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АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ
„ЗВУК И СВЕТЛИНА” ЗА 2019 Г.
Съгласно решение на УС на НАСГБ от 18.10.2018 г., абонаментът на
списание "Звук и светлина" за 2019 г. (издава се ежемесечно – 12 броя за 2019 г.)
е, както следва:
?
на плоско-печатен шрифт – 8 лева
?
на компакт диск в MP3 формат – 10 лева
?
на брайлов шрифт – 6 лева
?
Срок за абонамент: 15 декември 2018 г.
Всички заявки за абонамент трябва да се изпратят в НАСГБ най-късно до 15
декември (по интернет или на хартия). Без заплащане на абонаментната такса,
такъв няма да се прави. Също така, не може да се направи абонамент, ако не е
подадена и писмена заявка за това!
Писмената заявка за абонамента задължително трябва да съдържа:
- Трите имена на получателя, а ако е от името на организация или
институция – точното ѝ наименование и името на служителя ѝ, получаващ
списанието.
- Точен адрес: район (квартал, жилищен комплекс), улица №, блок, вход,
етаж, апартамент, област и община, задължително пощенски код,
град или село.
- Варианта (вариантите), за които получателят се абонира: на хартиен
носител, на компакт диск, на брайл – и колко екземпляра (например по един или
по повече).
Писменьата заявка да се изпрати с писмо индивидуално от абоната или с
писмо от председателя на териториалната организация (общо за няколко
получатели). Когато териториалната организация подава обща заявка, да се
записват коректно точните адреси (както е дадено по-горе) а не само имената на
получателите (тъй като често получателите сменят адресите си и те не са същите,
както през 2018 година).
Таксата за абонамента може да се плати по следните начини:
- да се изпрати по "Български пощи" с пощенски запис до банковата сметка
на НАСГБ, като бланката за пощенски запис се попълва така:
в полето (Банка) се записва: Райфайзенбанк
в полето (титуляр на сметка), се записва: SOPD NASGB SD
В полето (IBAN; BIC) се записва:
IBAN: BG28RZBB91551002642784, BIC: RZBBBGSF.
- или да се направи банков превод до банковата сметка на НАСГБ:
титуляр: SOPD NASGB SD, Банка "Райфайзенбанк",
IBAN: BG28RZBB91551002642784, BIC: RZBBBGSF.
Едновременно с пощенския запис или банковия превод, задължително да се
изпрати и писмена заявка за абонамент!
Председателите на ТО на НАСГБ, да окажат съдействие на членовете за
осъществяването на абонамента.

Приоритети
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАСГБ
ПО СЛУЧАЙ КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ
Уважаеми читатели на сп. „Звук и светлина“,
Скъпи съсъдбеници,
Позволете ми от името на УС на НАСГБ и лично от свое име да Ви поднеса искрени благопожелания по случай Рождество Христово и Новата 2019-та година.
В последното си за годината обръщение към вас бих искала да благодаря за усилията на
всички за постигане на по-добри резултати, за постигнатите успехи на изминалата 2018 година в
една доста предизвикателна ситуация. Работата на една организация по време на криза е предизвикателство, което предполага максимално консолидиране на усилията на всички нас около цели,
свързани с организационната ни дейност по места.
В очакване сме на най-обичаните и светли празници. Това са дни, в които ще бъдем заедно
със семействата, приятелите и любимите си хора. С тях ще споделим радостта от успехите, изпълнени с надежда за новата година.
Приключихме важни проекти и започнахме други. Заедно уверено вървим към изпълнението на стратегията за утвърждаване добри практики в областта на организационната ни дейност.
Промяната, която се случва в организацията ни, е благодарение на всеки един член на
НАСГБ, а постигнатото е основание за по-високо самочувствие и повод да чертаем нови планове.
С настъпването на новата година идва и усещането и мечтата за ново начало за всеки от
нас. Ще ни се грижите и трудностите да останат далеч назад в отминаващата година.
Нека посрещнем празниците, заредени с оптимизъм и добро настроение!
Нека има повече доброта и човечност в отношенията помежду ни!
Нека надеждата, радостта и любовта съпътстват дните Ви!
Нека добрите традиции, които сме наследили от нашите родители, се предават на поколенията след нас за да възраждат силата и самочувствието на младите хора!
Приемете сърдечните ми пожелания за мирна, здрава и щастлива 2019 година!

С уважение,
Величка Драганова
/Председател на НАСГБ/
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ЕДИН СПЕЦИАЛЕН ДЕН В ТО ВАРНА

На 26.10.2018 г. членовете на ТО на НАСГБ – Варна честваха 3 празника в едно.
Председателят на ТО – Станчо Добрев, откри тържеството, като поздрави всички присъстващи на празника и им пожела
приятно изкарване.
За сценария и подготовката на тържеството се погрижи
Ганка Параскевова, а за музикалния съпровод – Мария Стефанова.
На празника присъстваха
20 членове на ТО. Гости на
празника бяха зам.-кмета на район Младост, Варна – Юлиян
Николов, председателя на ССБ – Методи Андонов и секретарката му – Анита Димитрова, както и
още 9 други гости.
За реда и протичането на празника, Станчо Добрев даде думата на Ганка Параскевова, която също поздрави всички гости с „Добре дошли!" и представи кратко изложение за всеки един от
3-те празника.
Започна с първата важна дата – 1 октомври – “Денят на възрастните хора и музиката", отминал неотдавна. Ние, пенсионерите, честваме този ден, защото сме доживели до тази почетна
възраст и защото имаме хъс и желание за живот и веселие.
Следващата важна дата е „Денят на белия бастун". Белият бастун е помощно техническо
средство, което служи на хората със зрителни увреждания да се ориентират и придвижват от едно
място до друго.
Още една забележителна дата е „Денят на народните будители". Най-важните, известни
българи-будители са: Паисий Хилендарски – основоположник на българската история, Софроний
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Врачански, Иван Вазов, Христо Ботев, Добри Чинтулов, Неофит Рилски и др.
Както в България, така и по целия свят има много хора с увреждания.
Наравно със здравите, слепите хора показват и представят своите умения, знания, възможности, като участват в много фестивали, концерти, напр. – народни, национални и/или обществени тържества и празници, както и в много спортни прояви. В днешно време, не се полагат достатъчно грижи и не се оказва подкрепа на хората със зрителни и слухови увреждания. Не се осигурява работа на нуждаещите се – повечето млади хора, дори и да са с висше образование, са принудени да работят срещу минимално възнаграждение – 300-400 лв. на месец.
Някои от управляващите се стремят да отнемат малкото придобивки на слепите хора, извоювани от тях с толкова труд, време и усилия.
Да се надяваме, че ще се вземат правилни и справедливи решения, с които да се подобри
живота на хората с увреждания, а не те да бъдат ощетявани.
По повод трите бележити дати беше подготвена подходяща и тематична музикална програма, в която участие взеха: Станчо Добрев, Ганка Параскевова, Стоян Янков, Елица Кочева и Мария Стефанова.
Специално внимание получиха и двамата ни юбиляри – Величка Христова, която навърши 80 г. и Ваньо Биячев, който стана на 60 г. Те получиха поздравителни адреси и юбилейни подаръци.
От името на ръководството на ТО пожелаваме на всички много приятни моменти и за в бъдеще още дълги години да сме заедно и да се уважаваме. Само така животът ни ще има смисъл и
цел, така организацията ни ще върви към напредък.
И още нещо – изказваме изключителна благодарност за вниманието, жеста и подкрепата на
дошлите да ни уважат – г-н Юлиян Николов, който изказа поздравления и пожелания към ТО и
също от името на Ваня Желева – зам.-кмет на район „Младост" – Варна. Ние още веднъж им благодарим.
Така завърши един хубав и приятен октомврийски ден – с музика, танци и веселие.

