме, са почти толкова сигурни, че отиваме към Жабокрек. И на тях отговаряме с "да". Първото име е по-хубаво и човек може да си избере него. Второто име пък е по-реалистично – дори през юли от пресъхналите гьолове се чува отчаяното крякане на жабите. 
Местните хора са любезни – може и заради скуката, може и заради това, че им се струва странно някой да мине 150 км. само за да види техния Жабокрек. Заслужава си да видите този уникален феномен на природата. Усилието си струва обаче и заради Жабокрек, и заради Божия мост. Въпросният мост е скален феномен с височина близо 20 м. и с отвор над 20 м. Дължината му е близо 100-120 м. Всъщност тези мерки нищо не значат, ако не бъде уточнено, че мястото кара всеки да спре. Най-близкото сравнение е с Чудните мостове в Родопите. Става въпрос за красива проходна пещера с няколко отвора. Пък и Божият мост наистина си е мост – арка с височина близо 20 м., а под нея блестят три езерца. Местните хора казват, че скалното образувание си го знаят под това име, откакто се помнят. Ако човек се поразрови, оказва се, че дори братя Шкорпил са минали оттук преди време и са описали района. 
	Днес местните имат няколко версии откъде е дошло името на скалния мост. Според едната – името идва от годините, когато реката ставала пълноводна и отнасяла всички мостове по пътя си. Тогава само Божият мост оставал. Според друга версия мостът е наречен така, защото идеята за нещо божествено е била добро оправдание, когато човек не може да си обясни кое как е станало. Според трета версия – Божият мост наистина е служил за мост, около него са минавали стари пътища и дори има крепостни стени. Жабокрек е карстовият извор, който извира тук и който дава началото на Лиляшки поток – същата попресъхнала река, в която сега крякат жаби и която някога отнасяла къщите в с. Лиляче. 
	През юли тук изглежда, че няма спасение от жегата. Около пещерата е хладно, растат увивни растения и местните хлапета идват тук на сянка. Хвърлят камъни в гьоловете и тичат наоколо. На "горната земя" тревите са прегорели и въздухът "трепери" от жегата. Долу под Божия мост е хладно и приятно. Вирчето Тиганчето е любимото място на хлапетата да се изкъпят и разхладят. Близо до Божи мост, в местността Борованска могила, се намират останките на древноримска крепост. По това време на годината в сянката на крепостните стени местните идват на пикници, а хлапетата се катерят по камъните. Пещерняците също имат апетити към този район. На около два км. от с. Чирен се намира водната пещера "Понора". Тя обаче не е достъпна за всеки – трябва екипировка, защото още от входа й започва дълбоко и подземно езеро. Пещерната система е дълга 3-4 км., през галериите й тече река, която завършва с подводен сифон – стеснение, за което пещерняците отдавна точат зъби да преодолеят. 
Автор: Павел Нинов
Източник: Razhodka.bg 
* * * * *
Хоризонти
БРАТИСЛАВА
 
