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Приоритети
В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
          На 09.10.2014 г. от 17:00 ч. в ЦУ на НАСГБ в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ), на което участваха председателят на НАСГБ и на УС Димитър Парапанов, зам. председателят на УС Тодор Радев и членът на УС Соня Захариева. Съгласно чл. 25, ал. 3 от устава, членът на УС Калинка Ковачева от Добрич участва по двустранна гласова скайп връзка. На заседанието присъстваха също председателят на Контролния съвет (КС) на НАСГБ Маринка Маринова и Светлозар Парапанов – изпълнителен директор на НАСГБ и директор на Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър“. 
УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 11.07.2014 г. до 09.10.2014 г., както и информация от председателя за провеждането на Втория Европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, от 14.09.2014 г. до 22.09.2014 г. в гр. Пловдив. 
Съгласно Нормата на представителство за избор на пълномощници на Общото събрание за мандат 2014 г. – 2019 г., приета от УС на НАСГБ на заседанието му на 01.04.2014 г., вече са избрани пряко 8 пълномощника от отчетно изборните събрания на ТО Пловдив, Варна, Добрич, Русе и Кърджали. УС определи график за провеждане през м. октомври на Зоналните делегатски събрания за избиране на останалите 11 пълномощници на Общото събрание в зоните: „Южна”, „Тракия”, „Югоизточна”, „Северна”, „Североизточна”, „Западна” и „Родопи”. 
УС прие отчета на УС на НАСГБ за периода 2009 г. – 2014 г., отчета на НЦРСГ „Хелън Келър“ за периода 2009 г. – 2014 г. и програмата на НАСГБ за 2014 г. – 2019 г.
УС взе решение Общото отчетно изборно събрание на НАСГБ за периода 2009 г. – 2014 г. да се проведе на 27-28.11.2014 г. в гр. Пловдив, при следния дневен ред:  
1. Отчет на УС на НАСГБ за периода 2009 г. – 2014 г.
2. Отчет на КС на НАСГБ за периода 2009 г. – 2014 г. 
3. Приемане Отчета на НЦРСГ „Хелън Келър“ за периода 2009 г. – 2014 г.
4. Приемане Програмата на НАСГБ за периода 2014 г. – 2019 г.
5. Изменение и допълнение на Устава на НАСГБ. 
6. Избори на ръководни органи на НАСГБ: (председател на НАСГБ, членове на УС на НАСГБ, председател на КС, членове на КС на НАСГБ)
7. Разни.
УС разгледа проекта за изменение и допълнение на Устава на НАСГБ, представен от Комисията за изменение и допълнение на Устава на НАСГБ, в състав: Маринка Маринова, Димитър Парапанов и Снежанка Кирчева и възложи на Комисията да довърши работата по проекта и да го изпрати до всички ТО и до пълномощниците на Общото събрание, които ако желаят, също могат да дадат предложения. 
УС взе решение за абонамент за списание „Звук и светлина“ за 2015 г.
УС утвърди 2 нови кандидата за членове на НАСГБ: по един в ТО Асеновград (с пълна слепота и с почти пълна глухота от 83 дБ) и в ТО Шумен (с пълна слепота и практическа глухота от 65 дБ), както и възстанови членството на 1 кандидат от ТО Русе (с увредено зрение и умерено тежка слухова загуба). 
УС разгледа молбата на Веселина Русинова – член от ТО Русе, която желае да напусне членство в НАСГБ по лични причини. УС взе решение, председателя на НАСГБ писмено да уведоми Веселина Русинова с копие до председателя на ТО на НАСГБ Русе, че съгласно устава на НАСГБ: „Чл.14.(1) Членството в НАСГБ се прекратява при: 1.доброволно напускане;“, като самото писмено уведомяване за желанието за отказ от членство се счита за автоматично прекратяване на членството в НАСГБ, считано от 01.10.2014 г., каквото е и искането на Веселина Русинова.  
УС отпусна парична помощ от 80 лв. по лична молба на член от ТО Пловдив, с тежки усложнения след травма, за посрещане на разходи, свързани с лечението й.
Снежанка Кирчева

Пълномощници на Общото събрание на НАСГБ,
избрани за мандат 2014 г. – 2019 г. съгласно
 Нормата на представителство за избор на пълномощници, 
приета от УС на НАСГБ на 01.04.2014 г.



Пълномощници на ОС, които са избрани на отчетно-изборни
 събрания на ТО (8 пълномощника):
	ТО Пловдив (27.06.2014 г.): Димитър Парапанов; Снежанка Кирчева; Димитър Стоянов
	ТО Варна (03.06.2014 г.): Станчо Добрев; Ганка Параскевова;
	ТО Добрич (09.06.2014 г.): Калинка Ковачева
	ТО Русе (23.06.2014 г.): Панайот Димитров
	ТО Кърджали (20.06.2014 г.): Фотка Радева

Пълномощници на ОС, които са избрани на зонални 
делегатски събрания (11 пълномощника):

	Зона „Западна“ (17.10.2014 г. в София): Соня Захариева (ТО Перник)
	Зона „Родопи“ (24.10.2014 г. в Смолян): Стойко Карамфилов (ТО Неделино)
	Зона „Северна“ (21.10.2014 г. в Горна Оряховица): Димитър Станев (ТО Велико Търново); Величка Великова (ТО Плевен)
	Зона „Североизточна“ (21.10.2014 г. в Шумен): Янко Стайков (ТО Шумен)
	Зона „Тракия“ (17.10.2014 г. в Харманли): Боряна Коскина (ТО Казанлък); Калина Стайкова (ТО Харманли)
	Зона „Югоизточна“ (16.10.2014 г. в Сливен): Тодор Радев (ТО Сливен); Никола Колев (ТО Бургас)
	Зона „Южна“ (16.10.2014 г. в Пловдив): Иван Шопов (ТО Асеновград); Елена Василева (ТО Хисаря).
Светлозар Парапанов
* * * * * * *
Делници и празници
ДЕСЕТ ГОДИНИ СПОРТЕН КЛУБ "МАРИЦА – ПЛОВДИВ" – ДЕСЕТ КУПИ ЗА ДЕСЕТИЯ РОЖДЕН ДЕН!
 
