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Уважаеми колеги и читатели на списание „Звук и светлина”,
понеже през изтеклата 2013 г. получихме много готварски рецепти, но не всички успяхме
да поместим, затова екипът реши да награди всички дописници на рецепти. За да уважим
инициативата и труда на всеки, който е споделил своите кулинарни заложби до
страниците на списанието, създадохме готварска книга с Вашите рецепти, която ще
изпратим на всеки дописник.

Благодарим за активното Ви участие и се надяваме през новата 2014 г. да ни
затрупате с вашите кулинарни способности!

Наградите ще бъдат изпратени по пощата на следните дописници:

� � � �

Допълнително ще бъдат наградени Иван Лицов, Илия Гуделов и Петко Абаджиев,
които единствени от всички читатели отговарят на логическите задачи и криминалните
загадки от рубриката „Занимателна страничка“, на сп. Звук и светлина.

Б Л А Г О Д А Р С Т В Е Н О П И С М О

ТУС на ТО на НАСГБ – Русе благодари на г-н Парапанов и неговия колектив за
помощта при отпразнуване на празника на ТО-РУСЕ – 10-годишен юбилей, като им
пожелава много здраве, радост и късмет, нито крачка назад и само напред през новата
2014 г., за благоденствието на сляпо-глухите в България.

ТО на НАСГБ – Русе

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Уважаеми дописници,
за пореден път Ви напомняме, че материалите за сп. "Звук и светлина" приемаме до 5-то
число на месеца. След тази дата, каквото и да ни изпратите, остава за следващите броеве!

От редакцията

� � � �
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НОВАТА ГОДИНА – НАДЕЖДИ И ОПТИМИЗЪМ 

 
 2013 г. беше трудна, както за света, така и за България, и за 
хората с увреждания. Това не сломи, а мобилизира нашите сили. На-
ционална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) съвмест-
но със специалисти от Унгария и Финландия осъществи проекта 
„Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-
придружители за работа със сляпо-глухи за повишаване на тяхната 
социална интеграция”, финансиран от Европейски социален фонд 
на Европейски съюз по Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси”. 

В рамките на проекта бе разработена Методика за обучение 
на интерпретатори за сляпо-глухи в алтернативни методи на кому-
никация. През месец май бяха организирани Международна конфе-
ренция по сляпо-глухотата и Първи Форум на сляпо-глухите жени. 
Състоя се и 3-тото Общо отчетно-изборно събрание на Европейския 
съюз на сляпо-глухите (ЕССГ). Участниците от чужбина дадоха ви-
сока оценка за осъществените от НАСГБ мероприятия.  

В Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър“ се при-
лагат индивидуални форми за обучение и рехабилитация според потребностите на клиентите със 
сляпо-глухота. Със специалисти от Дневните центрове за рехабилитация и интеграция на незря-
щи бе проведен първия Курс по практическо обучение в алтернативни методи на комуникация 
със сляпо-глухи.  

През месец септември проведохме Десетия юбилеен празник на специфичните възможнос-
ти на сляпо-глухите. В него участваха сляпо-глухи спортисти и самодейци от териториалните ор-
ганизации и от НЦРСГ „Хелън Келър“, които се представиха много добре. 

През ноември 2013 г. председателят на НАСГБ участва в Десетата Световна конференция 
„Хелън Келър“ и Четвъртото Общо отчетно-изборно събрание на Световната федерация на сляпо
-глухите (СФСГ) в гр. Тагатай, Филипините. НАСГБ продължи активните си международни кон-
такти не само със СФСГ и ЕССГ, но и с националните организации на сляпо-глухите от Европа и 
света.  

Подобреното съдържание и оформление на списание „Звук и светлина“ предизвиква все 
по-голям интерес сред читателите.  

Трябва да дадем висока оценка за работата на териториалните организации и техните те-
риториални управителни съвети, председатели и сътрудници, както и на служителите и екипа на 
НАСГБ за осъществената многостранна дейност.  

От сърце желая на членовете на НАСГБ и актива на териториалните организации преди 
всичко здраве и повече вяра, надежда и оптимизъм!  

 

Димитър ПАРАПАНОВ – 

Председател на Национална асоциация 
 на сляпо-глухите в България 
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ИНВАЛИДИТЕ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
 
 Ръководството на ТО-НАСГБ Горна Оряховица реши за деня на инвалидите да се съберем и 
отбележим подобаващо празника. Председателят Иван Лицов се обърна с молба за дарение към 
кмета на града – Добромир Добрев, който се отзова веднага и подсигури на членската маса по 
един безплатен обяд. На 03.12.2013 г. всички членове се отзоваха и в компанията на нашия акор-
деонист открихме тържеството. Прочетоха се пожелания, постъпили от съюза на инвалида и др., 
а след първия музикален поздрав започна и веселата част. Първоначално бяхме по-плахи за дан-
синга, но скоро веселото настроение ни направи по-смели. Разказвахме си вицове, весели случки, 
спомени, а който можеше се включваше да пее с акордеониста. Срещата премина бързо и неусет-
но. Разделихме се с обещание за Коледа да се съберем отново. 

 
* * * * * * * 

ЧЕСТВАНЕ НА КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ 
 
 Най-напред започвам с благодарности към фирма "Цанко Манев Планета – 2013” ЕООД, 
която ми осигури за организацията кренвирши и наденици. Една част от тях отделихме за тър-
жеството, а другите ги раздадохме на членската маса. Освен това намерихме спонсори, от които 
раздадохме парична помощ на стойност 12 лв. на човек за продукти, на тези които не могат да 
дойдат на тържеството. Пожелаваме на спонсорите здраве, дълголетие и занапред все така да ни 
помагат. Благодарности и за пенсионерски клуб "Елена Грънчарова", която ни дари стая за про-
веждане на мероприятията и честване на празниците. Ръководството реши да празнуваме на 
20.12.2013 г. и почти всички членове се отзоваха на поканата. Благодарим на Иван Кожухаров, 
който, както винаги подсигури ракията и домашното вино, което сгрява сърцата и повдига наст-
роението. Председателят Иван Лицов откри тържеството с кратко слово и поздравления към гос-
тите. Мина и се чукна за наздраве с присъстващите, като им пожела да са живи и здрави и весело 
прекарване на празника. За съжаление този път нямахме акордеонист, но сътрудничката Катя 
Кряжева се бе погрижила, като пусна музика на диск. Постепенно атмосферата започна да се на-
горещява с всеки изминал час. Особено след като всеки си изтегли по един предварително под-
готвен късмет. Членовете останаха изненадани, но доволни и се започна едно шумно веселие. 
Надпреварваха се да четат на кой какво се е паднало. Припомняхме си различни случки, прежи-
вявания и така продължихме до края с още по-добро настроение и много силни емоции. Дойде 
време да си тръгваме, макар че на никого не му се прибираше. Пожелахме си отново да сме все 
така весели, здрави и още по-често да имаме поводи за нови срещи. 

Честита Нова 2014 г. от ТО-НАСГБ Горна Оряховица! 
 

Блока подготви: Иван Лицов 
 
 

  

ВЪЛНУВАЩА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА 

 Изтеклата 2013-та година бе успешна за териториалната организация на сляпо-глухите в гр. 
Добрич. Управителният съвет продължи с желание да работи за разнообразяване ежедневието на 
членовете. В клуб "Детелина" ежеседмично се провеждаха различни инициативи. Състояха се и 
две срещи между ТО-Шумен и Горна Оряховица с цел обмяна на опит. Активно се включихме в 
спортните празници във Варна и Пловдив. Представихме се добре, като в държавното първенство 
спечелихме 13 медала. На фестивала в Пловдив, проведен на 13-ти септември, също бяхме отли-
чени със 7 медала. Редовно се събирахме, за да отбележим лични, национални и народни празни-
ци. И тази година заедно отмаряхме в с. Шипково. Работим добре с другите организации на хора 
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с увреждания от града. Радваме се на обществено признание. Съставът за стари градски песни 
"Антица" с ръководител Мария Паскалева бе номиниран на Деня на будителя в раздел за музи-
кално изкуство. Плакета ни го връчи лично кмета на Община Добрич. Включени сме и тази годи-
на в сборника "Дарованията на Добруджа", отпечатван ежегодно от Ротари клуб и Община Доб-
рич. Работим добре с медиите. Всички наши събития се отразяваха своевременно, както в печата, 
така и в местните радиа. 
  В заключение, искаме да благодарим на всички, които през календарната година ни подава-
ха ръка. Без тяхната помощ, нашето съществуване е немислимо. Няма да изреждам много имена, 
но не мога да подмина личности като Димитър Парапанов и Детелина Николова. Пожелавам на 
всички читатели здраве и сполука и нека новата 2014 г. бъде мирна и честита!  