Ганка Параскевова
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СПОРТНА ТАБЛА ЗА ДЕНЯ НА НЕЗРЯЩИЯ
Международният ден на слепите, тази година териториалната организация на сляпоглухите Добрич отбеляза със състезание по спортна табла. В самия ден клуб „Детелина“ събра
голяма част от членовете си. Тези, които не взеха участие в надпреварата, бяха подкрепяща публика. Първо място спечели Илия Костов, на второ бе отличена Марийка Атанасова, а на трето –
Йорданка Дроснева. Наградният фонд бе от бюджета на териториалната организация. Отличилите се получиха козметични продукти.
Председателката припомни на присъстващите защо тази дата е обявена за международен
ден на слепите. Мария Андреева прочете кратко експозе върху живота и делото на Валентин
Аюи. Свои стихове рецитираха Димитър Кънчев, Стоянка Жекова и Калинка Ковачева.
В края на събирането имаше и скромна почерпка. Доволни и щастливи се прибрахме по
домовете си.
Калинка Ковачева

***
ПРЕМИЕРА НА СТИХОСБИРКАТА "ПОЛЕТ ВЪВ ВИСИНИТЕ"
Ще зарадваме нашите читатели с новината, че поетесата Мария Славова, която е член на
ТО на НАСГБ в Казанлък и добре познатия ни поетичен клуб
„Вдъхновение“, вече издаде своята дебютна стихосбирка.
Книгата носи вдъхновяващото заглавие „Полет във висините“. Неин редактор и рецензент е Радка Гочева от Съюза на
независимите български писатели. Книгата обхваща 62 творби, чиито заглавия сами по себе си привличат окото и показват голямото богатство от теми и трепети, провокирали перото на авторката: „Майчица свята“, „Дъщерята на французина“, „Щастливите обувки“, „Тайнството на моя стих“,
„Сахарски климат“, „Море на мечтите“, „Ягодова луна“...
Красиво оформената корица допринася за удоволствието от
четенето на книгата.
Авторка и рецензентка имаха удоволствието да представят стихосбирката пред почитателите на мерената реч на 28
ноември в Литературно-художествен музей „Чудомир“. След
четенето Мария Славова разказа за себе си и на финала получи многобройни поздравления и букети от развълнуваните си слушатели.
Да пожелаем на Мария да бъде здрава и жизнена и да ни зарадва с още много поетични
творения!
Боряна Коскина