	Много е трудно да напишеш историята на един клуб след десет години дейност. Спомените обикновено са поизбледнели, емоциите поуталожени. И все пак, чувството на удовлетворение от това, че годините труд и всецялото отдаване за и в името на голямата кауза наречена спорт не се изтрива толкова лесно от съзнанието.
	На 15 октомври 2004 г. в тясната стая на бул. „Марица“ в гр. Пловдив, 23-ма ентусиаста се събрахме, за да дадем началото на едно дело в името на хората със зрително-слухови увреждания. Да влеем малко свежа кръв в душите на нашите братя и сестри по съдба. По инициатива на председателя на Националната асоциация на сляпо-глухите Димитър Парапанов се учреди Обединен спортен клуб на сляпо-глухите „Марица“ Пловдив. С надеждата за силно присъствие в общественият живот, чрез спортната дейност искахме просто да сме едни от всички под слънцето. Наистина, започнахме малко неуверено, малко с притеснение, затова какво ще се получи. Желанието обаче беше огромно. Повечето от нас бяха бивши спортисти, минали през много спортни състезания преди да се влеят в редиците на сляпо-глухите.
	При доста оспорвани дебати беше избран управителният съвет, който и до днес е почти в същия състав. Може би това запазване повлия на развитието на клуба. Водещите фигури си разбират от работата и през годините доказаха, че ненапразно им е гласувано доверие. За добро или зло, нашият спортен клуб не се размина и без задължителните трусове. След достигане на ниво, което беше еталон за другите спортни формации, в един момент се появиха и вътрешните противоречия. Както в природата обаче след дъжда идва и слънцето. В момента клуба отново е стъпил здраво на краката си и жъне успехи по пистите и в спортните зали. Някои наши бивши съотборници мислят, че без тях няма да има клуб, но дълбоко се лъжат. Редиците отново са стегнати. Новите попълнения бързо се климатизираха и подгониха веднага високите резултати. Показател за това е европейското първенство през месец септември тази година. Завоюваните 15 медала от които 7 златни, 5 сребърни и 3 бронзови доказват напълно моето мнение, че незаменими хора няма. През десетте години спортен клуб „Марица“ Пловдив извървя дълъг, но славен път. За този период той промени тотално мнението на обществото за облика на сляпо-глухите граждани на Пловдив. Спечелили сме над 300 медала, но едва ли някой от нас помни с подробности всичко свързано с тях. Важно е, че Оранжевият отбор поддържа високия дух необходим за оцеляване в трудните мигове. Той е в основата на завоюваните десет купи на европейския фестивал на сляпо-глухите спортисти, проведен в град Пловдив тази година. Колкото и да е неприятно на напусналите отбора и клуба спортисти, това е неоспорим факт. „Марица“ Пловдив е първият клуб, завоювал златната купа в отборното класиране на миналогодишното държавно първенство по канадска борба за инвалиди в гр. Поморие.
	В навечерието на рождения ден на клуба наистина ми е трудно да си спомня за всички спечелени призови места, купи, медали и почетни грамоти. Мисля че това не е толкова необходимо в момента. По-важното е, че през годините успяхме да покажем на обществото нашата визия и лицето на клуба по най-добрия начин. Наред със спортната дейност голямото предизвикателство за всички нас беше и интегрирането ни сред здравите хора, за което се борихме и продължаваме все още да се борим. Вярвам че напълно сме си заслужили средствата, които Община Пловдив ни е давала през годините. Бяхме от онези, които имаха живот, какъвто са нямали доста спортни клубове. Не са ни липсвали нито лагер сборовете, нито оздравителните релаксиращи почивки след състезанията. Едни от нас ги оцениха по достойнство, други се позабравиха, мислейки че всичко трябва да им се дава наготово по задължение. А такъв филм при нас няма. Всеки час от ежедневието ни е една голяма борба за доказване, че си някой.
	Обединен спортен клуб на сляпо-глухите „Марица“ Пловдив дръзна пръв от клубовете за хора с физически увреждания да стъпи на спортната сцена на международния турнир по канадска борба „Купа Гашевски“ в Горна Оряховица. Той премина през много квалитетни национални и международни състезания и даде възможност на хората от другата страна на бариерата да се запознаят с нашите възможности. 
	Множеството дарения през годините са доказателство за пробива, който сме направили благодарение на положените от нас усилия и непрекъснатото доказване, че не сме дошли случайно на земята. Името „Марица“ Пловдив е достойно за уважение, а средствата вложени в него са на правилното място. Затова не е никак случайно, че на десетия си рожден ден нашия клуб донесе на националния отбор на България и териториалната организация на сляпо-глухите в Пловдив десет купи в шахмата, боулинга, канадската борба, леката атлетика и дартса. Лично за мен това е най-желаният, най-заслуженият и най-изстраданият подарък. 
	Накрая, като председател на спортния клуб искам да изкажа моята благодарност към всички, които повярваха в името „Марица“ Пловдив и досега го защитават безрезервно, безкомпромисно и неотстъпно. 
Честит юбилей и за много години, уважаеми спортисти!
Кирил Дамянов
* * * * * * * 
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН – ПЛЕВЕН
	На 15 октомври групата членове на ТО на НАСГБ – Плевен бяхме поканени от нашата председателка Величка Драганова и председателката на ТСО на ССБ Долни Дъбник г-жа Данчева, да отбележим заедно Деня на белия бастун. В Долни Дъбник бяхме сърдечно посрещнати от двете председателки и сътрудничката на ТСО. Тържеството се проведе в салона на НЧ "Илия Бешков". Гости на тържеството бяха директорките на ДСП Плевен, Долни Дъбник, кмета на Община Долни Дъбник и председателите на клубовете на пенсионерите. Тържеството откри г-жа Данчева с кратко слово за историята, ролята и значението на белия бастун за незрящите хора. Отбелязано беше, че въпреки желанието на държавата и институциите да ни помагат и подкрепят има още много какво да се направи. В приветствието си кметът на Община Долни Дъбник подчерта, че нашите искания са основателни и ние трябва смело да ги отстояваме. Пожела ни много здраве, борбен дух и успехи в живота. Приветствие поднесе и г-жа Драганова, която помоли незрящите да ползват белия бастун като надеждно средство за самостоятелност. След деловата част тържеството продължи с прекрасна литературно-музикална програма, изнесена от самодейния колектив на индивидуални изпълнители от ТСО Долни Дъбник. 
	Накрая във фоайето на читалището се изви кръшно северняшко хоро. Спонсори бяха подсигурили почерпка, за което им благодарим. Разгледахме центъра на Долни Дъбник и обядвахме в уютно заведение. По време на обяда разменихме ценна информация за работата на организациите. Благодарихме на нашите домакини и ги поканихме да ни гостуват за 3-ти декември. 
Благодарим Ви приятели за гостоприемството и до нови срещи!
Иванка Христова 
* * *
НЕЗАБРАВИМА ДРУГАРСКА СРЕЩА
	При случайна среща се запознахме с русенската певческа група „Еделвайс" с художествен ръководител Ганка Ковачева и председателя на пенсионерския клуб – Методий Хлебаров. Поканиха ни на другарска среща в Румъния – гр. Гюргево. От гр. Варна участвахме: Станчо Добрев, Ганка Параскевова, Цонка Трифонова, Тошо Кирилов и други приятели. Срещата на четирите състава – Варна, Русе, Гюргевски и Букурещ се състоя в гр. Гюргево – хотел "Влашка". При пристигането на гара Русе ни посрещнаха състав „Еделвайс" и Гюргевската певческа група. Изненадаха ни с вниманието, проявено към нас, като ни подариха на всички по един карамфил. От Русе потеглихме за Румъния. Пристигнахме в града, настанихме се в хотела и излязохме да разгледаме града и неговите околности. Посетихме пазарната част, румънската църква, в която имаше сватба. Доволни останахме, че присъствахме на тамошния ритуал, който ни направи особено впечатление. По време на вечерята се събрахме в просторен и елегантен ресторант. Поднесоха ни ястия от традиционната румънска кухня. Обслужването и отношението бяха на ниво. Собственикът на хотела и неговите служители ни приветстваха с Добре дошли. Домакините от гр. Русе, от които бе поканата откриха вечерта с техни любими песни – туристически и стари градски. Изпълнена бе и оперета. Представянето им бе възхитително. След тяхното изпълнение се включихме и ние от Варна. Вокалната ни група „Детелини" изпълни стари градски, народни песни, както и изпълнение от триото – Станчо Добрев, Ганка Параскевова и Тошо Кирилов. Мъжка певческа група от гр. Букурещ се представи с няколко румънски песни. И четирите групи се изявихме отлично, след което се забавлявахме от сърце с музика и танци. С русенските ни приятели обменихме опит, мисли и идеи. Вечерта бе незабравима и приключи успешно, като си пожелахме нови срещи.
	На следващия ден се разходихме до пристанището. Там се намираше паметната плоча на Христо Ботев, от където някога е тръгнал с четата си от гр. Гюргево – 18.05.1876 г. На 20 май слиза на Козлодуйския бряг. 
	Напуснахме гр. Гюргево с прекрасните преживявания и емоции, които ще оставят невероятни спомени у нас. Спряхме за историческа обиколка на забележителностите на гр. Русе – къщата на Баба Тонка Обретенова и паметника на Свободата. Разделихме се с новите си приятели на гарата. Доволни и щастливи от другарската среща проведена на 11-12.10.2014 г. си пожелахме отново да се съберем, но този път в гр. Варна.
Ганка Параскевова
* * * * * * 
СРЕЩА С ПРИЯТЕЛИ
	В ранното утро на 20.10.2014 г. с комфортен микробус, осигурен от Община Добрич потеглихме за гр. Горна Оряховица. Със закачки и смях неусетно пристигнахме. Там бяхме посрещнати радушно и поканени в клуба на организацията. По стар техен обичай ни почерпиха с хляб и горнооряховска луканка. Ние от своя страна им поднесохме добруджанска погача с шарена сол.
	Председателят на ТО на НАСГБ – Горна Оряховица – Иван Лицов ни приветства с топли думи и ни запозна накратко с тяхната дейност. Калинка Ковачева от своя страна сподели опита на добруджанци, след което двете организации си разменихме подаръци. Доволни излязохме да разгледаме града и неговите забележителности.
	Горна Оряховица е разположен в северното подножие на Арбанашкото бърдо, на границата между Предбалкана и Дунавската равнина. Той е един от най-важните транспортни центрове на България. Тук е едно от петте летища с международен статут в България. Има обекти на културно-историческото наследство от античността. Посетихме Историческия музей от 1962 г., в който е съхранено историческото наследство на Горна Оряховица. След музея, се отправихме към паметника на Георги Измирлиев, където поднесохме цветя.
	Домакините ни заведоха на обяд, който беше подсигурен от кмета на Община Горна Оряховица – Добромир Добрев. Тържеството продължи до късно следобед под непрекъснатия акомпанимент на Станчо Станчев. Така хубавите мигове изминаха неусетно. Разделихме се с обещанието всяка година да подновяваме нашите приятелски срещи.
Калинка Ковачева и Иван Лицов