Калинка Ковачева    

НЕЗАБРАВИМА ЕКСКУРЗИЯ ДО  
ГРАДА-МАГИЯ – КОПРИВЩИЦА 

 
Копривщица е с около 2500 жители, Софийска област. Разположен в сърцето на Средна 

гора по долината на р. Тополница. Градът е привлекателен, както с възрожденската си архитекту-
ра, така и с драматичната си история. Родно място на Любен Каравелов, Димчо Дебелянов, Геор-
ги Бенковски, Тодор Каблешков и много други творчески и исторически личности. През 1952 г. е 
обявен за град-музей, 1971 г. става архитектурен и исторически резерват. Обявен е през 1978 г. за 
национален архитектурен резерват с международно значение, включен в списъка на 100-те наци-
онални туристически обекта. 

Към него в слънчевия 10 ноември потегля автобус с членове на ТСО и НАСГБ – Асеновг-
рад, Първомай и техни придружители. Ръководител на екскурзията бе Иван Шопов. Настроение-
то в синхрон с времето е прекрасно: песни, закачки, смях... Екскурзията е организирана по реше-
ние на Управителния съвет на ТСО на слепите – Асеновград, посветена на 13 ноември – Ден на 
хората с увредено зрение. Пътните са поети от организацията. Автобусът е осигурен със съдейст-
вието на архиерейския наместник на Асеновградска духовна околия свещеноиконом Йордан Ге-
оргиев. Маршрутът минава през Пловдив, язовир Пясъчник, гр. Стрелча, за да стигне до Коприв-
щица. Сътрудникът на организацията Пенка Христозова старателно се е подготвила та още по 
пътя влиза в ролята на екскурзовод и запознава групата с важни факти, както за Копривщица, та-
ка и за населените места в близкия периметър на пътуването: Клисура – останал в историята с ге-
роизма на жителите му по време на Априлското въстание през 1876 г., Стрелча – известен с уни-
кални природни забележителности и археологически паметници, с действаща розоварна, покрай 
която минава автобусът, Панагюрище със забележителното културно-историческо наследство. 
Вече е 10 ч. – Пенка Христозова с развълнуван глас по автобусния микрофон приветства групата: 
“Добре дошли в Копривщица, приятели!” В Копривщица всяка къща е паметник, всеки ъгъл и 
калдъръмена улица нашепват история. Повече от пет часа всички ще се потопят в незабравимата 
атмосфера на един град-магия. Ще се снимат пред Мавзолея на априлци и на Калъчевия мост, къ-
дето на 20 април 1876 г. гръмва първата пушка, дала начало на Априлското въстание. Ще слушат 
увлекателните беседи в музеите “Ослековата къща”, построена 1856 г. и “Лютовата къща”, пост-
роена 1854 г. Ще се докоснат до родната къща на Любен и Петко Каравелови... Ще има време и за 
чаша чай, кафе и сладко в кокетна обстановка. Време е автобусът да потегли обратно. Духовно 
възвисени и емоционално обогатени са всички. Доволни и от коректния, толерантен и лъчезарен 
шофьор Танко. Тези екскурзии са винаги желани и чакани. Утвърдили са се в една чудесна тради-
ция. Така че, до следващото пътешествие! 

 
Йордан Кожухаров 
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ЧЕСТВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА  
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ!  

3.XII.2013 г. 
 ТО на НАСГБ гр. Варна отбеляза по подобаващ начин деня на хората с увреждания със 
стилна и подходяща програма. Председателят на организацията Станчо Добрев приветства всич-
ки присъстващи – пожела успешно представяне на всички участници в програмата и благодари 
за отзива, след което даде думата на Ганка Параскевова, която изнесе кратък доклад по повод 
международния ден на хората с увреждания. 
 Трети декември е Международният ден на инвалидите, официално обявен от ООН на 
14.10.1992 г., за да се отбележи годишнината от Световната програма по дейности, отнасящи се 
до хора с увреждания, одобрена от Генералната асамблея на ООН. 
 Повече от половин милиард хора по света са инвалидизирани. Инвалидите в България са 
266 000 или 3,3% от населението, сочи последното преброяване. 
 Трети декември не е точно празник за нас, а цели да повиши разбирането и осъзнаването на 
тенденциите и следствието от уврежданията и да мобилизира действията на всички нива на хора 
с инвалидност. 
 На тази дата ние правим обществено достояние добрите и лошите закони и практики по от-
ношение на хората с увреждания с различни възможности. Това е денят, в който отправяме на-
шите послания и го правим всяка година, отново и отново за да разбере, както всеки човек, така и 
цялото общество, че трети декември е нашият ден. Участията ни в различни празнични меропри-
ятия – концерти, фестивали, които организираме, имат за цел да популяризират независимостта, 
равнопоставеността и пълноправното ни участие в обществото. Надеждите и мечтите ни може да 
са смели, но само с тях светът не се променя. Трябва да работим заедно и това е гаранцията, че 
нашето послание ще бъде чуто. И днес, на тази дата ние отново ще покажем нашите умения, зна-
ния и таланти. Желанието и стремежът ни да участваме в различни празненства и изяви – тук и 
извън града ни дава сили, вдъхновява ни да продължаваме напред, да бъдем равностойни на 
здравите хора. Досегашните ни многобройни награди и отличия са доказателство за нашите въз-
можности и работа. 
 Между нас има музиканти, певци, поети, танцьори, компютърни специалисти. Известно е, 
че музиката и песента са език на сърцето, пълно с любов, което ни връща в младостта. Пеейки, 
рецитирайки и танцувайки, ние спираме старостта. Нашата любов към народните и старите град-
ски песни, изпълнявани от поколенията – пеем ги и днес. Те ни връщат в годините, на любовта, 
щастието и мечтите. 

Ганка Параскевова 

 

КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНО ПРАЗНЕНСТВО 
На 21.12.2013 г. ТО на НАСГБ – Варна отпразнуваха Коледа и Нова година. По решение 

на УС на ТО Варна празника беше организиран от Ганка Параскевова и Станчо Добрев, в стол-
ресторант на предприятие „Родина”. 

Председателят откри празничното тържество с благодарност към всички, които са допри-
несли за организацията на мероприятието. Той продължи с поздравления към тези, които се 
представиха отлично в художествената самодейност, в спортните състезания през годината, като 
изказа благодарност и задоволство към състезателите за отличните им постижения. Пожела на 
присъстващите здраве, дълголетие и още по-високи творчески успехи на всички участници и 
през следващата 2014 г. Последва кратка и стилна програма. Първата песен „Коледо, Коледо” 
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беше поздрав към присъстващите на празни-
ка. След това Стефка Мирева рецитира сти-
хотворение за „Витлеемската звезда”. Песен-
та Елхови лес, в изпълнение на вокална група 
”Детелини” създаде празнично и добро наст-
роение. След чудесните изпълнения бе предс-
тавена една изключителна сценка. Появиха се 
две забележителни дами. Едната в лицето на 
Стефка Мирева беше стара, с вехти дрехи и 
приведена – 2013 г., а другата – Ганка Парас-
кевова млада, силна и красива в чуден бял то-
алет, с прекрасна корона – 2014 г. Двете сест-
ри се срещнаха в средата на салона. Новата 
година поздрави по-голямата си сестра и търпеливо изслуша нейните препоръки, наставления и 
неизпълнени обещания. 2014 г. обеща да изпълни всичко, което не е успяла да свърши старата 
година и в допълнение да увеличи пенсиите на пенсионерите не с 3 процента, а с 23 процента, 
обеща да оправи здравеопазването, да възвърне отнетите две линии за автобусни пътувания, да 
намали данъците и цените, да направи живота на хората с увреждания по-добър и по-щастлив. 
Сред бурни аплодисменти старата година си тръгна, а младата – Новата, зае нейното място. Па-
раскевова разигра томбола. Имаше много печеливши, сред които 50 на 100 от билетите бяха с 
награда. Печелившите бяха радостни и щастливи. След томболата започнаха танците и песните. 
Празникът продължи с много емоции, радост и веселие. Нека още дълги години празнуваме заед-
но, защото няма нищо по-хубаво да живеем, да творим, да се веселим. Желаем живот и здраве на 
всички наши членове. 