Местна бира в БарРокова кръчма, почти истинска летяща чиния на един от мостовете над Дунав, много атмосфера от топли хора и атрактивни статуи посрещат туриста в столицата на Словакия. Братислава е една истинска малка перла на брега на р. Дунав. Без престъпност и с малък, красив, добре запазен стар град, Братислава напълно те поглъща в ежедневието си, което – поне на пръв поглед, не е така натрапчиво доминирано от тълпите туристи. Може би и това е причината българите да не изпитват остра нужда тук да се напъват да се разберат с местните на лошия си руски, английски, немски или френски. Опитайте на български! Почти със сигурност ще ви разберат. За да се оживи центърът на столицата на Словакия са инсталирани няколко странни и забавни статуи, които привличат погледи и фотоапарати.
Статуя човек наднича от канализация в Стария град само от 1997 г., но гражданите и туристите вече го обичат. Децата харесват да злоупотребяват с него, като седят на главата му, а и не веднъж е понасял повреди от автомобилни шофьори. Водени са и разгорещени дискусии по въпроса какво всъщност прави човекът – дали просто си почива, дали гледа нагоре към полите на жените или пък почиства канализацията.
Друга статуя е наведена над пейка на Главния площад в центъра на Братислава. Този воин напомня на посетителите за самия Наполеон с типичната за него шапка (Наполеон първи посетил Братислава през 1805 г., по-късно през 1809 г. неговата армия взривила двореца Девин, близо до Братислава). Както туристите, така и местните се наслаждават да седят на пейката с войник зад тях.
Шон Наци – нещо от легендите на Братислава. Той е бил добре позната личност в началото на двадесети век. Беден и душевно болен човек. Марширувал е по улиците на града в остаряло, но елегантно облекло – кадифено расо, като поздравявал минувачите с цилиндъра си и се покланял вежливо на преминаващите дами. Всъщност тази статуя носи много тъжно настроение. Градските легенди разказват, че любимата му била отведена в концентрационен лагер.
Папараци – още по-скорошно попълнение, украсяващо едноименния ресторант в Стария град, точно зад ъгъла на Главния площад.
На площад Хвиездослав се намира статуя на известния автор на приказки Ханс Кристиан Андерсен – в краката му има охлюв, а на рамото – маймунка. Той казва за Братислава: „Ако искате приказка, самият ви град е една приказка”. След посещението си той създава едни от своите шедьоври, като „Малката кибритопродавачка”.
Оказва се, че и тук, точно като в „Добрия войник Швейк” на Ярослав Хашек, на старата градска част и викат чисто и просто „Старе Месте“ – точно като в доскоро братска Прага. Освен това се пуши практически навсякъде, а карта и пари за такси просто не са нужни, защото градът е така малък и подреден, че има време за всичко, дори в излишък. Дори за няколко халби добре изстудена местна бира /които решавате да изпиете в неземната братиславско-рокаджийски-барокова-готическо-историческа атмосфера на кръчма на име „БарРок”, където персоналът и тоалетните са изцяло издържани в черно и 5 пъти в седмицата има музика на живо/. Бирата разбира се може да си я пиете по барчетата, кръчмичките и кафенетата по малките, тесни и живописни улички на стария град, където си пожелаете. Тук най-доброто местно пиво е „Злати Бажант”. 
Пешеходната част на Стария град има /поне/ два площада – на единия се намира Операта, а на другия – който е по-малък, е същинският център на град и там е старото кметство. 
„Портата на Михаил” е строена през 1300 г. и е единствената останала от средновековието порта от укрепленията на Стария град. Днес приютява изложба от оръжия от бурното минало на Братислава. На върха на кулата на портата са поставени статуите на Св. Михаил и на дракон, като самата кула е построена между 1529 – 1534 г. 
В Старо Месте има още много какво да се види. Там е Замъкът „Братислава“ разположен на изолиран скалист хълм, точно над р. Дунав, откъдето се открива невероятна гледка към града, към Австрия и към Унгария. Словашкият национален театър или Операта е най-старият словашки професионален театър, който днес се използва за опера, балет и драма. Бароковата църква „Троица”, Катедралата „Св. Мартин”, църквата на „Ордена на Св.Клара”, Църквата на „Ордена на Капуцините”, Старата сграда на кметството (едно от най–старите каменни здания в Братислава и най–старото кметство в Словакия, изградено през 15 в. в готически стил), зоологическата градина на хълма Малки Карпати на 96 хектара площ с над 1000 екземпляра, 104 хотела в града – това са все здания, места и истории, които създават атмосферата на този удивителен половинмилионен град на брега на Дунав. 
Атмосферата там обаче не е само в това. Тя се крие и в многобройните местни кръчмички, в стотиците малки магазинчета за какво ли не /от храна и напитки, до сувенири/, в тесните улици на Стария град, в разноцветните фасади на сградите, в старинните яркочервени трамваи и автобуси, в нахвърляните артистично навсякъде в града цветя, градинки и фонтани, в многобройните закачливи бронзови статуи и най-вече в хората тук – мили, отзивчиви, топли хора със славянски души, говорещи свободно на словашки, унгарски и немски, винаги готови да те снимат пред някой паметник, да те упътят и дори да те почерпят едно питие, като преди това, разбира се, ти препоръчат „най-доброто”. 
Братислава в общи линии дава представа за един спокоен, лежерен, добре уреден град, в който малките разстояния, местното гостоприемство и космополитизмът вървят ръка за ръка. Никой тук не бърза. Няма градска суматоха, час пик или тълпи по улиците. Ако в един момент девойка на ъгъла ви продава кукли с национални носии или тукашни напитки и сладко, на следващия ще видите разположени една срещу друга футболни кръчми /с облечени във футболни екипи сервитьорки и огромни плазмени телевизори на тротоара/, а по-нататък поопърпан африканец, натоварен с кукли и маски, ще се опита да ви пробута стоката си. Освен африканска обаче, по улиците на Братислава лесно ще намерите и „българската среда”. 
Случайни минувачи, паметни плочи, спомени, ще ви припомнят, че тук има добър университет, в който се образоват много наши студенти, че тук е родена съпругата на княз Александър Батемберг – Йохана Лойзингер, живял е поетът Стефан Гечев, починал е футболистът Божин Ласков. Освен това Братислава е побратимен с Бургас и София. Почти истинска машина на времето и пространството, нали?! За това ни напомня и Новият мост, свързващ двете части на града над р. Дунав. На върха на моста има ресторант “НЛО”, наречен къде на шега, къде на истина от местни и от туристи така, защото формата му е точно като на летяща чиния. От него се разкрива разкошна панорама към Братислава и околностите, почти като тази, която се открива пред погледа на туриста от древните зъбери на исполинския Братиславски град, кацнал величествено на хълма отсреща. Минало и бъдеще си дават място в сърцето на Братислава и никой, който веднъж е минал по мостовете му, извървял е криволичещите улички на Старо Месте или е пил хладна словашка бира под сянката на някоя от църквите му, не може да остане безразличен към чара му и да не поиска да се върне отново един ден там.
Автор: Камен Петров
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Любопитно
ДЕСЕТ НАЦИОНАЛНИ ХРАНИ
Всяка страна си има своите национални ястия и специалитети, които задължително трябва да опитате.