Силуети
ЕХО ОТ ДЕЛИОРМАНА – ЧАСТ ПЕТА
	Кафенето на куция Реджеп се намираше в края на старата махала. Сгушено между високите дувари на джамията и къщата на Селимовия род, отвън то приличаше повече на вехтошарско сборище, отколкото на заведение. Вътре обаче не отстъпваше по нищо на прехвалените цариградски локали. Вътрешността му беше уютна и добре наредена. Изградените в европейски стил сепарета бяха облицовани с кожа, а меките виненочервени възглавници отпускаха тялото по време на играта на зарове. Реджеп беше наследил от бащата на жена си това място и с много усилия успя да превърне запустялата, мизерна къща в уютно кафене. То му костваше доста заеми докато го оправи и преустрои, но сега беше доволен и не съжаляваше за вложените пари. Пък и нямаше защо да съжалява. Докато в началото при него се отбиваха само бедни и гладни хора, постепенно те изчезнаха, а на тяхно място се появиха разглезените от живота богаташки синчета. С течение на времето към тях се присъединиха и възрастните любители на мастиката. Коранът забраняваше употребата на алкохол, но Реджеп нямаше нищо против добрите бакшиши. Наливаше в кафето благовейната течност и я поднасяше с думите:
	– Туй, което забранява Аллах, разрешава Реджеп. 
	Заровете са дело на шейтана, затова за да има справедливост, пророка е изпратил жената да ни успокоява. Жената за него беше мастиката, която хем караше кръвта да кипи по-силно в жилите, хем лекуваше нервите след тежките загуби на зарове. Доходите на Реджеп не идваха само от кафето, което предлагаше от сутрин до вечер. На горния етаж се намираха четири стаи, превърнати в чудесни кътчета за душевни и плътски удоволствия. Тези стаи носеха добри печалби, но и големи грижи, тъй като обслужващия персонал никога не стигаше. Трудно беше напоследък Реджеп да намира нови представителки на нежния пол, желаещи да работят най-древната професия на света. Не защото ги нямаше, а защото от ден на ден ставаха все по-нагли и безочливи в исканията си за процента от приходите. Дори Али бияча трудно успяваше да се справи с тях. Али не си поплюваше, когато се налагаше да вкара в правия път някоя от капризните малки хитруши, дошли от забутаните анадолски села и решени на всичко, само и само да припечелят някой и друг грош.
	– Аллах да ме дари с търпение – оплакваше се непрекъснато Али. – Тия млади газели нямат страх от нищо. Аз ги бия по задниците за наказание, а те ми се подиграват като се плезят и ме наричат стар и немощен дядо Али. Ако продължава така, ще взема да се махна от кафенето, преди да съм получил някой мозъчен удар.
	– Дядо Али, дядо Али – чу се силен вик от горния кат. – Ела бързо да ми помогнеш, че не мога да си обуя чехлите. Последва кискане и весел, закачлив, момичешки смях.
	Али се отпусна тежко на пейката пред кафенето, мърморейки си под мустак:
	– Ще ме погубите малки вещици такива. Ама като се махна, да видя кой ще Ви уйдисва на акълите. Да видя тогава кой ще Ви носи кафе и шербет в леглата. Дано един ден не изядете главата на Реджеп. Не вижда ли, че седи върху буре с барут. Това е бизнес Али, обяснява ми той. Разправяй го на старите ми потури Реджеп ага – сърдито продължаваше да си говори стария пазач. – Ще ти изгори чергата някой ден тоя бизнес. Ама да видим кога.
	– Али – чу се отвътре гласа на собственика. Върви горе при момичетата и ги усмири. От сутринта не са спряли да се кикотят. Довечера ще ми се запрозяват преди да са почнали да работят. Да лягат, да спят. В осем часа ги искам готови, свежи и усмихнати. Чакам голям гост и искам програмата да е най-добрата, която сме предлагали досега.
	– Ще ида Реджеп – надигна се тежко от пейката Али. – Ама усмирява ли се отворен кошер пчели, пуснати на воля.
	Още от рано вечерта централната маса в празнично украсената зала на кафенето беше наредена като за царски пир. До печените пилета и апетитно ухаещите агнешки бутове се кипреха тавите с баклава, локум, кадаиф и кадън гюбек. До тях строени в подобаващ ред извисяваха снаги каните с шербет, изстудена мастика и черно като катран одринско вино. Персоналът се суетеше напред-назад, оправяйки възглавниците по столовете. Изведнъж всички се смълчаха, подредиха се в редица и обърнаха глави към вратата. През нея придружен от Реджеп влезе високия не само по ранг, но и ръст столичен гост. Реджеп мина напред, дръпна стола на централното място и с коленопреклонна усмивка покани гостенина да седне. После махна с ръка на прислужващите да напуснат залата.
	– Заповядайте, Ваша светлост – покани го домакина. – Нека да скрепим нашето приятелство с една приятна и благотворна вечеря.
	– С удоволствие, Реджеп. Ти си се подготвил като истински домакин. Дано да мога да ти се отблагодаря за твоето старание.
	– Ще можете, ще можете, Хасан ефенди. Винаги има начин да покажеш почит и уважение и да благодариш на приятелите си. А да помогнеш в беда на приятел, Аллах това най-много обича и хвали.
	Гостенинът го погледна внимателно и каза хвърляйки усмихнат поглед из кафенето:
	– Като гледам това хубаво местенце, не ми се вярва да си в беда, Реджеп. Бизнесът ти върви добре, никой не те закача. Какво друго може да иска човек?
	– Ами има, има – продума Реджеп. – Един от хората на Емир обикаля насам-натам из кафенето, не докосва заровете с ръка, а само седи и гледа. Не знам какво иска, но не ми харесва. С Емир делим бизнеса и досега всичко върви добре.
	– Аз ще поговоря с Емир за неговия човек, но ти все пак внимавай – каза Хасан. – Искам пратките да се доставят на време. Хората ми не обичат да чакат. Знаеш, че бързо се изнервят и не прощават грешките.
	– Знам, Хасан ефенди – рече Реджеп. – Не искам проблеми с никой и ще бъда благодарен за покровителството ти. 
	– Всъщност, къде са момичетата? – попита гостът. – Ти ми каза, че имаш нови и по-хубави от преди.
	– Така е, господарю – светна лицето на Реджеп. – И по-хубави, и по-млади. Най-добрите досега. Запазил съм ги за Вас.
	После отиде до вратата, отвори я широко и викна…
	– Хайде, гълъбици мои. Влизайте вътре.
	Като ято пъстроцветни пауни, момичетата влязоха в празнично наредената зала на кафенето. Облечени целите в коприна, те пристъпваха гордо и наперено, показвайки прелестта на младите си тела.
	– Машала – изрече възхитен гостенинът. – Наистина в твойта градина цъфтят най-красивите рози.
	– По-точно, розови пъпки – усмихна се доволно Реджеп. – Ще останете изненадан от аромата и красотата им. Надявам се да останете повече време тук, за да се насладите на тази прелест.
	Минаваше полунощ, когато в старата махала се разнесоха силни викове и писъци. На търговската улица бързо се струпаха множество млади и стари мъже и жени. Някои полуоблечени, други изплашени от врявата, с набързо наметнати дрехи върху нощните спални костюми. Всички гледаха в посока на кафенето на Реджеп, над което се виеше облак гъст дим. Дългите езици на огъня вече лакомо облизваха дървените части на широкия чардак на втория етаж. Хванати за ръце, трите момичета стояха ужасени на края. На фона на светлината от пламъците те приличаха на мумии, чакащи някой да ги балсамира.
	– Скачайте бързо – крещеше тълпата. – Ще изгорите като факли.
	Някои от пристигналите да помогнат се щураха под горящия чардак с намерение да ги хванат, ако решат да се хвърлят надолу. Изведнъж на вратата се появи самия Реджеп.
	– Махайте се всички – извика той към насъбралите се хора, размахвайки незнайно откъде взета дамска рокля. – А Вие се прибирайте по стаите – заповеднически изрече, поглеждайки нагоре към изпадналите в ужас млади момичета.
	– Реджеп е полудял – каза някой от тълпата. – Къщата гори, а той ги кара да се прибират вътре. Да идем и да го махнем от там, иначе ще изгори заедно с тях.
	Двама по-куражлии наблюдатели се затекоха към застаналия на входа собственик на горящото кафене, с намерение да го издърпат от огнената стихия. Преди обаче да успеят да стигнат до него и да го замъкнат на безопасно място, една греда се откърти от обвития в пламъци покрив и с пращене, разпръсквайки огнени искри се стовари върху Реджеп. Притеклите се на помощ мъже отскочиха назад тъкмо на време. Горящият покрив се килна встрани, заклати се напред-назад, после със страшна сила се сгромоляса върху притиснатия от гредата Реджеп. 
	– Боже, Боже – изплака една жена. – Отиде си без време човека.
	– Отиде си навреме, дявола – каза стоящия зад нея непознат мъж.
	– Даже много закъсня – добави друг. – Тая мръсотия отдавна трябваше да се измете от махалата, за да не срами града. И като се изплю на земята, бързо изчезна в нощта.
Кирил Дамянов
 