4

Делници и празници
ШАХМАТЕН ТУРНИР ЗА НЕЗРЯЩИ В ПЛЕВЕН
За осми пореден път, Плевен бе домакин на Републикански турнир по шахмат за хора със
зрителни увреждания. На 16 ноември 2018 г. от 13:30 часа, (след техническата конференция за
уточняване на регламента) в хотел „Балкан”, гр. Плевен, се проведе двудневен шахматен турнир
за незрящи хора. Мотото на турнира бе "Шестте най-добри отбора в България". Той е посветен на
3 декември – Международния ден на хората с увреждания, обявен през 1992 г. от Генералната
асамблея на ООН за такъв , както и 15 октомври – Международния ден на белия бастун. Състезанието премина за пореден път под егидата и с финансовата подкрепа на Община Плевен. Турнирът бе отборен и протече в 5 кръга - три първият ден и два вторият. Главен съдия бе Чавдар Андреев, а шахматните дъски, на които се играеше, са специални, пригодени за незрящи.
Участваха 6 отбора, съставени от по 3 състезатели. Това бяха отборите членове на Спортна
федерация при СХЗУ: „Изгрев” от Града на тепетата; „Витоша”-София; „Дунав 2013"-Русе;
„Пауталия Спорт 2005”-Кюстендил; „Феникс”-Монтана и отборът на домакините от „Клуб на хора с увреждания”. Плевенският отбор включваше в състава си тримата състезатели- Александър
Тодоров, Илия Великов и Цако Иванов.
На откриването присъстваха г-н Васил Долапчиев – председател на Съюз на слепите в България, г-жа Таня Митранова – началник Отдел "Младежки дейности, спорт и туризъм" – Община
Плевен, инж. Павлин Ангелов – председател на Регионална организация на ССБ – Плевен и г-н
Володя Христов – председател на ТСО на ССБ – Плевен.
"На всички участници в състезанието пожелавам иновативни, нестандартни решения и успех на шахматната дъска", каза при откриването Васил Долапчиев, като подчерта добре развиваната дейност от плевенската организация.
Госпожа Митранова прочете Поздравителен адрес към участниците на турнира от името
на Кмета на общината г-н Георг Спартански, след което поздрави лично участниците в състезанието като им пожела много успешни игри, борбеност и спортен дух. Тя изрази своето задоволство от отличната организация на турнира, като пожела и в бъдеще тази традиция да продължава
така успешно.
Инженер Ангелов информира, че Съюзът на слепите в България е създаден през 1921 година и обединява над 17 000 български граждани с трайно увреждане на зрението. Една от найголемите и добре работещи във всяко направление регионални организации е базирана в Плевен.
През 2006 г. група хора с увредено зрение и със спортен дух, учредиха Сдружение с обществено
полезна дейност „Спортен клуб за хора със зрителни увреждания – Плевен”. Целта на Сдружението е развитието на физическата култура и спорта и популяризирането им сред лицата със зрителни увреждания, като едни от основните средства за тяхната рехабилитация и интеграция в обществото. Осигурени са възможности за масов спорт, като голбал, шахмат, спортна табла, риболов,
канадска борба, шоудаун и стрелба с лък за незрящи, както и специализирани спортни изяви със
състезателен характер – турнири, първенства и други.
Награждаването на победителите в турнира се състоя на 17 ноември, от 12 часа. Класирането бе отборно, като трети бяха отборът на Монтана, втори отборът на Плевен, а първи отборно
бе Пловдив.
На 21 ноември 2018 г., жените членуващи в клуба на ТСО на ССБ – Плевен организираха
кулинарна изложба, по случай Деня на младежта и християнското семейство (Въведение на Пресвета Богородица). Имаше голямо разнообразие от баници, пити, сладки и други кулинарни вкусотии, съобразени с коледните и рождественски пости. След преценка на жури бяха обявени наградените, които получиха скромни подаръци, закупени от членски внос. Разбира се, след това всичките тези вкусотии бяха консумирани сред много смях, песни и веселие.
Румен Петков
ТСО на ССБ – Плевен
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ДЯДО КОЛЕДА – ПРИКАЗЕН ИЛИ РЕАЛЕН ГЕРОЙ?
Замисляли ли сте се всъщност кой е Дядо Коледа?
Всички сме чували популярната легенда, че живее на Северния полярен кръг в Лапландия. Че елфи и джуджета му
помагат в подготовката на подаръците за добрите деца по
света. И че истинският му дом е скрит от хората, но всеки,
който има възможност и желание, може да посети офиса
му.
Как обаче се е развил този образ през годините до
днес?
Да видим кой е Дядо Коледа в действителност.
Цялата работа тръгва от историята на свети Николай
Мирликийски, известен още като Чудотворец. Той живял през 3-4 век в римската провинция Кападокия, днешна
Турция. Още съвсем млад станал епископ на град Мира.
Видял много гонения на римляните срещу християните,
станал свидетел на много смърт. Сам той обаче не бил мъченик. Бил арестуван заради вярата си,
но не пострадал.
По негово време на власт в Рим дошъл император Константин, който не само прекратил
гоненията срещу християните, но сам се покръстил. Свети Николай взел участие в Първия вселенски събор, свикан в Никея през 325 г. Дори се прочул като “побойник”. Ударил шамар на
александрийския свещеник Арий, наречен впоследствие еретик. Според неговото учение няма
единство на Бог Отец и Бог Син. А Исус е нещо като полубог – получовек.
Свети Николай цял живот бил уважаван като отдаден на Бога и дълбоко вярващ мъж. Бил
щедър, давал и помагал без да очаква нищо в замяна. Починал почитан и уважаван на преклонна
възраст. Впоследствие бил канонизиран и наречен покровител на деца, моряци, рибари, търговци, пивовари, банкери, фармацевти и затворници, които са се покаяли за греховете си.
Съвременният образ на дядо Коледа е доста събирателен. Познаваме го като весел и доброжелателен белобрад старец, който в коледната нощ и сутринта на Коледа носи подаръци на
послушните деца. Начинът, по който се празнува в наши дни, обединява в себе си образите на
свети Николай Чудотворец, на британския Father Christmas, на холандския Sinterklaas и на
Christkind (или детето Христос, което раздава подаръци в навечерието на Рождество) от германския фолклор.
Британският Father Christmas се превежда като отец Коледа. Това е фигура от английския
фолклор, която символизира веселия дух на коледните празници. Първоначално нямал връзка с
децата и не раздавал подаръци, но през викторианския период му били приписани и тези функции. Холандският Синтерклаас е по същество версия на свети Николай, но примесена с легендата
за Один.
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Один е върховният германски бог, който летял по небето с осмокрак кон. При празнуването са се смесили традиции от почитането на тези образи, както и честванията на празниците 12-та
нощ и Епифания. Последните два са доста популярни на Запад. В 12-тата нощ след раждането на
Исус се разрязва и изяжда торта и се коронясват царе и царици за един ден. Празнува се денят, в
който влъхвите посетили новородения Божи син.
За съвременната западна традиция, която определено е възприета и у нас, най-голям принос има американската култура. Както разказва историческият телевизионен канал History, всичко тръгва от Ню Йорк. Клемент Кларк Мур е американски писател, професор по ориенталска и
гръцка литература. През 1822 г. написал поема от 56 реда, която завинаги щяла да промени начина, по който се приема Коледа. Кръстил я “Посещение от Св. Николай”. Впоследствие тя щяла
да стане известна с името "Кой е Дядо Коледа?".
Мур почерпил вдъхновение от свети Николай
Мирликийски и от холандския Синтерклаас. Добавил и нови характеристики на Дядо Коледа. Облякъл
го в кожи, дал му лула и го описал не като свещеник,
а като весел елф с пламъче в очите. На гърба му сложил торба пълна с играчки за децата. Впрегнал му
шейна, дърпана не от кон с 8 крака, а от 8 елена, всеки със собствено име. Те са Дашер, Дансер, Пренсер,
Виксен, Комета, Купидон, Донер, Блитцен. (Найизвестният елен – Рудолф, е дело на писателя Робърт Л. Мей, който през 1939 г. пише приказка за
него).
Дядо Коледа на Мур все още нямал работилница за играчки, нито елфи и джуджета, не получавал писма от децата, не пишел книги с добрите и лошите дела. Всички тези неща дължим на
друг нюйоркчанин – илюстратора Томас Наст. Той се опрял на образа, описан от Мур, но го доразвил. През 1862 г. по поръчка на едно от водещите американски списания Harper’s Weekly,
Наст нарисувал коледните им илюстрации. Трансформирал веселия елф на Мур в по-висок, поедър и достолепен възрастен мъж.
Година след година той доразвивал образа, добавил и споменатите детайли. Пратил го да
живее на Северния полюс. Европейци и азиатци обаче са твърдо на мнение, че тъй като северните
елени не могат да оцелеят там, домът на Дядо Коледа ще да е по на юг, около Северния полярен
кръг.
Окончателно образът на белобрадия добряк е завършен от рекламна агенция – D’Arcy. В
началото на 20 век тази агенция работела за Coca Cola. Именно по поръчка на компанията за напитки през 1931 г. илюстраторът Хедън Съндблум започнал да работи по най-популярната визия
на добрия старец днес. Той взел поемата на Мур и илюстрациите на Наст за вдъхновение. И окончателно оформил сегашната визия на Дядо Коледа през следващите 30-тина години до към 1964
г. За модел първоначално му служел негов съсед, но след като той починал, модел станал самият
Съндблум. Или по-точно образът му в огледалото.

Източник: https://www.lifebites.bg
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Рождество Христово, наричано още Коледа, е един от най-големите празници в християнския свят. В България той е продължение на Бъдни вечер, наричана в някои райони на страната
Малка Коледа, Кадена вечеря,
Вечерня и Неядка.
На 24 декември, преди да
бъде наредена празничната трапеза, стопанинът на къщата запалва
бъдника – отсечен ствол от дъбово, брястово или крушево дърво.
С бъдника разбърква огъня, наричайки: "Колкото искрици, толкоз пиленца, шиленца, теленца и дечица в моя дом!".
Дръвчето остава да тлее цяла нощ и да поддържа огъня жив. Вярва се, че светлината и
топлината на бъдника символизират не само раждането на Исус Христос, но те са и причина на
празничната трапеза на Бъдни вечер да гостуват мъртвите предци и самата Божия майка, за която
се нарича и първия къшей при разчупването на празничния обреден хляб.

По традиция на празничната трапеза трябва да има 7, 9 или 12 постни ястия – 7, защото
толкова са дните в седмицата; 9, защото толкова време трае бременността и 12, колкото са месеците в годината. Според църквата, храните на трапезата могат да бъдат до 33 – възрастта, в която
Исус Христос се жертва, за да спаси човешкия род.

Трапезата трябва да бъде богата и да включва всичко, което се произвежда в домакинството като варено жито, варен фасул, сарми, пълнени чушки с боб или ориз, ошав, туршии, лук, чесън, мед, орехи и вино. В четирите ъгъла на стаята се поставя по един орех, за да се осветят четирите краища на света.

В полунощ на Бъдни вечер срещу Коледа започва и обичаят Коледуване – зимният обичай
за плодородие, здраве и късмет.
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В Коледуването участват млади мъже – скоро оженени,
сгодени или ергени. Наричат се коледари, като в различните
части на страната думата може да звучи и като коладници, коледаре, коледници.
Те започват подготовката си още на Игнажден – 20 декември, когато се сформират отделните коледарски групи, определя се водачът им, който трябва да е по-възрастен от останалите
и женен, учат коледни песни, подготвя се облеклото. Традицията повелява коледуването да продължи от полунощ до изгрев
слънце.
Според преданията именно по това време се появяват
свръхестествените същества като караконджули и таласъми.
Вярва се, че със своите песни коледарите имат силата да ги прогонят.
Коледарите пеят по пътя, пред вратата и в къщата. Обредните песни, които изпълняват, са
различни, зависят от мястото, на което са и човека, за когото пеят. Пеят се песни за всеки от семейството – от най-възрастния до най-малкия. С песните си коледарите пожелават добра реколта
и здраве на семейството, като първата най-често започва с думите:
"Стани нине, господине!
Тебе пеем, домакине!
Добри сме ти гости дошли,
добри гости, Коледари!"
Домакините обикновено даряват коледарите с кравай, пари, вино, а самият обичай завършва с угощение, на което се събират всички коледарски групи. Продуктите, които останат след него, се даряват на бедните, а парите – на читалището, училището и църквата.
На Коледа, след църковната служба, всички се събират на хоро, което според вярванията,
символизира дълголетието. Вечерята на 25 декември е много по-богата от тази на Бъдни вечер,
защото вече е позволено да се яде и месо.
И накрая, но в никакъв случай на последно място, не забравяйте да си пожелаете нещо в полунощ на Бъдни вечер срещу Коледа! Според преданията точно тогава небето се разтваря и всяко
желание непременно се сбъдва!