В Полша най-популярното ястие са така наречените пироги, които се приготвят, като се варят в подсолена вода. Рецептата за тестото е вода, брашно и яйца, но тънкостта е в замесването му. То трябва да стане меко. След това се разточва, изрязват се кръгчета и в средата на всяко се слага солен или сладък пълнеж. Всяка пирога се сгъва на две и краищата й се слепват, след което се пуска във вряща подсолена вода и се изваждат с решетъчна лъжица. По желание тестените изделия могат да се полеят със запържена мазнина.
Едва ли има много хора, които да не са чували или опитвали суши. Почти във всяка страна има специализиран ресторант, който предлага японското ястие. Неговата основна съставка е ориз, обикновено гарниран с риба или други морски продукти. Разнообразието в сушито идва от различните пълнежи и топинги, подправки и тяхната подготовка. Нарастващата популярност на тази храна в целия свят е довела до вариации в приготвянето й, които обикновено се срещат в Северна Америка и Европа, но рядко в Япония. И един съвет: избягвайте суши с фугу, тъй като тази риба може да предизвика тежко отравяне, ако не е приготвена правилно. Доста показателен е самият факт, че на императора на Япония му е забранено да яде фугу.
В Китай пролетни рулца е общ термин, използван в западния свят да се опишат цилиндричните рулца с пълнеж, подобни на китайските, откъдето идва и названието им. Това ястие е характерно за много от националните кухни на Източна Азия и освен в кулинарията на Китай се появява под една или друга форма в Тайланд, Виетнам, Лаос, Сингапур и Малайзия. Пълнежът на китайските пролетни рулца може да се състои от скариди, стриди, платика, късчета печено патешко или резени свинско месо с бели жилки и с традиционни сезонни зеленчуци – праз лук, моркови, бамбукови връхчета, китайско зеле, репички, грах и задължително соеви кълнове. Пролетните рулца винаги се поднасят със сос, а традиционните подправки са чесън и кориандър. Корите, с които се загръщат са два вида. Едните са от пресни нудъли, приготвени от оризово брашно и вода и запържени в дълбок тиган в сгорещена мазнина, а другите са оризовите, които са по-разпространени и се произвеждат от оризово брашно и тапиока. 
Мексиканското бурито не е много популярно в Европа, но все още е една от най-известните храни в Северна и Централна Америка. Състои се от мексиканска царевична питка, приличаща много на арабските питки, с които се правят дюнерите в България, увита или сгъната около пълнеж. Обикновено преди консумация питката леко се загрява на скара или на пара, за да се омекоти и да стане по-гъвкава. В Мексико плънката се прави предимно от боб или месо, но в Съединените щати включват и комбинации от съставки, като например мексикански или обикновен ориз, боб, маруля, салса, месо, авокадо, сирене и заквасена сметана, което значително увеличава размера на Буритото. 
Във Великобритания много популярна е панираната бяла риба с пържени картофки. Това е евтина храна, предимно консумирана от работниците по доковете и моряците, но със свалянето на транспортните разходи за доставка на прясна риба, тя става все по-популярна и във вътрешността на страната.
	Във Франция кроасанът е кифла от многолистно тесто, имаща характерната форма на полумесец. Макар за нейна родина да се смята Франция, тя е разпространена из целия свят. Може да се яде за закуска, обяд или дори за вечеря. Кроасанът се продава в два варианта – сладък и солен, но във Франция той се предлага основно в обикновен вид, без нищо. В САЩ например има или сладък пълнеж или солен – шунка, кашкавал, сирене, домати, спанак и други продукти. В Германия и Италия пък кроасаните са пълни с шоколад, а в някои страни от Латинска Америка често се сервират с кафе като закуска. В Япония многолистната кифла е покрита със сладка глазура или с шоколадов пълнеж. Където и по света да сте може да похапнете кроасан, но не пропускайте да сторите това във Франция, защото там ще усетите истинския автентичен вкус на продукта.
	Гръцкото сувлаки се смята за едно от най-древните храни. Представлява шишове с мариновано свинско месо на скара, сервирано върху пита и гарнирано с нарязани домати, лук и сос цацики - микс от краставица, кисело мляко и чесън. Ястието добива голяма популярност и извън Гърция, благодарение на провелите се през 2004 г. Олимпийски игри в Атина. Въпреки световната си слава, истинско сувлаки може да откриете само в Гърция.
	Терминът хамбургер произхожда от Хамбург, втория по големина град в Германия, но този продукт дължи славата си на масовата емиграция в САЩ. Обикновено е направен от висококачествено говеждо месо, сервирано в хляб с различни подправки. 
	Пицата е италианско национално ястие, популярно в цял свят. В която и страна да опитате пица, тя ще е коренно различна от тази, която се приготвя в Италия. И може би по-хубава. В другите държави това ястие е трансформирано до толкова, че плънката отгоре е много богата и различна, а в Италия тя е по-еднородна. Дори и разнообразието от видове не е толкова голямо, колкото може да се намери в българските пицарии и ресторанти например. 
	Пържените картофки са любимо ястие на много от нас и се предлагат навсякъде. Дори някои от изброените по-горе храни се сервират с пържени картофки, което само по себе си доказва популярността им из целия свят. Въпреки това, ако се озовете в Белгия, не пропускайте да се отбиете в някое заведение за бързи храни. Там картофките се сервират чисти или с различни сосове. По традиция те се предлагат с лъжица майонеза. Спор няма, че пържените картофки са цар в заведенията за бързо хранене.   
Източник: www.hobyto.com
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Приятели от близо и далече
И ВЛАДО ЖЕЛЕВ НА 80!!!
	Почти винаги говори много сериозно, официално, отривисто, изричайки сякаш заповеди. Изглежда, точно затова доста често съм си мислил, че ако има нормално зрение, вероятно би бил много строг офицер. И то танкист, защото неговото тяло е неголямо и твърде грацилно. В своята военна кариера непременно би стигнал до звание полковник, а може би и генерал дори. Но съдбата му възлага съвсем други мисии. И тези задачи той изпълнява като перфектен войник – прецизно, усърдно, предано, устремно и пожертвувателно.
	На 22 януари 2016 г. той навърши една доста кръгла годишнина. Тогава с най-близки роднини отбеляза своя 80-годишен юбилей. Имало е, разбира се, тостове и благопожелания към щастливия юбиляр, отнасящи се най-вече до неговото здраве и занимания. Празнуващият получава също телефонни позвънявания, поздравителни адреси, телеграми от страната и чужбина. 
	Владимир Желев е роден в Добрич. Въпреки силно увреденото си зрение, което има от ранна детска възраст, той не постъпва в специално училище, а се обучава в масовите училища на родния си град. Веднага след завършване на гимназия, започва работа като учител в близкото до Добрич село Александрия. Той става член на ССБ през 1958 г., а от следващата година за дълъг период от време работи в специалните производствени предприятия във Варна и Пловдив, също и в офисите на регионалните организации на ССБ в тези градове. 