Ганка Параскевова 

ТО НА НАСГБ – ПЛЕВЕН НА ШЕСТ ГОДИНИ! 
На 16.12.2013 г., ТО на НАСГБ – Плевен навърши шест години от създаването си. По този 

повод членовете на организацията и УС на ТСО на ССБ Левски, се събрахме в Клуба на инвалида 
в нашия град, на мило тържество. Гости на тържеството бяха директорката на ДСП Плевен и сек-
ретарят на народно читалище "Георги Парцалев". 

Тържеството откри председателката на ТО на НАСГБ Плевен – Величка Драганова, която 
поздрави присъстващите, благодари на гостите за оказаното им внимание и направи кратка оцен-
ка на изминалите шест години. Прочетоха се поздравителни адреси от Председателя на НАСГБ – 
Димитър Парапанов, председателя на ТО на НАСГБ Добрич – Калинка Ковачева и от Община 
Левски. Осъществяваме дейността съвместно с организациите на ССБ, тъй като сме пръснати из 
цялата област. Само групата в Левски развива самостоятелна дейност. Управителният съвет взе-
ма присърце проблемите на членовете си и ги решава своевременно. При необходимост търси 
помощ от социалните служби и други институции, с които работи много добре. 

Представяме се добре на спортни и културни мероприятия на НАСГБ. Групата от Левски е 
най-активна, задружни сме, празнуваме всички лични и национални празници. Имаме почти 
ежедневни срещи в клуба. Четем интересни беседи, разговаряме на чашка ароматно кафе. Дирек-
торката на ДСП Плевен поздрави присъстващите с празника и им пожела здраве, късмет и повече 
радост в живота. В нейно лице сляпо-глухите имат един голям приятел и помощник. 

След това тържеството продължи с почерпка, песни и танци до късно следобед.  
Веселото настроение осигури акордеона на Пламен Любенов, за което му благодарим. Бла-

годарим и на господин Венциславов – президент на верига магазини "Абсолют плюс", който ни 
осигури сладкиши и безалкохолни напитки за празника. Разделихме се с прекрасно настроение и 
пожелания за весели празници, здраве и повече радост за всички през 2014 г. 

Иванка Христова  
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СВЕТЛИНА В ОЧИТЕ 
През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за Международен ден на 

хората с увреждания. По данни на СЗО техният брой надхвърля 1 милиард, а в България те са 
около 800 хиляди души. Ето защо този ден ни задължава да осмислим техния живот, болката и 
личното им достойнство. Членовете на ТСО и ТО – Асеновград се събраха в клуба на слепите и 
сляпо-глухите точно на деня. Председателят Иван Шопов и сътрудника Христозова, както винаги 
посрещаха гостите с топлота и усмивки. Имаше и представители на Общината – Г. Златев, В. Си-
меонова, а г-жа Стойчева, отговаряща за хората с увреждания, прочете поздравителен адрес от 
кмета – д-р Емил Караиванов. Отец Васил също поднесе своето уважение чрез присъствието си. 
Прочетено бе и слово за този ден. Всички ние дължим подкрепа, уважение и внимание на тези 
хора и техните близки, както и достъпна среда за придвижване. В клуба пулсираше светлина в 
очите, доброта и висок стремеж за борбен дух. Песните и смешките приповдигнаха настроението. 
Ирина Димокенчева поднесе вкусна пита за здраве, а винопроизводителите почерпиха от новото 
си производство. Във викторината активно участие взеха Елена Янакиева, Елена Петлова, Атанас 
Петров, Димитър Камбуров, Иван Пейчев и Рейхан Карабекир. Накрая всички си пожелаха много 
здраве, късмет, светлина в очите и още много приятни моменти в голямото семейство на Терито-
риалната организация.  

Славка Ставрева 
 

РАВНОСМЕТКА В ТО НА НАСГБ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА  
Изминалата 2013 г. бе успешна на събития за нашата териториална организация. Може да 

се каже, че редовно участвахме в организираните културни и спортни мероприятия. Председате-
лят Иван Лицов заедно с Иван Кожухаров имаха изяви на спортен риболов. За г-н Лицов ще до-
бавя още, че се включи в турнир по шах за незрящи, който се проведе през месец май в Горна 
Оряховица. За моя милост Димитър Димитров като пиар и отговарящ връзка с медиите и общест-
веността, имах уникалната възможност да се изявя като фоторепортер за отразяване на събитие-
то. Ако пропускам още някой от сляпо-глухите, който е взел участие в турнира, моля да ме изви-
ни! Юни също бе много хубав месец. Тогава на посещение в нашата организация пристигна Уп-
равителният съвет на шуменските сляпо-глухи с председател Янко Стайков. Незабравимо остана 
гостуването им на горнооряховска територия. Накратко ще припомня, че през 2012 г. ние от своя 
страна имахме шанса да ги посетим и осъществим обмяна на опит. Месец август беше изпъстрен 
с конгресни и мирски емоции. С Маринка Маринова имахме участие на Международния конгрес 
на слепите есперантисти в гр. Обзор, където прекарахме чудесно и осъществихме нови контакти. 
През месец септември заедно с Иван Лицов участвахме на спортния празник в Пловдив, като изя-
вите ни бяха на спортна табла. Оставям още малко редове за себе си, тъй като няма да пропусна 
да спомена и за третото място и бронзовия медал, които извоювах по време на фестивала на ху-
дожествената самодейност, а песента, която ми донесе този успех е „Най-добрата дума” от репер-
тоара на Росица Кирилова. Октомври бе още един хубав месец от златната есен, когато в един 
топъл слънчев ден нашият Управителен съвет имаше още поводи за емоции. Тогава посетихме 
гр. Добрич и осъществихме една много полезна и незабравима среща с местните сляпо-глухи. 
През месец ноември с Иван Кожухаров се явихме на Регионален турнир по спортна табла за нез-
рящи, който се проведе в гр. Велико Търново. На 3 декември отбелязахме Международния ден на 
хората с увреждания. Е, такава беше изминалата 2013 г. в палитра от събития от нашия организа-
ционен живот. Нека Новата 2014 г. да бъде за всички нас мирна, щастлива и ползотворна! 

 
Димитър Димитров 
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ГОДИНА, ИЗПЪЛНЕНА С РАДОСТ И ЩАСТЛИВИ МИГОВЕ 
Като един миг се извъртя шестата година от живота на нашето скъпо семейно отроче – ду-

ет „Настроение”. Недовършено на пръв поглед, в един миг то се превърна в изящно и добре раз-
вито същество. Откъдето и да го погледна сега, трудно бих му намерил кусури. Моята и на жена 
ми най-съкровена мечта е вече реалност. Реалност изстрадана, преминала и все още преминаваща 
през много трудности. Изминалата 2013 г. показа, че нашите родилни мъки не са били напразни, 
независимо от бурните ветрове, които се опитаха да ни отвеят в девета глуха. Както обичам да 
казвам често, вършиш ли си работата с любов и всеотдайност, рано или късно ще дойдат и резул-
татите. А има и нещо по-важно, по-съществено, което е крепяло дуета през годините. Това са на-
шите малки тайни, помагали ни да оцеляваме и да се справяме с препятствията. Всъщност не чак 
толкова тайни, колкото онези на пръв поглед дребни вещица, необходими на хората, занимаващи 
се с определен вид изкуство. Сещам се за приказката за лисицата, таралежа и гроздето, но това е 
друга песен. През отишлата вече в миналото 2013 г., дует „Настроение” сбъдна поредната своя 
мечта. Бяхме поканени да пеем на благотворителен концерт в с. Първенец за набиране на средст-
ва за храма „Свети Георги”. В една от моите статии описах емоциите и невероятните преживява-
ния по време на концерта. Не че обичам да превъзнасям нашия дует, но да изправиш на крака 
публиката в залата означава, че наистина си направил най-доброто за нея и каузата. Преди това 
което се случи в Първенец, дует „Настроение” изживя един от най-щастливите мигове в досегаш-
ните си изяви. На осмомартенският концерт в Дома на народната армия в гр. Пловдив, докато ни 
извеждаше от сцената, водещата на програмата прошепна в ухото ми: – Какво направихте Вие? 
Думите й ме стреснаха доста сериозно. Като всеки сляп изпълнител, аз си помислих, че сме нап-
равили някакъв гаф. А то било нещо съвсем друго. Публиката ни е изпратила с аплодисменти, 
ставайки на крака. Има гъдел в тази история и едва ли някой би останал безразличен и не би се 
зарадвал на такова признание. Още повече, когато то идва от страна на ценители на музиката, за 
нас значи, че всичко е минало О’кей. Годината остави незабравим емоционален спомен от учас-
тието ни в музикалния проект на фондация „Сила за живот”, който беше реализиран през месец 
август в гр. Поморие. Тук се срещнахме с много наши стари познати от голямата сцена. Тричасо-
вият концерт с пълно право заслужи овациите на хилядите граждани и почиващи, изпълнили об-
ления от красивото многоцветно осветление и ясните августовски звезди площад. Да те включат 
в този концерт е наистина нещо върховно и означава доверие и отговорност. Означава най-вече 
уважение от страна на организаторите и колегите по съдба и сцена. Супер страхотно е чувството, 
когато си горе на огромния подиум, чувайки възгласите на хората. Всичко около тебе вибрира, 
върти се в кръг, издига се нагоре и се пръска като фойерверк високо в нощното небе. После буке-
та от песни, танци и ритми тръгва главоломно надолу, но не угасва, а залива, осветява и озарява 
още по-силно красивия морски град. Вярвайте ми, една такава нощ може да захранва човешката 
душа с положителна енергия години наред. За дует „Настроение” 2013 г. не приключи само с то-
зи великолепен концерт. На 13 септември в хотел "Новотел Пловдив” се състоя националния фес-
тивал с конкурсен характер за хората със зрително-слухови увреждания. Перфектната организа-
ция на председателя на НАСГБ г-н Димитър Парапанов и неговия млад, но амбициозен и профе-
сионално ангажиран към сляпо-глухите екип, превърна фестивала в истинска музикално-
поетична феерия. Членовете на НАСГБ се представиха в най-добрата си светлина, тъй като от 
година на година конкуренцията става все по-силна. Групите и индивидуалните изпълнители ста-
ват все по-добри и по-добри. Стремежа на всяка териториална организация е да покаже най-
доброто, да представи на публиката най-красивите костюми и носии, да повиши качеството на 
изпълненията на своите членове. В този музикално-поетичен маратон се включи с пълна сила и 
нашият дует. Златните медали присъдени от журито с председател доц. Светла Станилова са още 
едно признание за класата на дует „Настроение”. Аз обаче съм по-щастлив от фурора, който нап-
рави моето домашно цвете и дуетна половинка Димето. Нейното емоционално и абсолютно про-
фесионално изпълнение на песента „Камино”, разтърси залата и не остави никакво съмнение за 
заслужената висока оценка.  
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“,ë3å2,
Когато получаваше златният медал, тя – Димето не можа да сдържи сълзите си и отговори 