Историята помни
ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ – БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР
– продължение –
	Когато конниците изчезнаха сред облаци прах, бегълците продължиха да работят на лозето, за което се бяха условили да помагат и след като си получиха платата, заминаха към Крънската хора, с надежда, че ще могат да се укрият из Хема за да почакат Тиховите войски. Парикът, който им бе платил надницата, дълго се взира подир чудните наемници и чак когато те се бяха отдалечили достатъчно, за да не може никой да им стори зло, засмя се тихо и каза на жътварите:
	–  Това беше Калоян, синът на севастократор Александър, с жена си Десислава. Познах ги. Венгрите тях дирят. Господ да им е на помощ.
	И лозарят коленичи, прекръсти се, издигна ръце към небето. Тих хор от молитвени гласове се издигна в полската тишина.
* * *
	В сенчестия дол се чуваха само тихите стъпки на двама мъже и една жена. Отдавна вече те не смееха да се явят из друмовете. Бяха близо до Крънската твърдина, където людете на болярина му бяха безусловно верни. Още малко оставаше. Ала на всяка стъпка тих стон се изтръгваше от устните на Десислава. Обувките й бяха вече съвсем скъсани, босите й крака затъваха в гъстия шумалак. Клони се изпречваха пред тях и ги шибаха в лицата. В мрачевината блещукаха светлинките на гнилите чукани.
	–  Ще изкачим тая урва, после ще слезем към друма. От там до върха на твърдината е само два часа път. Стигнахме вече. Близо до друма има стар хан. Там ще подкрепим сили, за да изкачим хълма до калето.
	Те се държаха за всяко коренче, залитащи над бездните, пързаляйки се по свличащите се камъни, ловейки се за скали и дървета. Беше вече съвсем тъмно, когато тримата приближиха, пребити и морни, до закритите с назехтинен пергамент прозорци на хана, зад който мъждукаха тихи светлинки.
	–  Да почукаме ли? – попита недоверчиво Станиш. – Или по-добре да поемем направо горе към калето.
	–  Може би там да са нахлули венгерски войски. Твърде не ми харесва тишината наоколо. Сякаш дебне нещо. А може би добрите люде нямат още никаква представа за това, което става в Търнов. Нека поискаме от ханджията някое муле, за да изкачи госпожа Десислава стръмнината нагоре. Докато ни издадат, ние ще бъдем вече там – каза Калоян.
	–  Ами ако има вътре венгри? – пошъпна като на себе си Станиш.
	Докато се колебаеха, кучетата на хана не ги оставиха да се двоумят повече. С гръмък лай те известиха появата на нечаканите гости. На прага на хана се яви едър кокалест мъж, с двусвещник в ръка. Той вдигна високо светлината, за да види по-ясно късните пътници. След това ги поведе. Вътре бе полутъмно. Изкачиха каменната стълба към горния кат. Защото долният служеше само за конюшня и обор. Самият хан приличаше на малко кале, цялото изградено от едри камъни; в долната част нямаше никакви прозорци, а в горната отворите бяха закрити с желязна решетка. По окадените стени висяха ръждясали оръжия, вехти лъкове. Някакъв окъсан просяк тихо свиреше, приведен над гуслата си. Двама-трима мъже пиеха край излъсканите дъбови маси. Неколцина кумани бъбреха бързо и неспирно край огнището, събрали накуп главите си, оглеждайки някакъв старинен лък. Никой не обърна внимание на новодошлите.
	–  Боляринът Елтимир в градището ли е? – попита предпазливо Станиш, като пое крондила с вино от ханджията.
	–  Високият господин Елтимир замина за Царския град, за да участва във великия събор – отвърна ханджията, като приближи с любопитство към тях. – Какво сте чували, божии люде, като скитате насам-натам… Избраха ли вече новия цар Калоян?
	Калоян и Станиш се спогледаха. Значи, тук все още всичко бе мирно. Не бяха минавали венгри. Ханджията се поогледа и каза шъпнешком:
	–  Завчера в калето пристигна бърз гончия и събра цялата войска. Никой не разбра защо и къде ще я водят. Елтимир тъй заръчал. И сега в калето няма никой. Нещо става в Търновград.
	В нощната тишина навън прозвуча звук от рог, който все по-бързо се усилваше. Ханджията изтича навън, изведе из яхъра охранен кон, обседла го и взе юздата му в ръка. С бързината на мълнията гончията пое от ръцете на ханджията юздите на отпочиналия кон, прехвърли се от едно седло на друго и отново полетя напред, смали се, изчезна. Заглъхнаха и звънчетата, вшити в колана му. Конят на находника бе цял потънал в пяна. На гердана му висеше желязна плочка с издълбан образ на сокол. Значи, гончията бе от Бояна. Ханджията поклати загрижено глава. Ала докато се опомни, отново отекна същият удар от копия. Гончията се връщаше обратно. Кога бе успял да завърши възложената му поръка? Смътно безпокойство загриза сърцето на ханджията. Като се върна горе, чудните пътници вече привършваха яденето си и се готвеха да тръгват.
	–  Колко души може да има в градището? – попита Калоян.
	–  Ех, намират се до двадесетина кумански копия.
	Тримата скочиха. Нямаше време за губене. Всеки миг венгри можеха да се явят по друма. А в калето те щяха да бъдат в безопасност.
	–  Имаш ли три мулета, за да изкачим баира до градището?
	Десислава свали бисерните си обеци и ги подаде. Ханджията несмело взе скъпите гиздила. Вдигна очи към непознатите. Загледа ги поразен. Той разбра кой стои пред него. В далечината отекнаха бойни тръби и конски тропот.
* * *
	Две потери диреха Калояна под дърво и под камък. Едната бе съставена от венгерски войски и имаше заповед от Ирина и Ростислава: да намерят севастократора жив или мъртъв. Начело на втората потеря бе сам Константин Тих, който диреше следите на новия цар, за да запази и спаси живота му. И двете войски препускаха една срещу друга по друма, който водеше най-пряко от Търнов към Бояна, край мощните крепости Крън и Копсис. Гончията, който бе вече забелязал приближаването на венгерските войски, веднага се бе върнал обратно, за да извести Константину, че врагът е наблизо и върви право срещу тях.
	Когато венгрите обградиха хана, никой не можеше да помисли дори, че в него се намира този, когото те диреха тъй усърдно. Заплатени предатели почнаха да блъскат вратите и високо да викат.
	–  Няма ли живи хора тука, да поемат конете, да донесат чаша вино? Хей, люде, къде сте?
	Най-сетне ханджията полека притвори прозорчето на втория кат.
	–  Какво дирите посред нощ, люде божии? Какви сте, християни или друга вяра?
	–  Я слез по-скоро, че ще ти кажем дали сме татари или сарацини. И не се прави на улав, защото отговорът ни е бърз и лесен…
	Те размахаха оръжие високо във въздуха, като продължаваха да ругаят и проклинат. Ханджията се обърна към тримата преследвани, които се бяха прибрали в един ъгъл, близко един до друг, с бледи лица и тревожни очи. Калоян му направи знак да слезе. След малко по стълбите се зачу весело подсвиркване. Ханджията наподобяваше стъпките си на пиян човек. Той полека отключи с тръпнещите си като в треска ръце, нагласи усмивка връз приличното си като на мъртвец лице, надникна зад леко открехнатата врата.
	–  Много се бавиш, нечестивецо проклети! – извикаха българите, които водеха венгрите. – Какво има толкова да се маеш? Или може би криеш в хралупата си убиеца на Михаила?
	Ханджията усети как челюстите му почват да се сковават. Неясен глас излезе от устата му.
	–  Какво ломотиш? Я говори по-бистро! Нищо ли не си знаел? А не мина ли снощи оттука севастократор Калоян с жена си и войводата Станиш? Не се ли скриха в калето? Не ти ли заплатиха богато, за да мълчиш? Говори де! Нямаме време за маене. Проклетите лисици пак ще ни се изплъзнат, сякаш всички се заклели да ги крият. Я кажи колко копия има в градището на Елтимира?
	–  Петстотин – отвърна ханджията наслуки, като едва държеше двусвещника с треперещите си пръсти. – Вървете в калето, добри люде, там ще Ви нагостят по-богато. Аз нямам вече храна. Час по час край хана минават всякакви люде, не ми постига нищо.
	Един от войскарите го изгледа изпитателно. Страшно подозрение го клъцна. Той се извърна, направи знак с очи на другарите си. И отново завика разярено:
	– Лъжеш, псе проклето! Крънските кумани са вече пред Търнов. Сам Елтимир ги води! – Той джасна нещастника настрани и се изкачи едно стъпало нагоре. – Не ти вярвам нито дума повече. Ще претърсим цялото ти свърталище – и като се обърна отново към венгрите, махна им с ръка да скочат от конете и тръгнат подире му.
	Ала в тоя миг един силен удар го повали на земята. Ханджията хлопна тежката врата пред него, залости я и се затече нагоре по стълбите.
	– Уловиха Ви! В клопка сме – извика той и се спусна да снеме оръжия от стената.
	Калоян затвори очи, вдигна високо чело, притисна ръце до гърдите си. Тоя миг, тоя дълго очакван миг. Свършено бе. Съдбата наказваше тоя, който вдигаше ръка, за да убие ближния си. Който вадеше нож, от нож умираше. И нему бе дошъл часът на изкуплението. Но той с радост щеше да даде живота си. Защото бе изпълнил вече завета на баща си. Защото бе отмъстил невинната кръв на Калимана, бе избавил родината си от игото на ромейката, бе закрепил делото на великите си прадеди. Той задиша бързо, в щастлив унес. Блянът на целия му род нямаше да загине. Справедливата му десница бе премахнала неспособника, който рушеше постигнатото с мъката на толкова скъпи жертви. Хемската империя щеше да пребъде. Отвори очи. Дързък огън ги караше да горят в отчаяна смелост. Не, тия гнусни предатели щяха да видят как загива един Асеновец. Той нямаше да загине напразно. Старата бранна кръв не мамеше. Внукът на адриановградския витяз грабна лъка, който смелият ханджия сваляше от стената, опита жилавината му. Пое шъпата стрели, които някой му подаваше. Извърна се. Бледна, със спокойно движение, Десислава протягаше колчан, претъпкан със стрели, на един от куманите. С един поглед двамата си казаха всичко. То бе любов и мъка, и прощаване, и гордо примирение. Младата жена се усмихна. Връз побелелите й устни се възвърна мерджанената руменина. Хубавите й очи засияха като звезди и изведнъж в горещ порив тя се спусна, прегърна севастократора, притисна за миг лице до неговото в бърза, гореща, отчаяна прегръдка, разтърсена от нямо ридание. Без да изпуснат лъка и колчана, ръцете му я обвиха крепко, в безмерна нежност. Куманите, отроците, просякът и ханджията гледаха трогнати този миг на раздяла пред стъпките на смъртта. Станиш извърна лице, изтри очите си. Всички познаха братовия син на славния Йоан Асен, паднаха на колене, целунаха ръцете, дрехите му, заклеха се, че ще пролеят кръвта си за него. Разнесоха се глухите удари на алебардите и секирите, които разбиваха долу вратата. От прозорците на горния кат град от стрели обсипа нападателите.
* * *
	Константин Тих и людете му пристигнаха само един час по-късно. Още отдалеч те забелязаха гъстия дим, който се издигаше от опожарения хан. В една от стаите намериха убити десетина души. На двама от тях, един мъж и една жена, бяха отрязани главите.
	Ирина и Ростислав трябваше да се убедят с очите си, че Калоян е мъртъв.
	Дълго Константин Тих оплаква своя любим сродник, последна издънка на славния търновски венценосен род, свел чело над бездушното му тяло. Ала когато изправи яката си снага и разтърси рамене в необуздан гняв, сините му очи се присвиха в люта закана, той дигна високо десница и се закле:
	– Мъст до последна капка кръв… Мъст за последния Асеновец!
	И препусна начело на войските си в помощ на обсадената престолнина, за да прогони дръзкия враг, който бе нахлул неочаквано в земята му, повикан от безумни честолюбци. Като тъмен вихър се понесе разярената войска, кон до коня, с развети наметки, с издигащи и снемащи се копия, като честа гора.
Фани Попова Мутафова
 