	По щастливо стечение на обстоятелствата, се завръща към своята първа професия и почти 20 години е талантлив и обичан учител в Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив. Тази институция почти три години г-н Желев успешно и всеотдайно ръководи. Владимир Желев е многократно избиран в регионалните и национални органи на ССБ, в чиито заседания винаги е вземал много дейно участие. Членовете на тези органи са респектирани от неговите принципни позиции, адекватни анализи и уместни предложения. Колегата Желев е носител на почти всички възможни съюзни отличия, включително и на медала за особени заслуги. 
	Нашият юбиляр започва да изучава есперанто в кореспондентски курс през далечната 1958 г. Години наред той е активен и всеотдаен член на Българския есперантски съюз (БЕС). Няма друг невиждащ български есперантист, постигнал такива високи позиции в централното ръководство на БЕС. И разбира се, съвсем заслужено през 2007 г. Владимир е обявен за почетен член на тази организация. Няколко години той е инициативен и взискателен председател и на пловдивския есперантски дом на културата. Моят персонаж е може би този български есперантист с нарушено зрение, който е посетил най-много есперантски форуми в чужбина. 
	Владимир Желев е първият българин, избиран за член на ръководството на Международната лига на слепите есперантисти. И то не еднократно – три мандата. Вероятно той е и единственият български зрително затруднен есперантист, дългогодишен член на Световната асоциация на анархистите-есперантисти. И още един, доста важен факт от биографичните данни на твърде активния Владо Желев: Подпомогнат от перфектния езиков консултант Фани Михайлова той като истински вълшебник възкресява през 1995 г. сп. ”Esperanta fajrero” („Есперантска искра”), което след смъртта на своя първи редактор Тодор Шошев – престана да се издава. Рестартирайки това списание той е негов главен и единствен редактор до септември 2001 г., когато тежката редакторска щафета от неговите ръце поема Данчо Данчев. Но преди няколко години Владо пак започва да редакторства в това списание, подготвяйки неговите втори броеве. 
	Повече от четири десетилетия Владо здраво и непрекъснато е обзет от пориви към пътешествия и смело и неуморно пътува на изток и запад. Благодарение на есперантото той посещава много европейски страни, някои от които многократно. И разхождайки се в бившия Съветски съюз българският пътешественик успешно намира своята брачна половинка – добродушната украинка Мария Гавриловна. Маша става също всеотдайна есперантистка и лоялна секретарка на своя строг съпруг, до преселването си преди три години в по-добрия свят. Но без никакво съмнение, паметникът – неръкотворен и висок, на Владимир Желев като общественик, е учредената  през 1998 г. от него и негови съмишленици Асоциация на невиждащите есперантисти в България (АНЕБ). Само две години след нейното основаване, в началото на 2000 г. тя брои 71 члена и по този показател твърдо заема второто място в Международната лига на слепите есперантисти. АНЕБ успешно организира три световни конгреса на слепите есперантисти: в Пловдив (2000), в Албена (2007) и във Варна (2013). След основаването на АНЕБ е налице бурен разцвет в дейността на българските невиждащи есперантисти. Ежегодно във Варна се провеждат тридневни летни срещи с разнообразна програма; организират се курсове по есперанто за начинаещи и за напреднали; сп. “Esperanta fajrero” освен на брайлов шрифт, започва да излиза и в говорящ вариант, в интернет и плоскопечатна версия; издават се на брайл, на касети, компактдискове и в електронна версия есперантски учебници, речници, книги и други учебни помагала. На АНЕБ, ССБ предоставя при много благоприятни условия просторно помещение, което почти светкавично Владо превръща в атрактивен клуб. Този добре мебелиран и подреден клуб използват и останалите пловдивски есперантисти; провеждат се и литературни конкурси и др. Естествено, главна заслуга за постигането на тези достойни за отбелязване успехи има нейният неуморен мотор, свръхенергийният председател Желев. 
	Мъдрите римляни съветват: “за мъртвите – или добро или нищо!!!”. Но Владо е жив, и то доста витален и креативен. А и при двайсетината похвали, може би имам право и да посоча и едно съвсем дребно негово несъвършенство, загатнато още в първия абзац на текста. Можеше „бат Владо” да е по-малко начумерен, да е по-лъчезарен. Но такава е изглежда генетичната му даденост. Може би и някаква вечна неудовлетвореност от себе си, от своите постижения. А и американските социални психолози са установили, че повече се харесват хората с някакви недостатъци. Не били симпатични онези, които са перфектни. 
	И нещо, може би, твърде любопитно за читателската аудитория на списанието. На 15 август 1997 г. г-н Желев е сред учредителите на НАСГБ. Избран е дори в Контролния съвет на успешно учреденото сдружение. И досега той наблюдава много внимателно живота и развитието на тази организация. Владо е написал десетки журналистически текстове, както и много доклади, публикувани в различни есперантски печатни медии. Той пише и много текстове на български за есперанто и за различни есперантски събития, както и на други теми, предимно в областта на обучението и рехабилитацията на хората с нарушено зрение. 
	Висококвалифицираният педагог Желев е съавтор на интересен брайлов учебник. Нашият неспокоен съсъдбеник е автор и на книгите “Ориентиране и мобилност на късно ослепели и възрастни слепи” (1981) и “Есперантското движение сред невиждащите хора в България”. За някои от любезните читатели вероятно ще бъде интересно да узнаят, че има поетични текстове в литературни сборници, чийто автор е пак нашият именит другар. През януари т.г., на прага преди рождения му ден, се появи и първата негова литературна книга “Розата”. Тя включва 9 негови разкази, писани между 1969 и 2015 г. Този свръхценен подарък му направи читалището на слепите, финансирайки нейното издаване. Забележителните му успехи в различните сфери на дейност в голяма степен изглежда се дължат и на неговото име, което означава “Владей света!”. И той посредством своите роли, дейности и текстове наистина завладя света. От Япония, Китай, Таджикия, през Европа, та чак до Канада!!! Дай Бог всекиму такова благодатно име!!! 
	Преди 2 години Владимир Желев сам, доброволно и без никакъв натиск се оттегли от председателството на организацията, която бе създал и развил до изключителни висоти. Отстъпвайки поста на по-младия от него Димо Димов, той направи едно брилянтно показно как и кога един формален лидер да даде път на следващия. Неговият заразителен пример без никакви колебания последва Данчо Данчев. Вярвам, че и други в най-скоро време ще се възползват от този чудесен модел. 
	Да поздравим юбиляра и да му пожелаем добро здраве, дълъг живот и високи постижения в неговите разностранни занимания.
Ангел Сотиров
* * * * *
За конкурса
СПАНАЧЕНО РУЛО
(предложение на Върбина Станкова от Шумен)
	Продукти: 600 гр. картофи, 800 гр. спанак, 8 яйца, 1 глава лук, черен пипер, сол
	Начин на приготвяне: Картофите се сваряват и се настъргват. Лукът се нарязва на ситно и се задушава в олио. Добавя се измития и нарязан на ситно спанак. Сместа се бърка и щом продуктите омекнат се смесват с картофите. Добавя се сол, черен пипер и две от яйцата. Всичко се смесва и се разстила върху лист фолио. Шест яйца се сваряват и се нареждат обелени едно до друго по дължина върху сместа. Оформя се на руло. Слага се в подмазана тавичка и се запича до зачервяване. Поднася се с доматен сос.
* * *
БЪРКАНА ЯБЪЛКОВА ПИТА С ОРЕХИ
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
 