Източник: https://lifestyle.framar.bg
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БЪЛГАРСКИЯТ ПРОИЗХОД НА КОЛЕДА
Малцина българи знаят, че името на Дядо Коледа е тясно свързано с българската история,
а етимологията му препраща към далечни времена. Доказва го и възродителят на древната българска история Георги Сава Раковски.
Според хрониките, историята помни поне две царувания на Колад-Колед и раждането на
неговите синове в периоди през около 1000 години. Ето и накратко историята, описана в различни източници:
Цар Колад, който имал само дъщери, направил всенародни празници, когато се родил първият му син. Нарекъл го БОЛГ, което означава велик, силен, безсмъртен и наредил народът да
носи неговото име. Империята му се е ширела в цяла Тракия, Македония, Далмация, до Бяло море и до Рим.
В легендата за раждането на цар Болг, дал името на БолгАрите, се разказва, че гри дни
преди 22 декември цар Колад, заедно с жреците и мъжете се отправили към светилището в Небесната планина, за да се поклонят на своя бог Слънцето. На тръгване Колад казал на жена си:
– Докато отсъствам, ако дойде часът да родиш, от сега да знаеш – родили се момче, както
жреците предсказаха, ще носи името Болг, което ще рече велик, силен, безсмъртен!
– Тъй да е, Царю мой, ако е момче ще бъде Болг! – съгласила се жена му.
На 24 вечерта болките предизвестили канската жена за предстоящото раждане. Всички
възрастни жени и мъже, които не са могли да отидат с царя на поклонението, стояли край огнището и се молели да се сбъдне предсказанието на жреците. Цяла нощ повтаряли: "Нека бъде
мъжко чедо, нека бъде...".
На 25 декември, рано сутринта, точно когато изгряло слънцето, тя родила своя син Болг.
Зарадвали се всички, защото вече ще има кой да наследи царството, то ще остане цяло, а няма
след смъртта на Колад, да се раздели на 5 части и да премине в ръцете на алчните му зетьове.
Същият ден, когато слънцето се изкачило високо на небето, Колад, жреците и мъжете се
завърнали от светилището. Излязла царската жена с новородения си син, последвана от мало и
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голямо за да ги посрещнат. Всички пеели: "Болг се роди, Коладе, Болг се роди …
Зарадвал се много Колад и от щастие се разплакал. Жрецът, застанал до него, се провикнал:
– Чуй народе волята на нашия бог Слънцето, което ни изпрати в дар Болг! По неговата воля, името на Болг и народа, на който ще е Велик цар, ще просъществува за веки веков! По волята
на Бог, от днес нататък за вечни времена, от този ден ще започва отброяването на новата година!
Това ще е новият най-точен календар за всички времена и народи! – и вдигнал жезъла си към
слънцето.
Минали се хилядолетия, но българският народ е съхранил спомена за своя цар Колед или
Колад според различните хроники.
Като носители на слънчевата духовна енергия, различна от лунната на други древни народи, българите почитат като най-светъл празник именно Рождество. Празникът е почитан далеч
преди навлизането на Християнството по земите ни и се спазва отбелязването на най-късия ден в
годината като раждането на новото начало.
Чрез българския фолклор и до днес е запазена песента за този наш цар, дал името на народа ни. В негова чест коледарите и днес пеят: “Коладе, Коладе ле“. Със своите песни коледари отправят молитви за здраве и плодородие през новата година. На този празник по традиция момчетата правят свой ритуал – за пръв път запасват пояс, обличат ергенско облекло и отиват да коледуват, за да отпразнуваме рождението на Коледовия син – Болг.
“Болг се роди, Коледо!" – пеем и до днес в България, без да имаме историческа памет за
този период от историята ни.
Патриция Кирилова
www.medianews.bg/
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ЛАПЛАНДИЯ –
СТРАНАТА НА СУРОВАТА КРАСОТА... И НА ДЯДО КОЛЕДА

Всички сме чували за Лапландия – родината на Дядо Коледа. В нашето съзнание тя е легендарна страна, откъдето добрият старец
започва своето пътешествие към домовете
на децата, дарявайки ги с подаръци и изненади. Само в легендите и приказките ли съществува Лапландия или това е реално място, обозначено на географската карта на света?
Легендарната родина на Дядо Коледа
съществува реално на картата на Финландия. Лапландия е най-северната финландска
провинция. Столица на областта е град Рованиеми, разположен точно на Полярния кръг. Тук сезоните имат свой собствен ритъм, нощите и дните продължават по 24 часа, поне 200 пъти годишно се вижда приказното сияние на полярния кръг.
Населението на областта е около 187 хил. жители. Релефът на Лапландия е равнинен и
хълмист на места. Според древни местни предания под песъчливите хълмове са живели земни
духове. Най-развитият отрасъл в областта е отглеждането на елени. В Лапландия живеят много
повече елени отколкото хора.

Елените са полудомашни животни. Всеки от тях е маркиран и си има собственик. Но в същото време елените не живеят в домовете на собствениците си, а се скитат свободни.
Прибират ги във фермите само в най-студените зимни дни.

Освен с елени, Лапландия е известна и с добива на злато, тук се правят и финландските възпоменателни златни и
сребърни монети. Хората, които живеят в тази област са от
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Хоризонти
няколко етноса и говорят общо на 6 диалекта. Преплитат се по уникален начин няколко
различни култури – финландска, шведска,
норвежка и руска.
Всичко това, заедно с магията около
родината на дядо Коледа, придава на Лапландия особен колорит.

Представете си родината на Дядо Коледа каквато я знаете от филмите и книгите – белоснежни хълмове, шейни, теглени от елени и северни кучета, малки, кокетни дървени къщички.
Всичко това го има в самата Лапландия. Ако посетите тази най-северна финландска провинция в
дните около Коледа приказните образи и герои, могат да се срещнат реално.

Според легендата Дядо Коледа живее в далечната планина Корвантунтури. Всяка година в
Лапландия пристигат милиони писма от цял свят, адресирани до него. В това северно кътче от
света мечтите и реалността се преплитат. На 10 км от центъра на Рованиеми се намира Дома на
Дядо Коледа. Той винаги е отворен и всеки посетител може да влезе в него. В действителност
Дядо Коледа живее в няколко къщи в Лапландия, за да могат многобройните посетители да имат
възможност да влязат в тях. Посетителите също така могат да изпратят картички до близките си,
като сами определят кога точно да пристигнат – в зависимост от това кой цвят ще изберат – жълт
или червен. Картичката може да пристигне веднага или точно на Коледа. А истинската работилница за подаръци се намира навътре в самата планина и никой не може да стигне до нея. Пътят
минава през таен лабиринт, който е известен само на Дядо Коледа и неговите помощници – джуджетата.
Освен като родина на Дядо Коледа, Лапландия впечатлява и с Полярния кръг. Ако отидете
там, задължително посетете бялата линия. Всеки който стигне до бялата линия получава документ от близката ферма Нанапиирин и ще бъде кръстен чрез специален ритуал, както и ще участва в символичен „лов на елени“.
Легендарната Лапландия е реално, приказно място, където ще се потопите сред образи и
пейзажи от коледните картички и мечтите ви ще се слеят с реалността.