Приятели от близо и далеч
. НА РОЖДЕН ДЕН В ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА  РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
И ИНТЕГРАЦИЯ – ДОБРИЧ
На 15 октомври 2014 г. отпразнувахме 16 години от създаването на Центъра за социална рехабилитация и интеграция гр. Добрич. По своя статут това е първото заведение в Област Добрич, предлагащо социални услуги в общността. От 2004 г. с промени в Закона за социално подпомагане, ЦСРИ е на пряко подчинение към Община Добрич. Екипът му се състои от социален работник, психолог, социален педагог и двама рехабилитатора. Ползватели на социалните услуги са хора с двигателни, ментални и сензорни увреждания. В зависимост от индивидуалните потребности на всеки потребител, се провеждат индивидуални или групови занятия в различни направления.
Голямата зала на ЦСРИ едва побра всички свои ползватели. Присъстващите изразиха с цветя и мили думи уважението и признателността си към екипа на социалното заведение. Някои поздравиха със собствени стихотворения. Атмосферата бе непринудена и дружелюбна. Разговаряхме за различни инициативи, които ще укажат благоприятно въздействие в рехабилитационния процес.
	Щастливи сме, че в годините имахме и имаме възможност да разчитаме на компетентната подкрепа на всички работещи в ЦСРИ. Радваме се на техните професионални успехи и им желаем нестихващ ентусиазъм при работата им с хора с увреждания.
 