	Продукти: 300 мл. вряща вода, 250 гр. захар, 150 мл. олио/разтопено масло, 100 гр. нарязани орехи, 2 настъргани ябълки, 1 бакпулвер, 1 ванилия, 1 ч.л. сода бикарбонат, 500 гр. брашно
	Начин на приготвяне: Във врялата вода се слагат захарта, ванилията и се разбърква, докато се разтопи захарта. След това се добавят мазнината, брашното, смесено с бакпулвер, содата и отново се разбърква с лъжица, за да се получи средно гъста смес. След това се добавят ябълките и орехите и всичко се смесва с лъжица. Сместа се прехвърля в намаслена и набрашнена тава с диаметър 30 см. Пече се на 180 градуса до готовност (поне 20 мин.). Украсява се с пудра захар или по желание с разтопен шоколад.
* * *
ТЕЛЕШКО ПО СЕЛСКИ 
(предложение на Себиле Исмаил от Шумен)  
Продукти: 500 гр. телешко месо, 500 гр. дюли, 3 глави лук, 1 с.л. доматено пюре, 2 щипки захар, 2 дафинови листа, черен пипер, олио и сол.
Начин на приготвяне: Измийте месото и го нарежете на кубчета. Сложете да се запържи и добавете лука – нарязан на филийки. Овкусете със сол и пържете, докато лукът се стопи. Поръсете с брашно и червен пипер и объркайте. Долейте вода и оставете ястието да се вари, докато месото омекне. Добавете дафиновите листа, доматеното пюре и почистените и нарязани на филийки дюли. Поръсете със сол и пипер и гответе до пълното сваряване на продуктите.
* * * * *
Усмивки
ВИЦОВЕ
	Зима е. Двама малчугани правят снежен човек на двора. Всичко направили и единият казва на втория:
	- Ще изтичам до нас да взема един морков.
	- Вземи два – казал другият. – Трябва и нос да му направим.
* * *
	Зима. Студ! Виелица! 5 часа сутринта! Ловец напуска топлото легло и тръгва за лов. Стои и мръзне пред къщи и чака да го вземат с колата. Мисли си:
	- Що не си се прибера да се гушна до жената, ами съм тръгнал да гоня Михаля. И го сторил. Гушнал се откъм гърба й и трепери:
	- Студено ли е навън? - пита тя.
	- Адски!
	- Пък моя простак отиде на лов!
* * *
	По улицата едва-едва се влачи стара баба. Някакъв младеж я заобикаля внимателно и продължава бързо по тротоара.
	- Момче, момче! – вика бабата, – случайно да не отиваш към хлебарницата?
	- Да, бабо.
	- Значи, върви, ама да знаеш, че си след мен!
* * *
	- Бих искал да се оженя за Вашата дъщеря.
	- Достатъчно обезпечен ли сте, за да издържате семейство?
	- Мисля, че да.
	- Хубавичко си помислете, все пак ние сме 5 човека.
* * *
	Баща води малкия си син при психиатър, за да прецени умственото развитие на детето.
            Психиатърът пита:
	- Колко очи има кучето?
	- Две – отговаря момчето.
	- Колко уши има кучето?
	- Две – отговаря момчето.
	- Колко лапи има кучето?
	- Татко, тоя кретен наистина ли не е виждал куче?
* * *