Източник: http://www.hera.bg
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Любопитно
ИСТОРИЯТА НА "ТИХА НОЩ, СВЯТА НОЩ"
“Тиха нощ, свята нощ“ е една от най-популярните коледни песни, преведена на над 330
езика и позната в почти всички страни по света. Дълго време считана за тиролска народна мелодия, днес тя представлява най-универсалното послание за мир, благодат и щастие. Тя е навсякъде
– звучи по радиото, телевизията, в магазините, по домовете на хората и пред коледната елха. Невъзможно е да си представим Коледа без нея. А знаете ли каква е историята на една от найпопулярните коледни песни?
През 1831 година „Тиха нощ, свята нощ“ (на немски: "Stille Nacht, heilige Nacht") за първи
път се появила в два песенни сборника в Берлин и Дрезден. На мястото на имената на авторите
пишело: неизвестни.
Малко повече от 20 години по-късно пруският крал Фридрих Вилхелм IV толкова харесал
песента, че наредил да бъдат открити създателите й. Това станало съвсем случайно.
Директорът на хора на австрийския град Залцбург, който поел задачата да ги издири, направил забележка на едно от момчетата, че не пее правилно коледната песен. Неговото смайване
било огромно, когато юношата му отговорил, че знае по-добре как тя се изпълнява, тъй като баща му я е написал. Директорът веднага заминал за Халайн, където живеел бащата на момчето –
Франц Грубер, органист и ръководител на местния хор, който пък посочил приятеля си – свещеника Йозеф Мор, като автор на текста.
Според популярната история, на 23 декември 1818 година помощник викарият на църквата "Свети Николай" в Оберндорф (градче до Залцбург) Йозеф Мор с ужас открил, че мишките са
повредили меха на органа. Той изпаднал в паника и се зачудил какво да направи, за да има все
пак музика на месата за Рождество. Хрумнала му спасителната мисъл да създаде тържествена
песен. На лист хартия, почти на крак, нахвърлил няколко стиха и отишъл в съседното градче, където живеел учителят и органист Грубер. След доста уговорки музикантът се съгласил да помогне на приятеля си и написал мелодия към неговите думи за песен, която трябвало да се изпълни
от двама солисти и хор в съпровод на китара.
Истината обаче е малко по-различна. Немският текст е сътворен от Йозеф Мор още през
1816 г., когато бил млад свещеник в църквата в градчето Мариапфар Австрия. След година се
върнал в Оберндорф, където е живял преди, и взел съчинените от него стихове със себе си. На 24
декември 1818 г. Йозеф посетил учителя музикант Франц Грубер, негов съсед и приятел, и незнайно защо го помолил да напише музика по неговата поема, която да не се изпълнява на орган.
Според някои причината е, че органът наистина бил развален, според други – пасторът искал нов
химн за Рождество. Мелодията била композирана и песента действително прозвучала в църквата
още същата вечер.
По-късно Карл Маухер, майстор на органи, няколко пъти посещавал църквата, за да ремонтира музикалния инструмент, и случайно намерил копие на композицията, което отнесъл у
дома си. Той станал причина коледната песен бързо да се разпространи в Австрия. После тя за-
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почнала да се изпълнява и в съседна Германия.
Органистът Грубер имал късмет и макар със закъснение от 36 години познал славата и изкарал старините си в заслужена почит и уважение. Не такава е съдбата на викария Йозеф Мор –
той умрял в пълна нищета пет години преди пруският император да се заинтересува от песента.
Днес в Оберндорф върху църквата „Свети Николай“ има надпис в памет на двамата създатели на „Тиха нощ, свята нощ“, но текстът и мелодията отдавна са преминали границите на градчето.
„Тиха нощ, свята нощ" е била изпълнена пред кралския двор в Лондон през 1827 г., после
в Москва през 1831 г. и в Ню Йорк през 1839 г. Песента е била изпята едновременно на немски и
на английски език по време на Коледното примирие през 1914 година по време на Първата световна война, защото текстът и мелодията са били познати на войниците и от двете страни на
фронтовата линия. В по-ново време няма знаменит музикант, който поне веднъж да не я е изпълнил, а всяка Коледа божественото послание пресича границите и докосва човешките сърца навсякъде по света.
А ето и българския текст на "Тиха нощ, свята нощ":
Тиха нощ, свята нощ!
Цяла земя е в тишина.
Виж! Витлеемската светла звезда
Мъдрите кани от чужда страна,
Гдето Христос се роди.
Тиха нощ! Свята нощ!
Песен сега на похвала
Ангели пеят със радостен глас!
Вест за спасение донасят до нас:
Ето, Спасител дойде!
Тиха нощ! Свята нощ!
Цяла земя пей с веселба;
Богу во вишните да се даде
Слава и почет;
от всякъде пей:
Мир за всегда на земя!

Източник: www.nationalgeographic.bg
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Полезни съвети
СЪВЕТИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПРЕЯЖДАНЕ ПО ПРАЗНИЦИТЕ
Сезонът на празниците предполага много забавления, хубави мигове и разбира се – преяждане с вкусна храна! Няма начин да се дърпаме от трапезата. Коледните и новогодишните празници не са моментът, в който да спазваме диети и да се лишаваме от удоволствието и топлотата,
които празничната трапеза и атмосфера ни дават.
Но как да устоим на прекалено многото изкушения и да не прекалим с храната, така че да
застрашим здравето си?
Статистиките всяка година показват, че спешна помощ по празниците търсят средно между 2000 и 3000 човека, почувствали се зле след коледно преяждане. Затова се въоръжете с някои
хитрини, които ще ви позволят хем да се насладите на празничната храна, хем да не пострадате
от количеството й.
Не се лишавайте от това, което обичате
Всичко в умерени количества е допустимо. Много е важно да не злоупотребявате с обема
погълната храна. Един от най-честите проблеми по празниците е именно преяждането с огромни
количества гозби и то по няколко порции.
Храната в празнични моменти поначало е разнородна и крие рискове от последици, затова
количеството е това, което ще ви спаси. Опитвайте, но без да хапвате от всяка гозба по цяла порция.
Дъвчете бавно, за да се насладите на храната
Една от най-здравословните мерки, които можете да вземете по време на хранене, е бавното и качествено дъвчене на храната. Така не само ще се насладите на ароматите и вкусовете, но и
ще направите храносмилането много по-лесно.
Ограничете приема на алкохол
По празниците наздравиците валят една след друга. Така обаче рисковете да злоупотребите с алкохола нарастват. Консумацията на алкохол на гладно преди да сте започнали с трапезата
също е много вредно. Никога не забравяйте да придружавате глътките с хапки мезе.
Контролирайте порциите
Така и така ще опитате много различни гозби по празниците. За да се предпазите от опасно преяждане, намалете порциите. Когато сме в добра обстановка и уютна среда сме склонни да
поглъщаме вредно големи количества храна.
Затова една добра мярка срещу този порок е намаляването на порциите. Използвайте малки съдове.
Включете здравословни храни
По празниците си позволяваме да се „наградим“ с любимите си забранени калорични храни. Празник е все пак! Но за да не преядете, а и да не навредите на фигурата и здравето си, използвайте здравословни съставки за ястията си.
Наблегнете на зеленчуковите гарнитури, намалете мазната храна, избирайте постно месо.
И не забравяйте, най-доброто което човек може да направи по празниците е да не прекалява нито с храната, нито с алкохола!