на поздравленията на госпожа Станилова и нейните колеги: 
– …Коя съм аз г-жо Станилова, че да ме хвалите толкова много? 
– …Никога не казвай това – упрекна я доцент Станилова. – Ти не знаеш какъв скъпоценен 

камък носиш в себе си. 
 
Нека да похваля моята дуетна половинка 

още малко, макар и с частица стаена ревност и 
лека професионално-музикална завист. На този 
фестивал Димето се включи със своето авторско 
стихотворение „В храма”. Не знам за публиката, 
но аз се разплаках, докато тя го рецитираше и не 
се срамувам от това. За да разберете моите чувст-
ва, ето за какво става дума в нейното стихотворе-
ние: 

Защо пред тебе Господи със свещ вървим, 
и твойте заповеди никога не спазваме? 
Защо за грешките все другите виним, 
а нищичко за себе си не казваме? 
Кога най-после Боже ний ще се смирим, 
и никой, никого да не обижда? 
Защо преяждаме и трупаме пари, 
когато някой няма хляб в къщи?  
 
Изминалата година ще я запомним с още 

няколко незабравими участия в конкурсни и кон-
цертни изяви. Много ценна за нас е наградата от 
фестивала за стара градска и шлагерна песен „С 
песните на Ари” гр. Хасково. Изпълнението ни 
на песента „Две сълзи пролей” беше оценено от журито и наградено с 100 лв. Парите в случая не 
са толкова важни, защото още в микробуса ние ги разделихме с нашите партньорки и придружи-
телки. По-важното е отношението на публиката, а още повече поканата за следващо участие, кое-
то не се случва често на този престижен фестивал. Сега, когато пиша тези редове, спомените от 
изживените мигове минават кадър по кадър през главата ми. Пред погледа ми се сменят картини 
от Асеновград, Перник, Поморие, Хасково, Пловдив и Първенец. Като на кино се изреждат сце-
ните от живота на дует „Настроение”, разказващи за срещите ни с публиката. Искам накрая да 
спомена само за още нещо, което се случи на националния фестивал, проведен на Араповския ма-
настир близо до Асеновград. По настояване на организаторите и водещия, ние останахме да пеем 
последни, понеже според тях сме били черешката на тортата. След първата песен заваля силен 
дъжд. В този дъжд стана това, което съм виждал по филмите. Ние пеехме, а хората стояха в дъж-
да и не си тръгваха. И искаха още и още, независимо от усилващия се дъжд. Имаше и такива, кои-
то се бяха прибрали в автобуса още при обявяването на нашето излизане, но това не е толкова 
важно, макар че на всички им е направило впечатление. Човек не може да иска да го обича целия 
свят. На нас тези под дъжда са ни предостатъчно.  

Те ни карат да се чувстваме щастливи, удовлетворени и с още по-голяма стръв и хъс да 
продължаваме да работим за хората, които ни ценят и харесват като дует. Те го заслужават и ние 
няма да ги разочароваме никога. Звучи малко като заклинание, но е така. Дай Боже живот и здра-
ве на дует „Настроение”, всичко останало е наша грижа! 

 
Честита Нова Година на всички читатели! 

 
Кирил Дамянов 
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 ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ – 
БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР 

-продължение- 
 

Добрил отпусна ръце на една отдалечена маса, склони чело връз тях, унесен в лека дрямка. 
През преплетените си пръсти той бегло отправи взор към монголските търговци, които се огледа-
ха подозрително наоколо си, ту снишаваха, ту издигаха гласовете си, особено, когато единият ис-
каше да убеди в нещо другия. 

– Това е тъкмо работа за тебе… Никой не може да разбере от какво е дошла смъртта… 
Бърза и чиста работа. – Татаринът късо и дрезгаво се изсмя. – Хе… От него си купи скоро и… –
Огледа се наоколо и тихо добави някакво име. Все пак не дотам тихо, че да не може да го чуе 
пътникът, който бе наострил целия си слух под привидно отпуснатата си в дълбок сън снага. Ко-
гато двамата татари свършиха сделката и изчезнаха в мрака на нощната улица, Добрил вдигна 
чело, блед като платно. Защо царица Ирина си бе купила от този чуден прах? В чия чаша невярна 
ръка щеше да го изсипе. Мисълта му трескаво работеше. Обладан от една-единствена мисъл, още 
преди да съмне, чакаше нетърпеливо да отворят някоя от северните порти на градските стени. На-
вън се зачуха оживени провиквания, възклицания на почуда и Александър усети как сърцето му 
застина за миг, вледенено от остра болка. Какво се бе случило? Погледна през прозорчето. Всич-
ки се трупаха около един морен, прашен пътник, който поглеждаше нагоре, към прозорците на 
палата. С пъргави стъпки излезе в трема да го посрещне. Когато зърна пред себе си нечакания 
гост, изненада и смайване се изписа по лицето му. Той протегна ръце, извика развълнуван: 

– Добрил е! Ти ли си, Добриле? 
И го прегърна крепко до гърдите си. След това се загледа поразен в измененото лице на 

момъка. Разбра. Ала все пак попита: 
– Научи ли нещо за Януда? 
Добрил сведе клепачи. Безмерна скръб обезцвети лицето му. Пошъпна едва чуто: 
– Януда е мъртва. 
Тишината, която настъпи между двамата мъже, изтри завинаги това име от устните им. 

Изведнъж лицето на майстора се оживи. Безпокойство изпълни очите му. Той извика: 
– Къде е малкият цар? 
Бръчки изпълниха челото на севастократора. Пресекнато и глухо прозвуча отговорът му: 
– Защо питаш? Какво има? 
Добрил разправи за дочутия разговор в цариградския хан. – Царица Ирина си купила от 

онази отрова, която действала скрито и без никакви признаци, дордето някой нечакан ден, без ни-
какъв повод, лицето умирало, без да може да се познае от какво… За какво й е тази отрова? Нима 
за добро дело? 