Занимателна страничка
ВЪПРОСИ:
	Загадките са си истинска гимнастика за ума. Предлагаме ви няколко, с които всеки може да тренира мозъка си. И ако сте възрастни, не забравяйте да не усложнявате нещата. 
 
	1. 5+7 е „единайсет“ или „единадесет“?
 
	2. Кое е това, което не можеш да задържиш повече от 10 минути, като се има предвид, че е по-леко от перце?
 
	3. Кое е това, което може да се сподели само на един човек?
 
	4. Затвор. Около затвора има река. Трима затворници планират да избягат в различно време, но без да подозират за намеренията на другите. Първият затворник избягва, но докато плува през реката, го изяжда акула. Вторият избягва, но докато плува през реката, охраната вижда косата над водата му и го разстрелва, заради опит за бягство. Третият заключен избягва, преплува реката, стига до близката река и се укрива. В кои два момента ви излъгахме?
 
	5. От коя дума махаме „буква“ и остава само една буква?
 
	6. Горят къщите на бедния и богатия. Коя къща първо ще изгаси полицията?
* * *
ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА
 ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ(АВТОКРАЖБАТА):
	Инспектор Стрезов забелязва, че петното на стената е ориентирано широко, а Кукудов твърди, че автопортретът на художника е в цял ръст – значи се касае за висока картина! 


Статии на задна вътрешна корица:
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Многоуважаеми читатели:
Честита първа пролет!
	На членовете на НАСГБ желая от сърце крепко здраве, много усмивки и много кураж!
	Изказвам най-искрена благодарност на всички, които ме поздравиха за рождения ми ден – 20 февруари. 
Димитър Парапанов,
Председател на НАСГБ
* * *
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ ПЕТКО АБАДЖИЕВ
	Благодаря на председателя на НАСГБ Димитър Парапанов за това, че направи извадка от Конвенцията на ООН за защита правата на хората с увреждания. Това даде възможност да се запознаем с конкретни текстове от нея. Правният текст може да не е любимото ни четиво, но ще ни помогне в аргументацията при нарушени права.

Благодарности и към изпълнителния директор Светлозар Парапанов, към членът на УС на НАСГБ Величка Великова и към редакцията на списание „Звук и светлина”. 

Благодаря на Величка Великова за това, че ми направи извадка на индивидуалните ми права. Част от тях знаех, други, позабравени вече си ги припомних. Най-много се радвах на третата част, за която не знаех нищо.

Г-жо Великова, искам да Ви уверя, че Вашата справка ще може да я ползва всеки от ТО Харманли, който пожелае.