Източник: https://www.az-jenata.bg
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Кулинарни рецепти
ПИКАНТНА САЛАТА С ИЗВАРА
(Предложение на Ивелин Тодоров – Шумен)
Продукти: 300 г извара, 150 г майонеза, 200 г маслини, 4 сварени яйца, черен пипер и сол.
Начин на приготвяне: Маслините и яйцата се нарязват на дребно. Майонезата и изварата
се смесват и се добавят към яйцата. Овкусяват се със сол и черен пипер. Тази салата се комбинира чудесно с много напитки.
***

ПЪЛНЕНИ КАМБИ С КАЙМА И КАШКАВАЛ
(Предложение на Йорданка Стайкова – Шумен)
Продукти: 8 камби (средно големи), 300 г ориз, 300 г кайма, 1 глава лук, кафена чаша доматено пюре, 150 г кашкавал, по една щипка червен, черен пипер и джоджен, сол на вкус.
Начин на приготвяне: Оризът се запържва с каймата и лука. Добавя се доматеното пюре и
червеният пипер. Разбърква се добре и се оставя да покъкри. Слагат се останалите подправки.
Пълнят се камбите. Пекат се около 40 мин. в предварително загрята фурна на 200 градуса. Малко
преди да се извадят от фурната, всяка чушка се поръсва с настъргания кашкавал и се запичат още
3-4 мин.
***

ЛОЗОВИ САРМИ С ГЪБИ И ОРИЗ
(Предложение на Сашка Тодорова – Търговище)
Продукти: 15-20 лозови листа, 1 ч.ч. ориз, 400 г гъби, 1 глава лук, червен пипер, чубрица,
сол.
Начин на приготвяне: Оризът, гъбите и лукът се запържват до златисто в тенджера с непрекъснато бъркане. Свалят се от огъня и се прибавят подправките. С тази плънка се завиват сармички и се заливат с 2 чаши вода. Може да се пекат или да се варят около 30 мин. до готовност.
***

ЩРУДЕЛ
(Предложение на Върбина Станкова – Шумен)
Продукти: 1 пакет кори за баница "Фамилия", 6-7 ябълки, 100 г орехи, 100 г стафиди, 100 г
захар, 1 с.л. канела, по желание 1 кутия локум, олио.
Начин на приготвяне: Ябълките се настъргват и се изстискват леко. Прибавят се предварително накиснатите стафиди, орехите – нарязани на дребно, канелата и се разбърква сместа. Откъм широката страна на 2 бр. листа се нареждат в долния край смес от ябълки, нарязания на парченца локум през 1-2 см, поръсва се със захар върху наредената смес и се навива на руло. Излизат около 7 броя рула. Слагат се в правоъгълна тава, може върху хартия за печене. Отгоре се напръсква леко с олио. Пече се в предварително загрята фурна на 200 градуса.
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Кулинарни рецепти
КЕБАП В ТИКВА
(Предложение на Мария Паскалева – Добрич)
Продукти: 1 малка тиква, 500 г месо (телешко, свинско, пилешко), 4 глави лук, 500 г гъби,
1/2 чаена чаша червено вино, 4 дафинови листа.
Начин на приготвяне: Най-вкусна безспорно е тиква от сорта “цигулка”, но може да ползвате и друг сорт, в зависимост от това, каква тиква имате в наличност. Изрязвате тиквата отгоре,
като запазвате “капачето”. Почиствате кухата ѝ част от семките. Лукът нарязвате на полумесеци,
а месото на хапки. Може да ползвате всякакво месо – свинско, пилешко, телешко. Гъбите измивате и нарязвате на едри парчета. В дълбок тиган или тенджера сгорещявате 1/2 кафена чаша олио,
в която изсипвате лука и разбърквате докато омекне. След това добавяте месото и гъбите, и бъркате около 5 минути, след което добавяте виното и ½ чаена лъжица сол. Оставяте да ври, докато
виното изври.
Пълните кебапа в тиквата, като добавяте и дафиновите листа. Ако тиквата е кръгла, слагате отгоре “капачето” ѝ. Поставяте тиквата в тава и сипвате 2 чаени чаши вода. Печете пълнената
тиква в кебап в предварително загрята на 200 градуса фурна за час и половина.
***

ПЪЛНЕНА ПЕЧЕНА ТИКВА
(Предложение на Радка Великова – Добрич)
Продукти: 1/2 малка тиква цигулка, 1/2 ч.ч. орехи, 1 ч.ч. бадеми, 2 ч.ч. сушени плодове
(стафиди, кайсии, сини сливи, смокини, фурми), 1 ч.л. канела, 4 с.л. мед, 1/2 ч.ч. ром.
Начин на приготвяне: Най-добре е да ползвате тиква сорт „Цигулка”, защото тиквите от
този сорт са много по-вкусни, по-плътни и по-сладки. За пълнене на тиквата ползвайте долната
тумбеста част. Отстранете добре семките от тиквата. Използвайте по-малка тиква, защото в противен случай сместа от ядки няма да е достатъчна, за да се напълни. Нарежете всички сушени
плодове на едри парчета. По същия начин нарежете и ядките. Смесете ги в купа заедно с меда,
канелата и рома. Ако постите заменете рома с есенция ром, като добавите и ½ кафена чаша вода.
Разбъркайте добре сместа, след което напълнете почистената от семките тиква. Тиквата трябва да
е пълна догоре със сместа. Сложете пълната тиква в тава, а отворът покрийте плътно с алуминиево фолио. Печете пълнената тиква в предварително загрята на 200 градуса фурна в продължение
на два часа, след което махнете фолиото и запечете тиквата за още 30 минути.
При печене тиквата най-вероятно ще се сцепи и сокът ѝ ще изтече в тавата. При сервиране
добавете към всяко парче печена тиква по малко от този сос.
***