Александър задиша тежко. След това внезапно изтича към прозореца. 
– Оседлан ли е коня ми за Сер? Добре. Веднага потегляме за Търнов! 
И се спусна по стълбите, следван от приятеля си, който, без да си почине и без да се подк-

репи, се присъедини към людете му, в бесен галоп към престолнината. 
Калиман ядосано скокна от жребеца си и го поведе към една пейка, на която Калоян се бе 

задълбочил да чете някакъв псалтир. 
– Когато други път вуйчо Бела ми праща дарове, първом да се помъчи да узнае дали ще 

мога да ги използвам. Този кон не е кон за затворник! – извика царят и тропна с крак. 
Калоян вдигна умните си черни очи и с укор погледна братовчеда си. 
– Защо се гневиш? Нали всичко е за твое добро? 
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– За мое добро! Баба ли искаш да сторят от мене? Аз ще стана бранник! За бран жадувам, 
кон да яздя, стрели да пущам, копие да мятам в кървави боеве! – Очите на Калимана заблестяха, 
руменина избликна по бузите му. – Това, което баща ми не можа да довърши, аз ще го сторя. 

Калоян изгледа възхитен буйния младеж. Но поклати глава. 
– Та с кого ще се биеш? Ние нямаме врагове. Никейската наследница ти е сестра. Венгер-

ският крал ти е вуйчо. В Солун са братята на майка ти. За да вземеш Цариград от латините, тряб-
ва първо да премериш сили с никейците. 

Царят сви вежди, вдигна презрително рамене. 
– Първо, Ирина не ми е майка и за братята й не давам пукната аспра. Ще помни Йоан 

Комнин кога е отмятал върховната власт на българския цар, за да се подчини на никейския! По-
тъкмиха се двете гръцки лисици, ала все за нашата сметка! Все дело на оня стар доброненавист-
ник – кир Теодор! Дорде Елена царува в Никея, малоазийците няма да ги закачам. Ала тежко им, 
дръзнат ли те първи! Колкото за венгрите… Бела е казал на папата: „Не мога да нападам бълга-
рите, защото там царува сестриният ми син…“ Празна работа! Вуйчо ми знае много добре, че 
венгрите винаги са яли бой от нашите и пак ще ядат. Нали са ме кръстили с венгерско име, само 
да се затвърди най-сетне мирът между нас. Ала на мен не ми се харесва тяхното настаняване от-
въд Истъра… Ще си имаме някога работа по тоя въпрос… Пък и те не са си вдигнали още очите 
от Белград и Браничево… 

Калоян изгледа с нескрито обожание любимеца на целия народ. Чудно момче бе Калиман. 
Сякаш събрало наведнъж в себе си всички най-хубави качества на родовете, от които произлиза-
ше. По сърце бе милостив като майка си Анна и сестра й света Елисавета Венгерска. Имаше дър-
зостта на Асена стария, мъдростта на Калопетра, бранните достойнства на Калояна, величието на 
духа на баща си Асена втори. А растеше по-хубав дори и от покойния си брат, който бе умрял от 
чума. Какво щеше да стане с България в ръцете на тоя изключителен момък? Бъдещият севасток-
ратор отново сведе чело над копието от един ромейски псалтир, загледан в миниатюрата, която 
представяше Василий 2, заграден с шестима светци войници. 

– Виж, това ще ти хареса! – посочи той на братовчеда си. – Когато направим новата църк-
ва в Бояна, ще искам да ми изпишат наедро, на стенописи, няколко от тия миниатюри… 

Той се замисли, въздъхна. 
– Майстор Добрил замина за земята на татарите и не се върна вече… Кой други може да 

рисува тъй добре? Кой ще зографиса новата църква? 
Младият цар погледна през рамото на братовчеда си хубавите миниатюри, сви вежди и 

продължи някаква своя вътрешна мисъл: 
– Сега Ватаци пътува край южната ни граница… Твърде често взе да обикаля земите си 

този мъж… Това съседство взе много да ми дотяга… Как можа баща ми да извади това нищо-
жество от тинята, в която бе затънало? Хубаво се бяха натикали в Мала Азия! – Той се изсмя. – 
Ала пак ще се върнат там, откъдето са дошли! Мисля, че през мое време най-сетне ще се разре-
ши тоя възел: или гърците, или ние ще бъдем господари в тази земя! Едно време Василий Бълга-
роубиец си бе помислил, че е разчистил старата сметка… Но аз няма да бъда като баща си! За 
победения враг няма милост… Защото, когато той стане по-силен, няма да има милост за нас… 

Калиман припряно удряше с камшика по ботушите си, подчертавайки всяка своя дума. 
Братовчед му прелистяше псалтира, заслушано унесен в горещото му, възторжено слово. Калоян 
внезапно почувствува странно да натежава мълчанието около него. Вдигна очи. Изтърва псалти-
ра. По-жълт от восък, младият цар притискаше с две ръце гърдите си, ловейки задъхано въздух с 
побелелите си устни. 

 
Фани Попова Мутафова 
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ДИМИТРОВГРАДЧАНИН В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

МЕЧТАЕ ЗА ИЗЛОЖБА 
 

 В свое хоби е превърнал изработката на предмети с помощта на квилинг техника 42-

годишният Георги Йорданов от кв. Черноконево в Димитровград. Мъжът, който има проблеми 

със слуха, зрението и двигателни неволи е намерил начин да осмисля свободното си време. Още 

от малък Георги се увлича по рисуването. Каз-

ва, че има фантазия, която работи и той сътво-

рява различни предмети. 

 Умението да прави декорирани с квилинг 

салфетници, огледала, вази, бонбониери, рам-

ки за снимки и картини Георги научил от 

ежедневните си занимания в Дневния център за 

възрастни с увреждания в Димитровград. Мъжът 

посещава центъра от няколко години, където под 

ръководството на терапевтите Димова и Ботева 

усвоява квилинга.  

  

 Благодарен е и на директора Елена Тодо-

рова, която също го подкрепя. 

 Първоначално подреждал навитите на рол-

ца цветни ленти върху хартия, а после му хрум-

нало да прави различни предмети от тях или да 

ги украсява. 

 "За хората с проблеми като мен, да си ан-

гажиран с нещо приятно и полезно е изключи-

телно важно", разказва Георги. Мечтае да нап-

рави много предмети и един ден дори да ги под-

реди в изложба. Надява се хората да харесат 

произведенията му и те да ги зареждат с поло-

жителни емоции. 
 

Източник: dimitrovgrad.bgvesti.net 

Квилинг – салфетник 

Декориран часовник и рамка за снимка  

също са сред творбите на Георги  

Картина, също сътворена от Георги  
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ХИМАЛАИТЕ – СЛЪНЦЕ И СНЕГОВЕ 

- продължение -  

Пътищата на Непал са толкова стари, колкото цивилизацията му. Само 4% са равнини, 
разположени предимно край южната граница. Наричат се терай и са част от Индийската равнина. 
Останалата територия се състои от полупланински и планински райони, нарязани от дълбоки реч-
ни долини със стръмни склонове. Непал има 15 милиона жители, повечето от които се занимават 
със селско стопанство. Първата връзка на Катманду с Индия и оттам със света е била 45-
километрова товарна въжена линия. Силно е развит пътническият въздушен транспорт. Има към 
40 летища за вътрешни връзки, предимно с тревни писти. Шосетата са тесни, често само с едно 
платно. При разминаване се налага колите да излизат на банкета. Първите леки коли са се появи-
ли в Катманду през 50-те години, които са били пренесени на гръб в разглобено състояние и след 
това сглобени на място. Автобу-
сите са предимно индийско про-
изводство, марки „Ашок-
Лейланд“ и „Татай“ — модели 
от времето на войната. От всяка 
страна на пътеката имат седалки 
с по три маломерни места, съоб-
разени с размерите на непалци-
те. Те са толкова близо една зад 
друга, че след 2 часа возене ко-
лената изтръпват и Ви се струва, 
че са излишни. Багажникът на 
автобуса е отгоре. Започва мал-
ко зад предното стъкло и свърш-
ва на края на автобуса. Отстрани 
остават само тесни наведени на-
долу пътеки. Парапетите са ви-
соки 20-30 см. Отпред има поло-
винметров сандък за брезент със 
същата височина. Стълбата отзад на автобуса е широка колкото него. Наподобява шведска стена. 
А когато автобусът се напълни със 100-150 души, отгоре върху багажника се качват още стотина. 
Те сядат на багажа, на перилата, на сандъка с брезент, даже понякога има правостоящи. На стъл-
бата и по вратите се возят двадесетина пътника на къси разстояния. Не мислете, че това е законно 
положение. Напротив. На границата на окръзите се минава край полицейски контролни пунктове 
с бамбукови бариери на шосето. Често полицаите спазват закона и отварят бариерата само когато 
пътниците от покрива, стълбата и вратите слязат. Автобусът преминава в другия окръг и спира 
след 100 м. Пътниците се качват на старите си места и пътуването продължава. Въпреки някои 
неудобства, возенето на покрива е най-приятно. Вътре в автобуса непалците пушат, плюят по по-
да, а голямата пренаселеност в топло време Ви дава възможност да усетите не особено голямата 
им любов към личната хигиена. Обслужващият персонал на автобуса се състои от шофьор, по-
мощник-шофьор и кондуктор. Шофьорът кротко изпълнява функциите си. Помощникът седи от 
външната страна, между него и вратата. Той следи за качването и слизането. При трудни ситуа-
ции като разминаване, остри завои и тесни места на пътя слиза и дава сигнали на шофьора. Сиг-
нал за тръгване е два удара по ламарината, за спиране е един, за опасност — серия бързи удари. 
Най-тежка е работата на кондуктора. Добре пресован, обслужил пътниците вътре, той излиза 
през задната врата, таксува хората на стълбата и се качва на покрива. Там той започва да изпъл-
нява упражнения, достойни за цирка. Обикаля багажника по тясната пътека около него, преска-
чайки краката на седналите по перилата. Таксува всички пътници, багажа, козите, кокошките и 
другите животни, качени на покрива. Той не продава билети, а има кочан, в който записва имена-