Благодаря и на редакцията на списание „Звук и светлина” за предоставената възможност на един по-широк кръг читатели да се запознае с тези материали. Трогна ме приятно това, че справката от Величка Великова беше подшита като брошура, а това улеснява съхраняването и ползването й от други.

	Накрая искам да благодаря и на тези, които не назовах, но работят за повишаване на нивото на правната ни култура. Само с нея ще можем да се защитаваме индивидуално. За груповите ни права грижа имат съсловните организации на инвалидите.

С уважение:
Петко Абаджиев 


Историята помни
 
ПРИТУРКА НА  СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”  БРОЙ 3, 2016 Г.
БРАТСТВОТО 
(с продължение)
	Ецио вечеря леко — само печено пиле със зеленчуци — а виното разреждаше наполовина с вода. Хранеха се мълчешком и той отговаряше на въпросите на майка си любезно, но лаконично. След като напрежението, натрупано в очакване на срещата, се уталожи, го налегна непреодолима умора. Откакто напуснаха Рим, почти не беше отдъхвал, а сега очевидно се налагаше да отложи отдавнашната си мечта да се оттегли в стария си дом във Флоренция и да се отдаде на четене и на разходки из околните хълмове. Преценил, че е спазил добрия тон, Ецио се сбогува със сътрапезниците и се прибра в спалнята си — просторно, тихо, приглушено осветено помещение на един от горните етажи, с изглед към полята, а не към града. Щом освободи прислужника, невидимата броня, която го крепеше през деня, се свлече, тялото му олекна, раменете му се отпуснаха, краката му запристъпваха по-бавно. Движенията му станаха бавни и отмерени. Тръгна към ваната, която прислужникът му вече беше подготвил. По пътя изу ботушите, съблече се и застина за миг — гол, стиснал купчината дрехи — пред огледалото до бакърената вана. Взря се в отражението си с изморени очи. Къде отлетяха последните дълги 40 години? Изопна рамене. Беше остарял, но по-силен, несъмнено по-мъдър, но как да отрече колко изтощен се чувства? Захвърли дрехите върху леглото. Под него, заключени в сандък от бряст, лежаха тайните оръжия от Кодекса, които Леонардо да Винчи му беше изработил. Зарече се да ги прегледа още призори, след уречения военен съвет с Марио. Не се разделяше никога със Скритото острие, освен когато се събличаше, но дори тогава го държеше на една ръка разстояние. Носеше го винаги; то се бе превърнало в част от тялото му. С въздишка на облекчение Ецио се отпусна във ваната. Потопен до врата в горещата вода, вдъхвайки деликатно ароматизираната пара, той затвори доволно очи. Най-сетне спокойствие. Трябваше да се възползва от няколкото кратки часа на отдих. Задряма и засънува, когато едва доловим шум го разбуди. Застана тутакси нащрек, като диво животно. Ръката му тихо потърси острието и с отработен жест го закрепи върху китката. После с едно плавно движение той се обърна и се изправи във ваната, готов за действие, вперил очи към вратата.
	— Е — обади се Катерина усмихнато и приближи, — определено не си изгубил нищо през годините.
	— Предимството е на твоя страна, контесо — усмихна се и Ецио. — Облечена си.
	— Това може да се промени. Но ще почакам.
	— Ела тук!
***
	Успаха се, разбира се, но Ецио не искаше да се лиши от ласките й в името на оръдейната стрелба, макар част от съзнанието му да го кореше за това. Отдалеч до слуха му долитаха забързан тропот и гръмогласни команди, последвани от бумтене на топове. Внезапно от покоя и топлината на спалнята не остана и помен. Прозорците избухнаха с могъщ трясък, отнасяйки част от каменната стена, а огромно гюле влетя вътре и се приземи, нажежено като лава, на сантиметри от леглото. Подът се огъна под тежестта му. Инстинктивно Ецио се хвърли закрилнически върху Катерина при първия знак за опасност и в същия миг любовниците се превърнаха в професионалисти и съратници. Скочиха от леглото и навлякоха дрехите си. Ецио забеляза, че Катерина бе скътала под полите си много полезна кама с назъбено острие.
	— Какво, по дяволите…? — извика той.
	— Върви да намериш Марио — настоя тя.
	В спалнята влетя ново гюле, разтърси гредите над току-що опразненото им легло и го надроби на парчета.
	— Войниците ми са в предния двор — обясни Катерина. — Ще ги открия и ще ги отведа зад крепостта, за да ги обкръжим. Кажи на Марио, че така съм решила.
	— Благодаря — каза Ецио и огледа отломките от леглото. Оръжията от Кодекса — двойното острие, отровната кама и пистолетът — бяха погребани под тях и най-вероятно унищожени. Поне Скритото острие му беше останало. Дори в най-тежките мигове не би го забравил — последното завещание на убития му баща.
	 Сниши се, когато поредното гюле се разби в крепостната стена. За бога, що за оръжия притежаваха нападателите им? Как успяваха да презаредят и да стрелят толкова бързо? И кой стоеше зад всичко това? През пушека и прахоляка различи Марио да приближава, прескачайки рухналите камъни. Ецио скочи долу, приземявайки се леко близо до него.
	— Чичо! По дяволите? — възкликна тичешком.
	— Изненадаха ни в гръб! Борджия! — просъска Марио.
	— Подценихме Чезаре. Явно са се разположили на изток през нощта.
	— Какво ще правим?
	— Най-важното е да спасим хората в града, онези, които са оцелели. Дотогава трябва да ги задържим. Завземат ли града, ще избият всички.
	— Знам пътя за бягство. Остави на мен.
	— Добро момче. Аз ще поведа войниците и ще се хвърлим срещу тях. Ти върви и насочвай топовете.
	— А ти?
	— Аз ще ги нападна фронтално. Ще се изправя лице в лице с кучите синове.
	— Катерина ще се опита да ги заобиколи по фланговете.
	— Добре. Значи имаме шанс. А сега побързай!
	— Чакай!
	— Какво?
	Ецио сниши глас.
	— Къде е Ябълката?
	Не каза на чичо си, че оръжията от Кодекса са унищожени още при първата канонада. Вътрешно се молеше по някакво чудо пътят му да се пресече отново с Леонардовия, понеже в случай на необходимост маестрото на всички изкуства и науки несъмнено щеше да му помогне да ги възстанови. Междувременно му оставаше Скритото острие, а и боравеше майсторски с традиционните оръжия.
	— Ябълката е на сигурно място — увери го Марио. — Върви! Дори при най-малкия знак, че Борджия ще пробият защитата, евакуирай града. Разбираш ли?
	— Да, чичо.
	Марио положи длани върху раменете му и впи сериозно очи в неговите.
	— Съдбата ни е само отчасти в нашите ръце. Владеем я само донякъде. Но не забравяй, никога не забравяй, племеннико, че каквото и да се случи с теб или с мен днес, Божият пръст движи всички ни.
	— Ясно, капитане.
	След кратко мълчание, Марио протегна ръка.
	— Заедно за победата!
	Ецио стисна пламенно десницата му.
	— До скоро!
	Когато Марио понечи да тръгне, Ецио му извика:
	— Капитане, пази се!
	Чичо му кимна мрачно.
	— Ще се постарая. А ти взимай най-добрия ми кон и поемай бързо към външната стена.
	Извади меча си и с гороломен боен вик призова мъжете си да се изправят срещу врага. Ецио го изпрати с поглед и се затича към конюшнята, където го чакаше старият коняр, чийто блуден кон беше спасил предния ден. Огромният ръждивокафяв жребец бе оседлан и готов.
	— Maestro Марио вече изпрати нареждане — обясни старецът.
	— Подминал съм разцвета на силите си, но никой не може да ме обвини в мудност. Но внимавайте, този кон е огън и жупел!
	— Вчера го усмирих. Днес ще ме познае.
	— Вярно е. Всички зависим от Вас.
	Ецио се метна на седлото и насочи буйния кон към външните стени. Войната изискваше безпощадност и жестокост, вилнееше като злобно дете. В гърлото на Ецио се надигна жлъчка. Свобода, милосърдие и любов — само за тях си струваше да се бориш и да убиваш — и те съставляваха сърцевината на кредото на асасините. На Братството.
	По пътя пред очите на Ецио се редяха сцени на ужасна разруха. В лумналия в пламъци град царяха гибел и хаос.
	— Децата ми! Къде са децата ми? — крещеше млада жена, която той подмина безпомощно.
	— Събери, каквото можеш, и да бягаме — дочу мъжки глас.
	— Мамка му! Кракът ми! Простреляха ме! — изкрещя друг.
	— Накъде да бягаме? — пищяха неколцина и се щураха паникьосано наоколо.
	— Мама я няма! Мамо! Мамо! — викаше малко дете.
	Ецио се постара да не дава воля на чувствата. Нямаше време да помага на шепа хора, но успееше ли да организира защитата, щеше да спаси мнозина.
	— Помощ! Помощ! — крещеше девойка, заобиколена от войници на Борджия, които я повалиха на земята.