ПРАЗ С ОРИЗ НА ФУРНА
(Предложение на Александър Панайотов – Шабла)
Продукти: 2 стръка праз, 1 ч.ч. ориз, 1 домат, 10 бр. маслини.
Начин на приготвяне: Почиствате праза, измивате го и го нарязвате на тънки колелца, които изсипвате в сгорещеното олио и задушавате за 4-5 минути. След това добавяте към праза измития ориз като бъркате непрекъснато в продължение на още 5 минути.
Сваляте праза с ориза от котлона и добавяте нарязания на дребно домат/доматеното пюре
и нарязаните на дребно маслини, посолявате на вкус (около 1 чаена лъжица сол е достатъчна) и
разбърквате. Изсипвате сместа в тавичка, добавяте три чаени чаши вода и печете в предварително
загрята на 180 градуса фурна. Празът с ориз е готов, когато оризът е набъбнал и е поел водата.
Най-добре е обаче да пробвате едно зрънце от ориза и да проверите как стоят нещата, дали се е
сварил. Ако не е омекнал достатъчно добавете още 1/2 чаена чаша вода.
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АКО 12-ТЕ ЗОДИИ ПОСРЕЩНАТ НОВА ГОДИНА ЗАЕДНО
Ето я! Идва! Нова година е почти при нас и всички се вълнуваме как ще я посрещнем. Затова сега да си представим забавната ситуация, която би се получила, ако 12-те зодии се съберат
заедно в новогодишната нощ.
Естествено купонът ще е в къщата на Рака, защото той предпочита уюта на собствения си
дом и трудно би го заменил с нещо друго. Започнал е подготовката още от предния ден и предвидливо е поканил Девата да му помогне с чистенето. Тя от своя страна се чувства длъжна да
преорганизира дома му и го моли да не се навърта наоколо, за да може да се отърве от всичко
старо и ненужно в нейните очи. Ракът в крайна сметка се появява пак малко след това, като междувременно е напазарувал, шокира се от промяната, скарват се, Девата си тръгва.
Вече сме 31 декември и Ракът е готов да посрещне гостите си. Първа пристига Девата, за
да се увери, че всичко е наред и домакинът не е развалил нищо. Разбира се, тя е приготвила баклава и една-две засукани манджи. Преди да ги сервира, премива всички съдове, които ще се използват за вечерта, а Ракът си почива.
Точно навреме идват Лъвът и Овенът, разбира се малко скарани, но все така влюбени един
в друг. Носят бутилка от най-скъпото шампанско, водка и кутия бутикови бонбони, макар че Овенът не е съгласен с подобни разхищения. Ракът е щастлив, че приятелите му вече се събират, въпреки че не му личи особено.
Нетърпеливият да си похапне Телец пристига малко след уречения час като преди това се
е отбил през фитнеса за час-два, за да си изчисти съвестта, която ще го гризе на 1 януари или когато изтрезнее. Пристигналите вече са на масата и чакат останалите, за да започнат вечерята, но
Телецът е твърде непоносим, когато е гладен и в крайна сметка не успяват да дочакат другите.
След няколко минути пристига представителят на Везните, леко изнервен от закъснението
си. Сяда на масата и в следващите 15 минути изнася гневен монолог, защото се е забавил, заради
липсата на таксита, а това внася огромен смут на организираната му същност. Съвзема се от шока, че не е успял да пристигне навреме и е готов да празнува.
Половината зодиак вече е на масата и всичко изглежда съвсем спокойно, въпреки хапливите закачки между Лъва и Овена.
Пристигат кралете на купона, Стрелецът и Близнакът, които преди това са се срещнали за
едно малко, така че настроението им е повече от добро. Носят карти за игра, с които да разнообразят обстановката по-късно. Стрелецът не може да не отбележи екстравагантния тоалет на Лъва
с фина шега, но това сериозно засяга гордостта му и не му говори до края на вечерта. Близнакът
пък се опитва да потуши огъня с виц, но не му се получава. В крайна сметка отива да си говори с
Рака.
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Ето го и Козирогът, който пристига с известно закъснение, директно от офиса, сигурен че
си е свършил работата за първите 10 дни от Новата година. След като прегръща и поздравява
всички, погледът му се спира върху водката, която Лъвът грижливо е избрал. Стрелецът също вече я е оценил по достойнство и си сипва отново. Компанията се заформя, настроението е все повесело и някъде между наздравиците се появява Водолеят. Той се е погрижил да вземе прилично
количество дискове с музика, която да поддържа купона до сутринта. Малко след това озвучаването е прилично усилено и първите, които показват танцови умения са Близнакът и Водолеят. Само Скорпионът и Рибата липсват, но никой не е изненадан от закъснението им.
Вечерта е във вихъра си, Овенът и Лъвът не спират да си разменят топли прегръдки, примесени с леки спорове. Близнакът и Стрелецът се смеят почти през цялото време и се надпреварват за вниманието на Телеца, който все още се наслаждава на вечерята. Водолеят и Везните, леко
замаяни от алкохола, спорят за смисъла на живота, докато Козирогът и Ракът се радват на празничната обстановка. Девата почиства масата и сменя пепелниците на няколко минути, а на всеки
кръгъл час измита пода.
Малко преди 23 ч. пристига представителят на зодия Риби. Настроението му е привидно
добро, но всъщност си е объркан и леко носталгично настроен, както обикновено. През последните няколко часа си е разглеждал снимки от изминалите 12 месеца и междувременно е успял да се
скара с половинката си. Близнакът надушва рибешката меланхолия и бързо успява да го настрои
на празнична вълна, разбира се алкохолът също се намесва в ролята на помощник.
Ето го и Негово величество Скорпионът, разбира се прилично закъснял. Още с появата си
прави намек за флирт с Везните, като отбелязва колко добре изглеждат тази вечер. Не се отделя
от тях до сутринта, въпреки че погледът му много често се спира и върху Лъва.
Малко преди полунощ всички се раздават на дансинга, редувайки песните „Шушана“ и
„Кекс“. От време на време се задава някой-друг лек скандал, но всичко е точно.
Остават броени минути до 00.00 ч., Ракът спира музиката, за да пусне президентската реч.
След кратко недоволство от страна на Водолея и Близнака, танците спират и Лъвът грабва шампанското. Девата изплаква чашите за последно и връчва една на всекиго.
Вече е Нова година! Тапата на шампанското гръмва и се чуват празнични наздравици.
Водолеят бърза да пусне отново музиката и се развихрят бурни танци. Малко след това
Везните и Скорпионът се усамотяват, Овенът и Лъвът се прибират да си довършат спора и да се
обичат, Близнакът и Стрелецът остават да си доизпият, играейки на карти. Рибите и Водолеят се
заговарят, преоткриват симпатиите си един към друг и прекарват следващите няколко дни заедно. Козирогът се присъединява към веселата компания на Стрелеца и Близнака, докато Ракът и
Девата разчистват. Телецът се прибира, защото възнамерява сутринта да посети фитнеса.

Източник: www.woman.bg
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Занимателна страничка
ТЕСТ: КАКВО ЗНАМ ЗА КОЛЕДА?
1. Колко елена има Дядо Коледа?
А. Седем
Б. Осем
В. Девет
Г. Десет
Д. Дванадесет
2. Откъде произхожда цветето “коледна звезда”?
А. Бразилия
Б. Китай
В. Мексико
Г. Иран
Д. Япония
3. Кой е създателят на песента “Тиха нощ, свята нощ”?
А. Франц Грубер и Йосеф Мор
Б. Волфганг Амадеус Моцарт
В. Йохан Себастиан Бах
Г. Фернандо Карули
Д. Луиджи Бокерини
4. Коя държава е най-големият износител на елхи по Коледа в Европа?
А. Норвегия
Б. Дания
В. Финландия
Г. Русия
Д. Германия
5. Как е изглеждал първият коледен венец?
А. Колело от каруца, украсено с бели и червени свещи
Б. Преплетени клонки от имел
В. Преплетени клонки от ела и бор
Г. Маслинови клонки заедно с плодовете
Д. Лаврови клонки, украсени със свещ
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6. През 1949 г. УНИЦЕФ издава първата си благотворителна коледна картичка. Какъв е авторът на рисунката, използвана за нея?
А. Шимпанзе
Б. Будистки монах
В. Певец
Г. Художник
Д. 7-годишно момченце
7. В коя държава се практикува коледен лов на лисици?
А. Китай
Б. Великобритания
В. Франция
Г. Норвегия
Д. Полша
8. От какъв материал са били направени първите гирлянди?
А. Слама
Б. Плат
В. Хартия
Г. Сребро
Д. Станиол
9. Кой български владетел налага след Освобождението традицията да се украсява
елхата?
А. Александър Батенберг
Б. Фердинанд
В. Княз Кирил
Г. Борис III
Д. Симеон II
10. Защо трапезата след вечерята на Бъдни вечер не се раздига?
А. За да се нахранят и духовете на мъртвите
Б. За да хапне Дядо Коледа
В. За да се нахранят джуджетата на Дядо Коледа
Г. За да бъдат доволни духовете и таласъмите
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Д. За да е плодородна годината