Един от стръмните и лъкатушни хималайски пътища 
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та, маршрута, бройките и багажа. Пише в два екземпляра с индиго. Един за пътника, друг за авто-
бусната компания. Ако има много хора, кондукторите понякога се придвижват, стъпили на отво-
рените прозорци, държейки се за перилото на багажника. След като таксува всички, кондукторът 
слиза долу през първия отворен прозорец. Ако някой откаже да плати, започва гоненица. На по-
мощ идва помощник-шофьорът. Зрителите се заливат от смях. Накрая обикновено гоненият слиза 
и чака следващия автобус. Всичко това, разбира се, става по време на движение. До тръгването на 
автобуса настава глъчка като на пазар. Редовните спирки са малко, но автобусите спират навсякъ-
де, където им вдигнат ръка или има хора за слизане. По нанагорнищата, където движението е бав-
но, качването и слизането стават по време на движение. Това за Непал е нормално, защото макси-
малната разрешена скорост е 40 км/ч, а средната е под 25! За превоз пътниците често използват и 
камиони. Те обикновено са големи, без ремаркета. Кабините им са широки колкото каросерията, 
за да се съберат повече хора. Върху кабината имат малък багажник за товар и хора. Отвън камио-
ните са боядисани ярко или изрисувани с пъстри картинки като добруджански каручки. Отпред, 
по средата на кабината, суеверните шофьори закачат малко огледалце, гледащо напред. Старинно 
поверие говори, че такива огледалца, закачени на челата на конете, пъдят злите духове от пъти-
щата. В Непал, за разлика от повечето други страни, където се борят за тихо движение и забрана 
на звуковите сигнали, на задната страна на превозните средства често пише на английски с едри 
букви „Horn please“ (Моля, свирете). Леките коли се използват предимно за движение в градове-
те. С тях превозват хора и багаж в неограничени количества. Между многото нови автомобили 
има доста ветерани, техническото състояние, на които понякога е такова, че движението им се 
явява загадка за науката и техниката. Напоследък в непалските градове масово навлизат мотоцик-
летите, предимно японски и индийски. Там мотоциклетът е семейно превозно средство. Едното 
дете гордо възсяда резервоара, непалецът кара, зад него непалката седи с невръстна рожба в ръ-
цете, а отзад на багажника седи най-голямото дете. За градски транспорт наред с такситата се из-
ползват мото рикши, индийско производство на базата на моторолери „Веспа“. Отзад имат по две 
колела и малка кабина. Въпреки миниатюрните си размери могат да возят 6–7 души. Те все пове-
че изместват велорикшите, придаващи характерен вид на непалските градове. Асфалтовите шосе-
та в Непал свързват само големите градове. До селищата, разположени в по-ниските и достъпни 
райони, водят пътища с мека или чакълеста настилка, често проходими само за джипове. До 
всички други селища и махали се достига по безкрайните непалски пътеки, строени векове наред 
с труда на много поколения. Централните пътеки са широки по 3 метра, покрити с калдъръм и 
имащи стъпала от дялан камък на всяко изкачване и спускане. По-голяма част от товарите се пре-
нася по тях на гръб от хиляди носачи. Основната пречка за широкото използване на товарни жи-
вотни са пълноводните реки и лошите мостове над тях. Още се срещат мостове, изплетени от лиа-
ни или вързани от бамбукови пръчки. Те издържат трудно тежестта на натоварен човек и са неп-
реодолима пречка за животните. Непалското правителство има програма за постройка на висящи 
мостове с метални конструкции, които значително ще разширят обсега на товарните кервани. За-
едно с отдалечаването от централните райони пътеките стават все по-тесни и по-тесни, докато се 
превърнат в едва забележими пътечки, водещи към колибите на усамотени монаси. 

 Град Похара е разположен на р. Марди кола. Околните му върхове са покрити със зелени 
гори, а по асфалтовото шосе, сякаш донесени от някакъв приказен свят, се издигат гигантските 
върхове на Анапурна химал, блестящи на слънцето с вечните си снегове. Най-личен от тях е Ма-
чапучаре „Рибена опашка”. Висок е 6997 м. Той кара алпинистите да настръхват, гледайки отвес-
ните му стени и остри ръбове. Английска експедиция, организирана от Уилфрид Нойс, го щурму-
вала през 1957 г. Атаките на алпинистите се разбили 60 м. под върха от непосилно трудните за 
катерене скали. След това Джими Робъртс — ръководителят на експедицията, успял да убеди Не-
палското правителство да запази върха „девствен“. Сега той е един от свещените върхове на Не-
пал, които ще останат непокорени, като символ на неосквернената чистота. 

 

Асен Джаков 
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ЗА КАКВО Е ПОЛЕЗНА МАЩЕРКАТА? 
 

 Всеки се е натъквал на подобни пасажи мащерка сред полета и поляни. Има защо мащер-

ката да е сред най-популярните у нас билки, чиято здравословна слава се носи още от времето 

на Древна Гърция, пише zdrave.com. Мащерката е целогодишно растение с малки цилиндрични 

лилави цветчета, което днес масово използваме като подправка, а плодовете, цветовете и листа-

та се прилагат под формата на лечебно средство за различни болестни състояния на организма. 

Все по-често се говори за това как свободните радикали допринасят за стареенето и причиняват 

увреждане на клетките, което може да предизвика различни патологични процеси. Мащерката 

съдържа няколко вида антиоксиданти – флавоноиди, терпинен, бета каротин, които прочистват 

тялото от свободните радикали и ни помагат да се предпазим от вредите, които те могат да му 

нанесат. Въпросната билка съдържа и тимол – специфичен антимикробен агент, който действа 

смело в борбата с различните типове патогенни микроорганизми – вируси, гъбички, паразити, 

бактерии. В много аспекти са нужни още изследвания, но предварителните резултати показват, 

че мащерката може да е особено полезна за справянето с упоритите микроорганизми, отговорни 

за повечето гъбични инфекции. Отварата от мащерка е познато средство за облекчаване на каш-

лицата, за здравето на устата и при заболявания на горните дихателни пътища. Заради антимик-

робните си съставки мащерката редовно се добавя към водата за уста и пастата за зъби – за да 

ограничи отлагането на зъбна плака и да повиши добрата хигиена на цялата уста. Използва се и 

като съставка в капките и билковите лекарства за кашлица – за да помогне за преборването с 

вируса, отговорен за грипа и настинките. Мащерката е надежден компонент и за лечението на 

астма, бронхит, круп и ангина, тъй като успешно отстранява секретите при възпаление на горни-

те дихателни пътища. Чаят от мащерка отдавна се използва за лечение на диария и газове, за об-

лекчаване на ревматоидни заболявания и при паразити като например анкилостома (паразит, 

живеещ в дванадесетопръстника и тънкото черво). Нанася се и локално за лечение на акне, рани 

и кожни инфекции. Нанесен локално, чаят от мащерка успокоява акнето. Според някои билкари 

мащерката може да лекува главоболие и висока температура, да понижава холестерола и да об-

лекчава симптомите при заболявания на черния дроб. Мащерката е достъпна под различни фор-

ми: масло, сушена билка, пудра, течен екстракт, сух екстракт. Когато се нанася локално, е въз-

можно да причини контактен дерматит или раздразнение на кожата, а приемана вътрешно може 

да доведе до алергични реакции – най-вече при хората с непоносимост към риган. Други неже-

лани реакции при използване на мащерка не са наблюдавани, но въпреки това, преди да решим 

да я приемаме като хранителна добавка, е най-добре да се консултираме със своя лекар или фар-

мацевт. 