На добър час, приятели!
Калинка Ковачева
* * * * * * *
Щрихи от родината
 
ЗМИЯ РАЗКРИ ЗЛАТОТО НА ГЕТИТЕ
	Съкровището на тъста на Филип Македонски стана световна сензация. В археологическия резерват "Сборяново" бе открито златото на гетски владетел, закопано в недрата на т.нар. Омуртагова могила около 4 век пр.н.е. Откритието стана поредната частица от пъзела, превърнал района на исперихското село Свещари в част от културно-историческото наследство на света заради намиращата се там уникална тракийска гробница, поставена под защитата на ЮНЕСКО.
	Професор Гергова е убедена, че находката не е плод на случайност. Първото уникално откритие в този район датира от 1982 г., когато експедиция на БАН стига до вратите на каменна гробница, издигната в чест на тракийски владетел, за която историците са единодушни, че е без аналог в световната история. От тогава за учените няма и грам съмнение, че под 350-те могили, осеяли платото край Свещари, лежат безценни находки. Вече е установено, че в района на "Сборяново" през 4 в. пр.н.е. е бил разположен административен център на тракийска династия. Въображението на учените се пали особено от вида на 19-те некропола, най-висок, сред които е т.нар. Омуртагова могила. За нея се смята, че е била донасипана по времето на прабългарския хан векове след отмирането на тракийската цивилизация. Точно от нейните недра експедицията на 
д-р Гергова извади уникалното златно съкровище. Пътят до безценната находка е изпълнен със символика. Археолозите стигнаха до древните артефакти в навечерието на Архангелов ден, когато християните почитат своите мъртви. Змия показала на учените пътя до златото. Влечугото изпълзяло от кухина в открития 15-метров земен насип. Диана Гергова и асистентът й Явор Иванов започнали да копаят в отвора. Те изравят пръстта с лъжичките за кафе, за да не повредят безценното съкровище. Така те стигат до ковчеже с размери 40 на 60 см. В него са били скрити златна диадема, 4 гривни, пръстен с главата на Ерос, десетки копчета, пръстени и обеци. Сред тях с ювелирно изящество се откроява главата на миниатюрно конче, предназначено да краси сбруята на владетелския ат. Находката напомня статуетката на Златния Пегас, изровена преди 30 години в нива край близкото до Свещари село Вазово. Всички белези сочат, че златото е от времето на траките. Последвалите проучвания разкриват, че ковчежето с накити е принадлежало на тракийския владетел Котела. Той царувал в земите на гетите преди близо 25 века. Хрониките казват, че вождът се е сродил с великия Филип Македонски, като му дал дъщеря си за жена. За първи път Диана Гергова започва работа в района на Голямата Омуртагова могила, като проучва първо тракийска каменна гробница, разрушена от опустошително земетресение, разразило се в древността. В следващите години нейни експедиции се натъкват на ритуална яма с погребани в нея куче и кон без юзда."Очаквахме да се появи още едно голямо съоръжение, но ни трябваше адекватно финансиране, за да стигнем до него. Разширението на стар сондаж показваше, че има аномалия в земните пластове. Сканирахме мястото и започнахме да търсим подкрепа", спомня си проф. Гергова. Насърчението под формата на частно финансиране дошло от фирма "Главболгарстрой". Компанията на Симеон Пешов повярвала в научните хипотези на археоложката и поела разходите за експедицията, за да не бъде разграбена от иманяри разкопаната вече могила. Така в края на сезона съдбата се усмихва на Диана и Явор и те стигат до находка, каквато не е откривана досега изобщо на територията на България. Триумфът им доказва градена с години научна хипотеза и отваря врати пред нови предизвикателства. "Знаем, че гетите винаги са правили надгробните си могили на 3 етапа, като на всеки са извършвани определени обреди и са поставяни дарове, но никога не сме имали възможност да го проучим. Сега за първи път имаме доказателство. Това ковчеже е положено като дар, вероятно свързан с владетеля, който трябва да е погребан тук и чието погребение се надявам да можем да открием. Гетите са племето, което със своите идеи и вяра в обезсмъртяването на душата е повлияло на много от западноевропейските племена като келти, германи", обяснява проф. Гергова, готова вече със следващите си планове.

Станка Христова
* * * * * * * *
Любопитно
ХОРОСКОП НА КОТКИ
- с продължение - 
ОВЕН (21 март – 20 април)
	Котката-овен напълно съответства на своя зодиакален знак: с огромна изобретателност и постоянни хрумвания тя винаги се старае да бъде в центъра на събитията. Котката-овен взема всичко, което може да получи. Винаги много добре знае какво иска, но го иска на часа. Ако искате да я контролирате поне донякъде, трябва постоянно да доказвате своя авторитет – тя уважава силните характери.
* * *
ТЕЛЕЦ (21 април – 20 май)
	Котката-телец съвсем не е като всички котки. Тя е различна! Котките от тази зодия не са игриви, не са капризни и са сравнително слабо подвижни. Те излъчват спокойствие и хладнокръвие, които ги обгръщат с аристократичен ореол. Котката-телец трудно излиза от кожата си. Но понякога може до такава степен да се разгневи, че нищо да не е в състояние да я вразуми. В такива случаи най-добре е да я оставите на мира, докато се успокои.
* * *
БЛИЗНАЦИ (22 май – 21 юни)
	Ту весела, игрива и любопитна, ту сдържана, съскаща и необщителна – такава е типичната котка зодия близнаци. Като истински живак, тя не може да застава на едно място, успява да бъде навсякъде и няма нещо, което да не е опитала. Постоянно прави интересни открития. Може, например, да се научи да отваря врата само с едно ловко движение на лапата си или да чупи сварените яйца, като ги хвърля от масата на пода. Котката-близнаци прави тези фокуси, за да Ви удиви и да Ви позабавлява, и бурно ще се възмути, ако й се скарате заради тях.
* * *
РАК (22 юни – 22 юли)
	Котката-рак притежава външност и грация на примадона и чувствителност на сеизмограф. Постоянно иска да бъде обект на възхищение и комплименти. Тя без колебание ползва своята изящна външност като средство за привличане на особено внимание към себе си. Котката-рак се отнася внимателно към домашните сервизи и всякакви други чупливи неща. Но ако, макар и трудно, съжителството й с други котки е възможно, съвместният й живот с куче е абсолютно невъзможен.
* * *
ЛЪВ (23 юли – 23 август)
	Да се родиш под знака на Лъва е щастие дори и за котките. Котаракът-лъв е горда и независима личност, той върви през живота с високо вдигната глава, без да забелязва простосмъртните. Не би се унижавал с изпълнението на глупави трикове, привличащи вниманието на публиката. Котаракът-лъв не се съмнява, че е цар на животните. Затова никога не допускайте снизходително отношение към него. Той няма да Ви прости да се отнасяте покровителствено към него. А още повече ненавижда равнодушието.
* * *
ДЕВА (24 август – 23 септември)
	Котката-дева е критична, обичаща подробностите и точна до педантичност. Много е наблюдателна и невероятно бързо разбира къде собствениците й пазят вкусните неща. Угризенията на съвестта са й чужди, а е и пресметлива натура. Най-подходящите стопани за тези котки са от зодия близнаци. Те са способни на интелигентно общуване с домашния си мяукащ любимец и са достатъчно независими като характер, за да му позволят истинска свобода.

Източник: www.catbg.com
* * * * * * *
За конкурса
БОБ-ЯХНИЯ
(предложение на Себиле Исмаил от Шумен)
	Продукти: 200 гр. зрял боб, 2 глави лук, 100 мл. олио, 3 домата, люта чушка, 1 с.л. брашно, сол, джоджен, 1 с.л. червен пипер.
	Начин на приготвяне: Изчистеният и измит боб се залива със студена вода и се вари до омекване. В олио се запържват ситно нарязаният лук и обелените домати. Прибавят се брашното, червения пипер и малко от водата, в която ври бобът. Запръжката и бобът се сипват в глинен съд, или тавичка, добавят се лютата чушка и подправките и се запича в умерена фурна. 
* * *
САЛАТА ОТ ПАТЛАДЖАНИ И ЧУШКИ
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
	Продукти: 3 кг. патладжани, 2 кг. червени чушки, 1 л. оцет, 1 ч.ч. олио, 1 ч.ч. захар, половин к.ч. сол, 1 връзка магданоз, 1-2 глави стар чесън, 1-2 дафинови листа, няколко зърна черен пипер.
	Начин на приготвяне: Патладжаните се нарязват на колелца, осоляват се от двете страни и престояват около 2 часа в тава. Чушките се опичат, обелват се и се нарязват на ивички. Към тях се прибавят чесънът и магданозът, нарязани на ситно. Патладжаните се измиват и се попарват във вряща марината от оцет, олио, захар, сол и дафинов лист. С помощта на гевгир се отцеждат от маринатата и се смесват с останалите зеленчуци като се разбъркват добре. Маринатата не се хвърля! Пълнят се бурканчета със салатата като най-отгоре се поставят по няколко зърна черен пипер и се полива малко от маринатата. Бурканите се затварят плътно и се стерилизират за кратко – 5-10 мин. Оставят се да изстинат. Съхраняват се на сухо и проветриво място.
* * *
ГЪБИ СЪС СИРЕНЕ
(предложение на Илия Костов от Добрич)
	Продукти: 8 големи печурки, 40 гр. сирене, 40 гр. кашкавал, 40 гр. синьо сирене, 40 гр. крем сирене, 20 гр. квасена сметана, 1 яйце, 2-3 щипки мащерка, сол и черен пипер на вкус.
	Начин на приготвяне: Сирената се настъргват и се разбъркват със сметаната, мащерката, яйцето и се оформят 8 големи топчета. Поставете топчетата от сирене в отвора на гъбите, които преди това леко сте посолили. В тавата се слага хартия за печене или фолио. Подреждате гъбите и печете на 200 градуса, докато сирената се разтопят и зачервят. Сервират се със зелена салата или туршия.
* * *
ЛУЧНИК
(предложение на Иван Лицов от Горна Оряховица)
	Продукти: половин л. вода, половин кубче мая, 5-6 глави лук, брашно (колкото поеме), 2 с.л. олио, сол и черен пипер на вкус.
	Начин на приготвяне: Замесваме тесто от хладката вода, разтворената мая в топла вода, брашното, щипка сол, разбитите яйца и олиото. Добре омесеното тесто се покрива, за да втаса. Лука нарязваме на дребно и го запържваме до златист цвят в нагорещено олио. Като се запържи, прибавяме сол и черен пипер на вкус. От втасалото тесто правим две половини, които разточваме с големина колкото тавата. В намазнената тава слагаме едното разточено парче тесто и го покриваме равномерно със запържения лук. После покриваме с другата кора, като прищипваме краищата с пръсти да се запечата. Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса до зачервяване. Изваждаме и обръщаме лучника в друга тава със същата големина, която е предварително намазнена и печем отново до готовност. След изпичането изваждаме лучника, напръскваме го с вода и го покриваме с кърпа да се задуши.
 