11. В кой ден от седмицата според народното поверие е най-лошо да се падне Коледа?
А. Понеделник
Б. Сряда
В. Петък
Г. Събота
Д. Няма значение
12. Какви са били първите играчки за елхата?
А. Ангелчета
Б. Свещи
В. Ябълки
Г. “Сняг” от памук
Д. Орехи, обвити в станиол
13. Кой носи подаръци на лошите деца в Холандия?
А. Торбалан
Б. Черния Пиет
В. Вещицата Бефана
Г. Старият коледен човек
Д. Дяволът
14. Кой е измислил имената на елените на Дядо Коледа?
А. Френският барабанист Даниел Юмер
Б. Английският преподавател Клемънт Кларк Мур и американският писател Робърт Л.
Мей
В. Италианският свещеник Антонио Розмини
Г. Американските математици Алонсо Чърч и Ричард Монтаг
Д. Норвежкият лекар Гру Нюландер.

Източник: www.ljubopitno.com/
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Съобщения
СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЕДАКЦИЯТА
Уважаеми читатели,
В бр. 11 на сп. "Звук и светлина", в статията "Изпълнен със събития месец октомври" на
Елица Йосифова е допусната следната грешка: Турнирът по табла, проведен на 26.10.2018 г. е
организиран от ТО на ССБ – Велико Търново, а не от ТО на НАСГБ – Велико Търново.
Молим да извините Редакцията за допуснатата неточност!

***
СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОНКУРСА "НА КОЛЕДА СТАВАТ ЧУДЕСА"
Уважаеми читатели,
Конкурсът на списание "Звук и светлина" на тема "На Коледа стават чудеса" приключи.
Благодарим на всички за участието и старанието. За нас, редакционната колегия, определянето
на победителите се оказа огромно предизвикателство, защото всички творби заслужават награди.
Но все пак, такъв е регламентът. Творбите на победителите са публикувани в притурката към
списанието. А ето ги и отличилите се автори:
Първо място: Кирил Дамянов от Пловдив – със стихотворението “На Коледа”
Второ място: Ангелина Кръстева от Стара Загора – с разказа “Чудно палто без ръкави”
Трето място: Ивелина Стефанова от Силистра – със стихотворението “Сбъдване на Коледните чудеса”
Честито на наградените! А останалите ще очакваме и в другите ни конкурси.
Участвайте, може следващия да е Вашия конкурс. :-)

***

КОЛЕДЕН ПОЗДРАВ ОТ РЕДАКЦИЯТА
Скъпи приятели,
Редакцията на списание "Звук и светлина" Ви Пожелава една Вълшебна Коледа, изпълнена
с много приятни емоции и незабравими мигове!
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ПРИТУРКА
НА
СПИСАНИЕ “ЗВУК И СВЕТЛИНА”
БРОЙ 12, 2018 Г.

НА КОЛЕДА
От небето пада пухкав сняг,
Дядо Коледа пристига пак
и елените летят,
и звънчетата звънят.
А в шейната аз и ти,
гоним нашите мечти.

Ние имаме една мечта –
да е по-добър света,
да са здрави днес децата,
да е плодовита и земята.
Буйни да са ни реките,
чисти и зелени планините,
във небето птици да летят,
да е светъл земния ни път.

На Коледа се случват чудеса,
мечтите стават истина завчас.
Другар бъди ми, дай ръка,
ела запей и поиграй със нас.

На Коледа се случват чудеса,
на Коледа сме весели щастливи.
Пречиства се човешката душа,
по-топли сме, по-искрени, по-мили.

Кирил Дамянов

ЧУДНО ПАЛТО БЕЗ РЪКАВИ
Огромните очи на момчето умолително погледнаха към старицата.
– Хайде де, бабооо, помогни ми да превърна тая тиква във фенер! Довечера е Хелоуин, а аз
все още нямам костюм.
Възрастната жена остави плетката до себе си и въздъхна. Стана и с провлачени стъпки отиде
до красиво резбования дървен скрин, вдигна капака му и извади оттам черен астраганен калпак и
тежък вълнен ямурлук. Малчуганът грабна калпака и го нахлузи върху чернокосата си глава. Разгъна ямурлука и го заоглежда с интерес.
– Хмм, какво чудно палто без ръкави, аз как сега да го облека?
Старата жена се засмя и го придърпа до себе си на леглото.
– Това не е обикновено палто, моето момче, а обредната връхна дреха на нашите коледари и
се нарича ямурлук. Навремето дядо ти, а след това и баща ти коледуваха с него, сега го предавам на
теб. Ти вече порасна и ако желаеш тази година ще можеш да се включиш в коледарската дружина.– Ииии, какво по-точно правят тия дружини? – с поразпалено любопитство попита хлапакът.
– От Бъдни вечер до изгрев слънце на Коледа обхождат домовете на хората и пеят предварително заучени коледарски песни за здраве, благополучие и плодородие. А накрая когато станеникът
(водачът на групата) каже молитвата, стопанинът ги дарява с краваи, пари и плодове.
Хлапакът се поразмърда и като че ли по-скоро на себе си каза:
– Ъ, че къде ще ходя, като не знам и една песен даже.
Баба му го прегърна нежно през рамо и рече:
– Татко ти и дядо ти ще ти помогнат, не се притеснявай, ти само да кажеш, че искаш. Пък и
групата тази година почна по-отрано репетициите, тази вечер пак имат.
– Че аз какво чакам тогава! – извика момчето и удари калпак в коляното си. Скочи пъргаво и
търкулна тиквата под леглото. Старицата понамести тежкия ямурлук върху още крехките му плещи,
целуна го по челото и кривна калпака върху смолистите му, палави къдрици.
Същата вечер няколко тиквени фенера попремигнаха в нощната тъма, а зад осветените прозорци на читалището все по-отчетливо се чуваше:
„Сънян ли си, будян ли си,
стани ни, ниня, ниня, стани ми, господине.
Ку си сънян – събуди са,
ку си будян – отвори ни,
че ти идат добри гости,
добри гости коледари.
Отвсякъде хабер носим:
овцете са изягниха,
кравите са изтелиха,
козите са изяриха.“

Ангелина Кръстева

СБЪДВАНЕ НА КОЛЕДНИТЕ ЧУДЕСА

Да се стиснем за ръце юнашки,
здрави и щастливи Коледа да си посрещнем!
В святата красива нощ,
Коледа да е в разкош!

На Коледа се случват чудеса,
и всички сме с различни надежди и желания.
А моето желание за всички на света,
е да бъдем здрави и развеселени!

Отвориш ли за приятели добро сърце,
по Коледа се случват чудеса.
Любов, надежда, вяра, добрина,
раздаваш ли ги с пълни шепи,
чудото се случва на мига!

Здраве, приятели, усмивки
и много сбъднати мечти,
човечност, мир и обич чиста,
в сърцата нека вечно да гори!

Нека в Коледната нощ красива,
камбани весело звънят.
А нагиздената ни елхичка,
грейнала усмихната за всички,
ще разпръсква чудеса за нас.

Ивелина Стефанова