Източник: zdrave.com 
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ДЕСЕТТЕ НАЙ-ЗЛОВЕЩИ РИБИ НА ПЛАНЕТАТА 

- продължение - 
 Англърфиш. Освен, че е второто най-грозно същество във вода-
та, този вид риба има и две много интересни характеристики. Първата 
е наличието на светеща примамка, закрепена за главата на всяка една 
женска от този вид, с която привличат жертвите си. Тази риба може да 
погълне плячка с размер до два пъти по-голяма от собствените си раз-
мери. Втората интересна характеристика е свързана с живота на мъж-
ките индивиди. Още в началото на техния живот, мъжкият индивид се 
закрепва за женска от същия вид с помощта на зъбите си и никога не я 
пуска. С течение на времето мъжкия се слива с тялото на женската и 
дори използва кръвта й за да поддържа живота си. Той губи очите си и 
всички вътрешни органи с изключение на тестисите си. В някои случаи една женска може да но-
си до 6 мъжки индивида върху себе си.  

* * * 
 Кандиру, позната още като риба-пенис, риба-вампир, риба-клечица и т.н. Въпреки, че не 
достига гигантски размери като повечето риби в класацията, този "рибок" е един от най-
страховитите. Тази полупрозрачна риба е паразит, който се храни с кръвта на по-големи риби. 
Надушва плячките си по следите от урина и амоняк, които големите риби оставят с отделянето на 
екстрементите си. Носят се страховити истории за мъже, които уринират във водата, с което 
привличат този малък "изрод". Надушили урината, кандиру-
тата се вмъкват в пикочния канал на жертвата си. Какво след-
ва от тук нататък – ампутация на пениса. 

* * * 
 Гигантски сладководен скат. Представете си ри-
ба с размерите на мечка. Гигантският сладководен скат 
може да достигне тегло от половин тон, близо два и по-
ловина метра в диаметър, а дължината му надвишава 5 
метра. Учените не могат да преброят популацията на то-
зи вид сладководна риба, но са сигурни, че броя й нама-
лява прогресивно поради промени в средата им на жи-
вот, причинени от индустриализацията. През февруари 
2008 г. изследователи на този уникален вид са уловили 
един екземпляр. Нужни са им били 90 минути и 13 мъже 
за да издърпат чудовището на брега. 
 
 

* * * 
 Фангтуут, наричана още Квазимодо на дълбините. Доста кротък вид, като се има предвид 
ужасяващия му външен вид. Най-големите инди-
види от този вид достигат едва 15 сантиметра, 
което ги прави още по-малко опасни за човека. 
Това, което ги различава от останалите видове е 
"усмивката" им. Самата им усмивка, измерена и 
изчислена пропорционално на тялото им, е най-
голямата в света на рибите. Чудатата риба има 
два "джоба", по един от всяка страна на мозъка, 
които служат да приберат несъразмерно големите 
зъби на рибата, когато си затвори устата. Еволюцията си знае работата. 

Източник: aquaportal.bg  



 16 

 
БУТЕР КРЕНВИРШКИ 

(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 
 

 Продукти: 350 гр. бутер тесто, 50 гр. крема сирене, 250 гр. кренвирши, 1 яйце “за намазва-
не”, сусам за поръсване по желание. 
 Начин на приготвяне: Нарежете тестото на триъгълници, намажете с крема сирене, сложе-
те в средата кренвирш и завийте. Наредете в намаслена тава, намажете с разбитото яйце, по жела-
ние поръсете със сусам и запечете до готовност в загрята на 180 градуса фурна около 20 мин. 


 

 

ПИЛЕ ПЪЛНЕНО С ДЮЛИ 
(предложение на Илия Костов от Добрич) 

 
 Продукти: 1-2 дюли, 2 с.л. булгур, 2 с.л. олио, ядките на 4-5 ореха, черен пипер и сол на 
вкус, 1 пиле, няколко листа от кисела зелка. 
 Начин на приготвяне: Дюлите се измиват, подсушават и нарязват на дребни кубчета. За-
душават се в олиото. Булгурът се попарва с вряла вода. Прибавят се счуканите орехови ядки и 
булгура се отцежда. Плънката се подправя с черен пипер и сол на вкус. Разбърква се и пилето се 
пълни с нея. Отворът се зашива и то се вари във вода, колкото да го покрие на тих огън. Сварено-
то пиле се завива в зелевите листа и се запича върху жар или във фурна. 


 

 
ПЪЛНЕН, СУШЕН ЧЕРВЕН ПИПЕР 

(предложение на Иван Лицов от Горна Оряховица) 
 

 Продукти: 10-12 броя сушен червен пипер, 500 гр. кайма, 1 ч.ч. ориз, 2 глави лук, 3-4 с.л. 
олио, половин връзка магданоз, 1 с.л. червен пипер, сол и черен пипер на вкус. 
 За заливката: 2 с.л. брашно, половин кофичка кисело мляко, 2-3 яйца и щипка сол. 
 Начин на приготвяне: Пиперът се залива с вряла вода, за да омекне. Лукът, нарязан на 
ситно се запържва в олиото и се прибавя каймата, а след нея ориза. Малко преди пълната им го-
товност се прибавя червеният пипер и магданозът. И накрая се овкусява с черния пипер и солта. 
Отстранява се от котлона да изстине и се пълни изцедения сушен червен пипер, който се нарежда 
в предварително намазнена тава. Покриваме пипера с вода и печем на 180 градуса. След като по-
ловината вода изври обръщаме пипера и продължаваме да печем. Преди да се изпече напълно, 
слагаме заливката и пак печем до получаване на коричка. 

 
 

 
ШАРЕН КЕЙК С КИСЕЛО МЛЯКО, ЯБЪЛКИ И ШОКОЛАД 

(предложение на Марийка Атанасова от Добрич) 
 

 Продукти: 4 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко, 1 ч.ч. захар, 2 и половина ч.ч. брашно, 4 с.л. масло, 1 
бакпулвер, 1 ябълка, 1 ванилия, 2 с.л. какао и 2 с.л. шоколад. 
 Начин на приготвяне: Яйцата се разбиват със захарта, а киселото мляко с бакпулвера и 
ванилията. Смесват се. Слага се маслото и се разбърква. Добавя се брашното и се разбива, докато 
се получи гладка еднородна смес. Отделя се 15-20 процента от нея и се смесва с разтвореното в 
малко гореща вода какао. Прибавя се настърганият шоколад. В жълтото тесто се слага настърга-
ната ябълка и се разбърква. Във форма за печене, намазана с масло и поръсена с брашно, се изли-
ва част от жълтото тесто. Върху него се излива кафявото тесто и се завършва пак с жълтото. Пече 
се до пълна готовност.  
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НАЙ-КРАТКИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ ШЕДЬОВРИ В ИСТОРИЯТА 
 

Лаконичността е сестра на таланта, признават много писатели. Умението с няколко думи 

да кажеш много, да събудиш чувства и емоции и да дадеш храна за размисъл е висш пилотаж във 

владеенето на езика и писателското майсторство, пише "Мениджър Нюз". 

 Има какво да научим от майсторите на кратката форма – многословната, разводнена и обез-

смислена комуникация затруднява разбирането. AdMe.ru събра малка, но представителна колек-

ция от най-кратките литературни съчинения, останали в историята. 

* * * 

Веднъж Ърнест Хемингуей се хванал на бас, че ще напише разказ, способен да трогне все-

ки читател, само от шест думи. Писателят спечелил баса със следното съчинение: 

„Продават се детски обувчици. Неносени.” 

* * * 

Фредерик Браун съчинил най-късия разказ на ужасите на всички времена: 

„Последният човек на Земята седеше в стаята си. Изведнъж на вратата се почука...” 

* * * 

Американският писател О’Хенри спечелил конкурс за най-кратък разказ, който обаче има 

всички основни съставки на традиционния разказ – завръзка, кулминация и развръзка: 

„Шофьорът запали цигара и се наведе над резервоара, за да види останал ли е в него бен-

зин. Покойникът беше на 23 години.” 

* * * 

Англичаните също организирали конкурс за най-кратък разказ. Този път условията на кон-

курса били в съчинението да се споменава кралицата, Бог, секс и някаква мистерия. Първо място 

печели авторът на разказа, който впоследствие се превръща в популярен виц: 

„О, Боже – възкликна кралицата. – Бременна съм! От кого ли?” 