Любопитни факти
ГРАФ СЕН ЖЕРМЕН – ИСТОРИЯТА НА ЕДИН БЕЗСМЪРТЕН
 
	Тайнствен и привлекателен, с кожа, на която времето като да не оставя отпечатък, графът се мести от едно място на друго, носейки със себе си дълбоката тайнственост на своята личност – еднакво очарователна и загадъчна. Кой всъщност е граф Сен Жермен, талантливата и обаятелна личност от 18-ти век, която има късмета да попадне – а често и да помогне – в създаването на редица значими исторически моменти? И което е още по-важно – дали той е истинска личност, или просто измислен герой, успяващ да се впише изкусно в реалността? Датата и мястото на раждане на Сен Жермен не са съвсем ясни, но изтънчената му личност неизменно пленява придворното общество на безбройните места, които посещава. Възхваляват го както за мъдрите му бисери, така и за тайнствеността, с която е обграден, тъй като отказва да обсъжда такива дреболии като произход, богатство и обществено положение, те остават неизвестни за граф Сен Жермен. Първите сведения за него са от 1758 г. във Франция, където според слуховете той се завръща от дипломатически мисии в Холандия, Англия и Германия. Отличното му владеене на множество езици (френски, английски, китайски, арабски, санскрaит, италиански и др.) и познанията му по политика, история, изкуства, поезия, медицина, химия, живопис и различни науки, му носят възхищението (или завистта) на голяма част от аристокрацията. При пристигането си в Париж, графът е отведен при крал Луи XV (твърди се, че той прави графа свой таен агент) и мадам дьо Помпадур, предизвиквайки завистта на френската аристокрация. Неговите образованост и елегантност биват възхвалявани безспир от бележити личности на епохата, като Казанова, Калиостро и херцог Шоазьол. Граф Сен Жермен е известен със своето състояние на вечна младост, въпреки сам често да подхвърля шеговито, че е на повече от сто години. Но независимо от младежката си външност, той е виртуозен пианист, цигулар и композитор на музика. Графът е и сред основоположниците на алхимичното изкуство, като твърди, че може да прави злато. Името на Сен Жермен е трайно свързано с окултизъм и тайни общества. И до ден днешен той си остава гарант за легендарни умения, на който се приписва растящ куп от постижения и исторически невероятни истории. Ненадминат пътешественик, Сен Жермен прекарва по-голямата част от живота си на път и посещава далечни земи като Турция, Тибет, Мексико и африканския континент. Цяла Европа е считана за негов дом. Друга особеност в характера на графа е навикът му да приема нова самоличност във всяка страна. В Холандия той е известен под името граф Сюрмон, в Белгия е маркиз Монсерат, в Русия, където се движи в обкръжението на Екатерина II и е назначен за съветник на граф Алексей Орлов, е познат като генерал Уелдън, в Германия се нарича принц Ракоцки. Но зад всяка от тези личности бива откриван Сен Жермен, а това неизбежно ускорява заминаването му от съответното място. Други имена, използвани от графа, са маркиз Емар, граф Белмар, граф Салтиков, майор Фрейзър, граф Уендъм, граф Монте Кристо, кавалер Шьонинг и Зонони. Някои смятат, че името на графа има тайнствено значение, тъй като “Сен Жермен” не е задължително име на място. Други изказват предположението, че е прякор, заимстван от латинската фраза "Sanctus Germanus," която означава “свят брат.”   
	И смъртта, подобно на живота му, е загадка. След приказен живот в общества на лидери и величия от цял свят, през 1779 г. тайнственият граф пристига в Екенфьорд, Германия, където негов настойник е принц Карлос Хесе-Касел. Официални сведения сочат, че той умира в дома си там през 1784 г., но в града няма гробница с неговото име. По време на престоя си в Екенфьорд, Сен Жермен приема компанията само на няколко души и мнозина смятат, че той просто използва този германски град за афиширане на смъртта си. Според някои сведения по това време той е на почти 100 години, въпреки че изглежда сякаш е преполовил четиридесетте. Още по-странно е, че съществува смъртен акт, според който графът всъщност умира и е погребан в Силезия, днешна Полша. Към многобройните постижения на графа приписват и участието му в основаването на Съединените американски щати и разкриването на тайните на хипнотизма пред Антон Месмер. Обаче неговите загадъчни постижения продължават много след предполагаемата му смърт. Граф Сен Жермен (вероятно все още недоволен от объркаността на биографията си) се завръща отново във Франция през 1789 г., лъчезарен и бодър, и се представя пред кралица Мария Антоанета. От тази среща нататък историята на Сен Жермен става отново заплетена. Случаи, претендиращи да описват смъртта му и последвалите след това негови постижения, се разказват от толкова много хора и при така различни обстоятелства, че е невъзможно да се разграничи истината от сензацията. Както неговото раждане и много от главните моменти в живота му, смъртта на графа си остава тайнствена неизвестност. Дори мнозина твърдят, че той въобще не е умирал! Днес има изобилие от истории за това как графът (вероятно откривайки тайната на безсмъртието) е живял в древен Египет, Римската империя, Средновековието и в различни региони на съвременна Европа. Солидни доказателства за тези твърдения почти не съществуват (казват, че графът е позирал за снимка с мадам Блаватска от Теософското дружество), но историческите фантазии, създадени за него, са стотици. Казват, че той вдъхновява и помага на фараон Ехнатон да основе монотеизъм. Приписват му строителството на храма на Соломон и основаването на франкмасонството векове по-късно. Някои настояват, че е роден през 1969 г. като син на Ференц Ракоци II, последният крал на Трансилвания; други вярват, че той е Кристиан Розенкройц, основател на Ордена на розенкройцерите; трети – че е философът и учен Франсис Бейкън. Дори се смята, че е предоставил тайни карти, които са помогнали на Христофор Колумб да открие Америка. А съвсем скоро, през 1972 г., парижанинът Ришар Шанфре заявява, че е Сен Жермен и демонстрира алхимичните си способности по френската телевизия. Той се самоубива 11 години по-късно. Със сигурност определени моменти от биографията на графа са силно подозрителни, но кой може да разграничи точно реалното от измисленото? И в двата случая този “безсмъртен” благородник успява да поддържа жива поне легендата за себе си.
 
Източник: www.epochtimes-bg.com
* * * * * * *
Абонамент
АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ 
“ЗВУК И СВЕТЛИНА” ЗА 2015 ГОДИНА
 
	Абонаментът за списание „Звук и светлина” за 2015 г. (издава се ежемесечно – 12 броя за 2015 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 2014 г.
 
	Всички заявки за абонамент трябва да се изпратят в НАСГБ най-късно до 15 декември. 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 й наименование и името на служителя й, 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). 
	Писмената заявка може да се подаде на ръка в касата или в офиса на НАСГБ, както и 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 тази година). 
	Таксата за абонамента може да се плати по няколко начина:
	–  Първият е да се внесе в касата на асоциацията в брой.
	–  Вторият начин е да се изпрати с пощенски запис на адрес: 
пощ. кут. № 29, пощ. код. 4018, гр. Пловдив, за Иван Валентинов Попов (пощенските разходи по изпращането на записа да са за сметка на подателя). В този случай НЕ ТРЯБВА да се пише адрес на ул. „Весела” 30, защото адресираните така писма и записи много често се губят. Ако изпращате телеграфен запис, моля да ни уведомявате и по друг начин, тъй като пощата в този случай не ни оставя уведомления на хартия. 
	– Третият начин е сумата да се преведе на банковата сметка на НАСГБ: Банка „Райфайзенбанк“ АД,  офис Пловдив 2, бул. „Шести септември“ №125, гр. Пловдив,
         IBAN: BG28RZBB91551002642784, BIC: RZBBBGSF.
         Председателите да окажат съдействие на членовете на ТО за осъществяването на абонамента.
 