	Ецио профуча мрачно напред. Щеше да ги убие. Да ги избие до крак. Нямаше ли милост този Чезаре Борджия? По-зъл ли беше от папата? Възможно ли беше да съществува по-жесток тамплиер?
	— Вода! Вода! Донесете вода! — отчаяно зовеше мъжки глас. — Всичко гори!
	— Къде си? О, Боже! Къде си, Марчело? — чу се женски вопъл.
	Ецио галопираше напред, стиснал устни, но виковете за помощ кънтяха в ушите му.
	— От тук ли да се измъкнем?
	— Бягайте! Бягайте!
	Крясъците и стенанията надвикваха топовните гърмежи. На виковете за помощ и за спасителен път от обсадения град безмилостните воини на Борджия отговаряха с канонада след канонада.
	„Моля те, Боже, да не пробият стената, преди да заиграят нашите оръдия“, помисли си Ецио и макар да чуваше как малките топове обстрелват нападателите, големият им събрат, който беше видял предния ден, единственият, способен да срине огромните дървени обсадни кули на Борджия, насочили се към града, мълчеше. Той пришпори жребеца нагоре към бойниците и скочи от седлото на мястото, където за последно бе видял пияния оръжейник до триметровото оръдие. Съвсем изтрезнял, той даваше указания на стрелците как да насочат дулото към кулата, която техните калени в битката врагове бутаха бавно, но сигурно към крепостния вал. Ецио забеляза, че височината й се равнява на каменните укрепления.
	— По дяволите! — измърмори той.
	Как биха могли да предвидят бързината и — дори Ецио нямаше как да не го признае — съвършената стратегия на нападението?
	— Огън! — извика прошареният старши сержант, който отговаряше за първото голямо оръдие. Топът избумтя и подскочи назад, но гюлето пропусна на косъм целта и разцепи единствено няколко дъски от върха на обсадната кула.
	— Целете кулите, глупаци! — изкрещя сержантът.
	— Трябват ни амуниции!
	— Тогава слезте в склада! И побързайте! Всеки момент ще пробият през портата!
	Междувременно другият топ избуча и стреля. За радост на Ецио цял отряд нападатели се строполи.
	— Презаредете! — изкрещя сержантът. — Стреляйте пак по моя команда!
	— Почакай кулата да наближи — нареди Ецио. — И се целете в основата, за да рухне. После стрелците ни ще довършат оцелелите.
	— Да, сър.
	— Бързо усвояваш тактиката — вметна оръжейникът.
	— Инстинкт.
	— На бойното поле добрият инстинкт се равнява на сто войници — отвърна оръжейникът. — Но тази сутрин пропусна обучението. Непростимо.
	— Ами ти? — попита Ецио.
	— Хайде, хайде — ухили се оръжейникът. — Вторият топ покрива левия фланг, но командирът на стрелците е мъртъв, стрела от арбалет го порази в челото. Ти поеми оръдието. Аз ще наглеждам топовете да не прегреят и да не се пръснат.
	— Дадено!
	— Но внимавай как се целиш. Войниците на приятелката ти се бият пред крепостните стени. Гледай да не ги улучиш.
	— Каква приятелка?
	Оръжейникът му намигна.
	— Не отричай, Ецио. Живеем в малък градец.
	Ецио тръгна към второто голямо оръдие. Един от стрелците го мокреше с гъба да го охлади, а друг тъпчеше с барут дулото, преди да го зареди с тежкото желязно гюле. Трети подготвяше фитила, запалвайки го в двата края, за да не се забавят, ако единият внезапно угасне при допира.
	— Да действаме! — възкликна Ецио.
	— Да, командире!
	Ецио огледа полето отвъд стената. Войниците на Катерина в униформи в жълто, черно и синьо се мяркаха сред туниките в тъмнолилаво и жълто на наемниците на Борджия.
	— Насочете по-малките оръдия към враговете. Целете се по лилавото и златното — разпореди Ецио. — А големият топ да вземе на мушка обсадната кула. Доста близо е. Трябва да я съборим.
	Стрелците завъртяха оръдието и наклониха дулото към основата на напредващата кула, която вече се намираше на петдесетина метра от стената. Вперил поглед в целта, Ецио не усети как улучиха съседния малък топ, който избухна, разпръсквайки нажежено желязо. Ецио скочи да заеме мястото на загиналия.
	— Запазете хладнокръвие! — изкрещя той на останалите от отряда. Присви очи към целта. — Така… дръжте здраво и… огън!
	Чу се грохот, Ецио отскочи встрани и видя как гюлето се разбива в основата на кулата. Дали един изстрел беше достатъчен? Кулата се олюля силно и после — слава Богу! — рухна на земята странно бавно, събаряйки част от мъжете вътре и премазвайки другите. Ецио забеляза как воините на Катерина налитат върху ранените и объркани противници. Тя самата ги предвождаше с блеснала на студеното слънце броня.	 Не разполагаха обаче с време да се наслаждават на победите и да отдъхват на стари лаври. Ецио надзърна над бойниците и видя отрядите на Борджия да влачат огромни тарани към главната порта.
	— Влязат ли, ще ни избият до крак — чу глас до рамото си.
	Ецио се обърна. Беше възрастният старши сержант.
	— Трябва да изведем хората. Незабавно.
	— Някои вече побягнаха, но по-немощните са в клопка.
	— Аз ще се заема — отвърна Ецио, спомнил си предупреждението на Марио. — Поеми командването тук, Руджеро. Виж! Ето там! Опрели са кула в бойниците. Щурмуват стената! Изпрати подкрепление, иначе сме изгубени.
	— Да, сър!
	И сержантът изчезна. Крещейки заповеди, поведе взвод войници, които се строиха бързо и след секунди се впуснаха в ръкопашен бой с ожесточените наемници на Борджия.
	След малко към него приближи Катерина.
	— Някакви вести? — попита я той.
	— Само лоши — отвърна тя. — Разбиха главната порта. Нахлуват в града.
	— Значи не бива да губим нито минута. Да се оттегляме в крепостта!
	— Ще свикам останалите си войници.
	— Идвай бързо. Виждала ли си Марио?
	— Биеше се пред стените.
	— А другите?
	— Майка ти и сестра ти вече са в крепостта. Насочват хората към тайния тунел, отвеждащ на север, към спасението.
	— Добре. Ще отида при тях. Идвай възможно най-бързо. Налага се да отстъпим.
***
	След като пушекът и прахолякът се слегнаха, Ецио различи група хора, застанали пред портите. На пръв поглед чичо му Марио стоеше начело, но нещо не беше наред. Лицето му беше сиво, сякаш кръвта му се бе отцедила до капчица. Той прикова очи в племенника си, който скочи от бойниците да посрещне новата опасност. Марио падна на колене, после по лице. Помъчи се да стане, но дълга и тънка билбаоска сабя стърчеше между лопатките му. Младият мъж зад него го бутна обратно върху чакъла с върха на черния си ботуш и ручейче кръв се стече от ъгълчето на устните на Марио. Младият мъж беше облечен в черно, а черна маска закриваше злобното му лице. Ецио разпозна обрива на Новата болест върху кожата му. Потрепери вътрешно. Разбра кой стои пред него.
	От двете страни на мъжа в черно имаше още двама на средна възраст и красива руса жена с жестоки устни. Трети мъж, също в черно, беше застанал малко встрани. В дясната си ръка стискаше ятаган, а в лявата — верига, прикрепена към тежки окови около врата на Катерина Сфорца. Макар да беше овързана и със запушена уста, в очите й светеше предизвикателна ярост. Сърцето на Ецио замря. Възможно ли беше? Очите му срещнаха нейните за миг, изпращайки й обещание, че няма да остане дълго заложничка.
	Ецио тръгна напред, затвори очи и скочи от стената с развята мантия — полет на живот и смърт към двора на крепостта. С отработена грация се приземи леко и се изправи гордо срещу враговете си с лице, върху което се четеше студена решимост.
	Олюлявайки се, главният оръжейник стана бавно, надмогвайки болката в ранения си крак, и застана до Ецио.
	— Кои са тези? — задъхано попита.
	— О! — обади се младият мъж. — Не сме се представили. Какъв пропуск. Но аз, разбира се, те познавам, Ецио Аудиторе, макар и само по славата ти. За мен е чест. Най-сетне ще извадя най-големия трън от петата си. След скъпия ти чичо, естествено.
	— Махни се от него, Чезаре!
	Едната вежда се вдигна и тъмните очи заискриха по красивото, но поразено от болестта лице.
	— О, поласкан съм, че се досети за името ми. Нека ти представя и сестра си Лукреция. — Той се обърна и целуна русата жена по най-небратски начин, а тя го улови за ръката и притисна устни опасно близо до неговите. — И моите сподвижници Хуан Борджия, братовчед, приятел и банкер; безценният ми френски съюзник генерал Октавиен дьо Валоа и последен, но не по значимост — дясната ми ръка Микелето да Корела. Закъде съм без приятелите си?
	— И без парите на баща си.
	— Лоша шега, драги.
	Оливър Боудън
  
 
 
 
 