* * * 

Най-класическият пример за прословутата лаконичност на древните спартанци е отговорът 

на писмото, изпратено от македонския цар Филип II, завоювал много гръцки градове: 

„Съветвам Ви веднага да се предадете, защото ако армията ми влезе в земите Ви, ще 

унищожа Вашите градини, ще поробя хората и ще разруша града.” 

На което спартанските ефори отговорили писмено: 

„Ако!” 

* * * 

Виктор Юго изпратил на издателя си ръкописа на романа „Клетниците” със съпровождащо 

писмо:  

„?” 

На което получил отговор:  

„!” 

* * * 

В конкурс за най-кратка автобиография победила французойка, която написала: 

„Преди имах гладко лице и смачкана пола, а сега – обратното.” 

Източник: manager.bg 
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МАЛКИ КУХНЕНСКИ ТРИКОВЕ 
 
Ако сте пресолили ястието, пуснете в него нарязан суров картоф, овалян в малко захар. 

 За да запази оризът белия си цвят, сложете го да се вари в гореща подсолена вода, в която сте 
капнали малко лимонов сок. 

Магданозът и копърът се прибавят към ястието, след като то вече е готово. Така тези подправ-
ки запазват и яркозеления си цвят, и витамините. 

Говеждото месо ще уври по-бързо и ще стане по-вкусно, ако вечерта го натриете с горчица на 
прах, на сутринта изплакнете със солена вода, намажете с малко оцет и оставите да престои 3-4 
часа. 

Тежката миризма на рибата ще отстраните, като я натриете с лимон или я покриете със ситно 
нарязан лук и я оставите да престои така 2-3 часа. 

Когато Ви е необходим само белтъкът на яйцето, пробийте черупката му с игла от двата проти-
воположни края. Така ще изтече само белтъкът, а жълтъкът ще се запази в хладилника още 1-2 
дена, без да хване коричка. 

 За да не гори брашното при пърженето на тиквички и патладжани и да не замърсява олиото, 
потапяйте ги в по-гъста кашичка от брашно и вода. 

Доматите ще се обелят по-лесно, ако прекарате от дръжката им надолу с натиск острието на 
ножа под такъв наклон, че да не ги срязва; обработете така целия домат. 

Вместо да сушите магданоза за зимата, накълцайте го и го натъпчете плътно в бурканчета, ка-
то го осолите обилно. Притиснете го отгоре с дъсчица, докато се покрие със сока си. Така най-
добре запазва своя аромат. При готвенето само трябва да слагате по-малко сол на ястието, кое-
то ще подправяте с магданоз. 

Чесънът ще се счука по-лесно, ако в хаванчето смесите скилидките с малко сол. 

Ако дъното на тенджерата или тигана е загоряло, оставете в съда да ври за по-дълго време ча-
ша оцет. 

 Замърсената горелка на газовия котлон ще почистите с хладък винен оцет. 

Миризмата от хладилника и фризера ще изчезне като ги измиете с топла вода, в която има раз-
творен оцет. 

Кафеварката става като нова отвътре, ако се вари в нея от време на време малко оцет. 

 Замърсените мраморни повърхности се третират с кърпа, напоена с оцет. 

Жълтите петна по бялото бельо можете да премахнете отново с оцет и малко вода. Натъркайте 
ги и оставете да престоят една нощ. На сутринта изплакнете със студена вода, а след това изпе-
рете.  

 
Килимите и дамаските можете да освежите, ако ги изтупате през парче плат, натопено в разт-

вор от вода и оцет – на литър вода – една супена лъжица оцет. 
 
Ваденките от прозорците се махат като натопите гъба в горещ оцет и с нея натъркате ваденки-

те. 
 

Източник: zajenata.bg 
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 Сутринта получих SMS: "Абонатът, който търсихте в 2 часа и 15 минути, вече е на линия". 
  – Аааа, не! Късно е, аз вече изтрезнях. 
 

 

 Млад мъж търси стая под наем в квартирно бюро. 
 – Вземете тази – препоръчва му служителят – хазайката взема само сто лева. 
 – Сто лева ли? Ами ако не използвам хазайката? 

 

 Мъж се обажда на секретарката в лудница и пита кой е в осемнайсета стая. 
 – Никой – отвръща тя. 
 – Чудесно – възкликва мъжът. – Значи съм успял да избягам! 

 

 Катаджия към блондинка: 
 – Защо карате без номер? 
 – За какво ми е? Аз си го знам наизуст! 

 

 Млад ветеринарен лекар започва работа на село. 
 Кметът идва да го поздрави и казва: 
 – Вие ли сте? Докторът за говедата? 
 – Да, аз съм, а какво Ви боли?... 

 

 Учениците в Иванчовия клас били много послушни и не можели да го понасят, защото пос-
тоянно изтърсвал по някоя глупост. Един ден дошъл инспектор и учениците се наговорели, ако 
Иванчо изтърси някоя глупост всички да напуснат демонстративно стаята. Започнал часа и всич-
ки вдигали ръка да прочетат домашното. Най-накрая дошъл ред на Иванчо. Той станал и изтър-
сил: 
 – Зад училище има публичен дом.  
 Всички си взели шапките и напуснали стаята. 
 В същия момент Иванчо извикал: 
 – Чакайте бе, той още не е отворен!!!  

 

 Жена буди мъжа си след пиянска нощ:  
 – Ставай, ще закъснееш за работа.  
 – А изчисти ли ми сакото?  
 – Изчистих го.  
 – А обувките?  
 – Какво да им чистя на обувките? Та те нямат джобове! 

 

 Разговор след първата брачна нощ:  
 – Скъпа, къде отиваш?  
 – Отивам да си намеря истински мъж. 
 – А би ли потърсила и за мен един? 

 

 Пиян мъж се прибира късно вечерта. Пъхнал ключа в ключалката, но не знаел, че другия 
ключ е отвътре и било отключено. Той заключил и заспал пред вратата. 
 На сутринта жена му се развикала: 
 – Мъжо, отключи вратата!  
   Мъжът отговорил: 
 – Там, където си била цяла нощ, там се връщай!  
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ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 
 Задача 1: Човек бил осъден от краля на половината си живот в затвора. Мислители мислили 
как да изпълнят заповедта на краля... все пак не знаели до колко години ще живее човека, но най- 
накрая измислили отговора на решението... какво са измислили мислителите?  

 Задача (за шофьори) 2: 
 Представете си такава ситуация: 
 Светофар. 
 Свети червено. 
 На светофара са спрели ТИР, конска каруца и мотоциклетист. 
 Светва жълто. 
 ТИР-ът форсира на място, конят се подплашва и отхапва ухото на мотоциклетиста. 
 Кой е виновен? 
  
 Задача 3: Имаме жена, мъж, дъщеря, дъщеря, син, син, полицай и затворник, застанали на 
единия бряг на река, които искат да отидат на другия бряг. За целта те имат на разположение са-
мо един сал. 
 Условия: 
 1. Жената не може да оставя нито една от дъщерите си с мъжа, освен ако тя не е с нея/тях 
(т.е. не може да занесе едната си дъщеря на другия бряг и да остави втората с мъжа). 
 2. Мъжът не може да оставя нито един от синовете си с жената, освен ако той не е с него/
тях. 
 3. Полицаят не може да оставя престъпника сам с хората. 
 4. Децата не могат да карат сами сала (т.е. салът може да бъде управляван само от мъжа, же-
ната, полицая и престъпника). 
 5. Салът не може да се върне празен. (т.е. винаги трябва да има някой възрастен на сала, за 
да премине от единия бряг до другия). 
 6. Салът може да вози само по двама души.  

 

ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ 

(В зимната вечер) 
 Николаев наистина се заблуждава. Той е видял номера в страничното огледало, следовател-
но – обърнат. Действителният номер е ХА 8088. 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 
 

Уважаеми колеги, които се изявявате като поети! 
  Молим Ви от името на редакцията да не ни изпращате Ваши стихотворения, защото ние 
няма какво да ги правим! Мислим, че на всички е известно, че нямаме рубрика за стихове и все 
още няма да се открива такава! Не поемаме отговорност за стиховете, които ни изпращате! Съ-
ветваме Ви, ако са добри и искате да видят бял свят или да бъдат оценени от някого, изпращайте 
ги по други печатни органи, литературни конкурси или поетични клубове, които издават стихос-
бирки. Далеч сме от мисълта да секваме Вашето творчество, но не се наемаме да Ви отпечатваме 
творбите! 

С уважение: Екипа на списание „Звук и светлина” 
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