Здраве
ЛЕЧЕНИЕ НА ПРОСТУДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 
	В тези дни времето е променливо, като сутрините и вечерите са студени, а дните – сравнително топли. Това е предпоставка за възникване на настинки, а дори и на някои вирусни заболявания. Но има народни рецепти за лечение на настинка, които наистина ще Ви помогнат и ще възстановят организма Ви бързо и ефективно.
 
	– Масаж на гърдите със зехтин или мас е една много ефективна рецепта за лечение на настинка. Тя е предавана от поколение на поколение и много помага, тъй като мазнината загрява добре и това е предпоставка за изпотяване на тялото и оздравяването.
 
	– Разтриването с камфоров спирт и обличане на нещо вълнено отгоре след това също има голям ефект.
 
	– Инхалациите са много ефикасен начин за лечение на настинка. Към водата може да се добавят хлебна сода, изсушена лайка или тетра и методът става дори още по-ефикасен.
 
	– Правите смес от куркума и прясно мляко, като затопляте прясното мляко и в него се пуска щипка куркума, разбърква се и се изпива.
 
	– Настържете парче корен от джинджифил и го смесете с мед. От тази смес взимайте по една кафена лъжичка през два часа.
 
	– За настинка и срещу болно гърло и кашлица е много ефективна смес от мед и лимонов сок.
 
	– Ако не може да ядете суров чесън, може да го сварите в малко вода и да се приема както водата, така и скилидките чесън. Това също е една много полезна рецепта за лечение на настинка.
 
	– Нужна Ви е една скилидка чесън, която да счукате доста добре и да натопите кашата от чесън в тампон памук. Той се слага най-напред в едната ноздра, а след това и в другата. Процедурата трябва да се прави 2 пъти през деня.
 
	– Заливате една супена лъжица лайка в 300 мл. вряла вода и в нея се слага една чаена лъжичка сода за хляб. Поставяте кърпа на главата си и се навеждате над тенджерата или канчето с билковата отвара и да се диша така 10 минути.
 
	– Вземате 15 гр. камфор и 50 гр. спирт и ги смесвате. Направете си тампонче от памук и го натопете в сместа от спирт и камфор. Слагайте го в едната ноздра и в другата като ги редувате. Процедурата да се изпълнява в удобно за Вас време, но трикратно за един ден.
 
	– Вземете 3 с.л. лайка и ги сложете в 100 мл. вода и я варете четвърт час. След като изстине, прецедете. Към билковата отвара добавете една ампула течен витамин С и още една ч.л. пчелен мед. Капват се с капкомер по няколко капки от течността в носа.
 
	Всякакви билкови чайове с мед помагат също за облекчаване на състоянието.
Не яжте студени храни и не пийте студени напитки. Дръжте на топло краката, гърдите и гърба, за да оздравеете по-бързо.
 
Източник: www.lechitel.net 
 

Усмивки
КАК ОМЪЖИХ ТРИТЕ ЩЕРКИ 
 - с продължение - 
	Мене слушайте: мъжете са като свраките. Видят ли нещо лъскаво – сън не спят дорде не го приберат в гнездото си. Затуй хубава мома лесно се омъжва и такива едно време сами не оставаха. Туй е, защото и мъжкият акъл е колкото у свраките. Не разбират борсуците му с борсуци, че хубавата жена е като славея – всеки се радва на песните му, ама и славеят радост докача, че за него всички порти са отворени.
	Много живях и знам, че да свъртиш дом и челяд не ти трябва славей, ами кокошка на масата. И още: на едни жени им е дадена хубостта, а умът е останал за други. Затуй не дотам личната мома прави от мъжа човек и от керемидата – стряха. Кокошка – за своя, на мъжа си и на децата си радост – може да бъде само умната жена.
	Сега гледам повечето хубави моми взеха да артисват. Много им идва сякаш това учение и си мислят: Господ трябва да им мие ногите и напива водата. Отбират и момуват, момуват и отбират – дорде вземат да им падат зъбите. Не ги коря тях. Млад ли е човек, устата му е по-голяма от акъла. Дорде сме моми не проумяваме, че ако мъжът е умен, имотен и хубав – едни ядове; ако е глупав, грозен и беден – други, ама пак ядове. Затуй много отбираме…
	А всичкото е да не те завари градушката на голо поле, а под стряха. Коря майките им, че се водят по техните халосии и чакат царят да падне от небето и да ги вземе. Мъжете за женене не падат от небето – по земята ходят. Трябва само добре да го премериш и яката хванеш за гушата, да не мърда. Пък, ако дъщерята сама не може, затуй сме майките – огън да ни гори – да помагаме. Умна майка неомъжена щерка няма. Тъй знам аз. 
	Мъжът ми бе фасонлия. Сух, само жила, рунтав. Суратът му като на овен, ала туй за мъж не е кусур. Аз пък бях малечка, ама много пълничка и още по-много весела. Кога минехме двамата по улицата, хората ни заглеждаха и заблазяваха.
	Три деца родихме, три щерки. Кога бяха малки – хубавички като всички дечица. Ама като почнаха да се източват и взеха да не ми хващат окото. Малечки като мене, ала сухи като баща си, че и носа му взели на разбойника! Майка съм, мили ми са, хубави ми са, ама как да кажеш на бялото черно, а и да го кажеш, каква полза? Сърцето ми се къса като гледам: другите момета дорде се върнат от кладенеца – опоскат им китките и презполовят съдините от напиване, а моите – з0авалийките – по пет пъти за вода ходят, а китките им сякаш току-що набрани и водата до ръба на менците. Взеха да си бият майтап с нас, че вода много ни трябвала, защото садим бахча в двора. Дружките им: коя сватосаха, коя откраднаха, коя пристана, а моите все носят вода за бахчата, дето я нямаме и краят й се не види. Лоша работа! А и те взеха да стават лоши, нищо че аз си знам: ако не друго, сърчица си имат златни… Ще Ви кажа защо става тъй.
	Преминала мома е като пале с отрязана опашка. Тогава никой не го погалва и то навиква само да лае и хапе. И да се излъже някой с добро ръка да протегне към него, то, като няма опашка да я завърти и покаже, че му е драго, не знае какво да прави и като не знае, вземе, та ухапе. Тъй е навикнало горкото.
	Няма по-голяма мъка за една майка да гледа как децата й съхнат непотърсени от никого и да не дочака внучета да я забавляват на стари години. Мъка! Нашата нататък отиваше, но аз не се давам. "Дръж се, Петро – думам си – туй блато дето си го отчувала в къщата си, ти ще трябва да го заквасиш на мляко. Няма кой друг. Дръж се!"
	Да бяхме богати – лесно, че мъж се и лесно купува. А то не ни стига грозотията и лошотията, ами за капак – и беднотия.
"Прости работи за умни глави" – Калчо Иванов  
 

Занимателна страничка
ЛЮБИМИ ВЪПРОСИ НА НИКИ КЪНЧЕВ
 
	Задача 1: В кой спорт дълго време се състезаваше Мартина Навратилова?
 
	а) тенис
	б) футбол
	в) ски
 
* * *
 
	Задача 2: На коя лондонска улица е живял знаменитият детектив Шерлок Холмс,
създаден от писателя Артър Конан Дойл? 
 
	а) "Харли стрийт" 
	б) "Риджънт стрийт" 
	в) "Бейкър стрийт" 
	г) "Оксфорд стрийт"
 
* * *
 
	Задача 3: Коя компютърна програма позволява да се търсят страници в Уърлд Уайд Уеб
(World Wide Web) мрежата?
 
	а) "Корелдроу" (Coreldraw)
	б) "Интернет Експлорьр" (lnternet Explorer)
	в) "Фотошоп" (Photoshop)
	г) "Ексел" (Excel)
* * *
 
	Задача 4: В момента нашето Слънце според астрономите представлява жълто джудже. Коя ще бъде следващата фаза в развитието му?
 
	а) Червен гигант
	б) Бяло джудже
	в) Свръхнова звезда
	г) Черна дупка
 
* * ** * ** * *

ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
(ТЕЖЪК СЛУЧАЙ)
 
	Гърбът на истинската икона не може да бъде идеално гладък, а трябва да е с леки грапавини и неравности, получени при ръчната обработка със сравнително примитивни инструменти. През XIV век не е била позната машинната обработка на дървото.
 



