Издание на Националната асоциация на сляпо-глухите в България Áðîé 9 (46), 2009

-8

- 12

-11

- 15

- 22

- 16

C!,%!,2å2,
Председателят на Агенцията
за хората с увреждания Минчо Коралски –
пред списание „Звук и светлина”:

НИЩО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ –
БЕЗ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ!
- Господин Коралски, какви, според Вас, са най-актуалните задачи и
проблеми, стоящи в момента за решаване пред Агенцията за хората с увреждания?
- Мисля, че през
следващата година основният акцент в работата ни трябва да бъде
насочен както към стимулиране
самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания, така и да
подпомогнем инвестиционната дейност на
предприятията на хората с увреждания, тъй
като считаме, че, особено в условия на криза пред Агенцията за хората с увреждания
през следващата година ще бъде в максимална степен да подпомогнем както хората
с увреждания, така и техните организации,
за преодоляване на негативните последици от икономическата криза. В тази насока
срещаме разбиране от страна на правителството дотолкова, доколкото към настоящия момент агенцията на практика няма
да има съкращения на кадри, запазвайки
както потенциала, който имаме, така също
и финансовия ресурс такъв, какъвто беше
през миналата година. Това ще ни позволи
ние действително да подпомагаме хората с
увреждания и техните организации да бъдат по-активни както в икономическата
сфера, така и в своите чисто организационни прояви. В тази връзка е много важно
да създаваме икономически предпоставки
за заетост на хората с увреждания и от тази гледна точка се надявам на една поактивна позиция както на хората, така и на
организациите. В крайна сметка от тяхната
инициатива зависи в каква степен ще могат

да бъдат преодолени негативните моменти
за всеки един от нас.
Особен акцент догодина също трябва
да бъде проблемът със създаването на
достъпна среда, дотолкова, доколкото интеграцията на хората
с увреждания е невъзможна без нея и
без един достъпен
транспорт. Би следвало в по-сериозна степен да се ангажираме
и с проблемите, свързани с трудовата реализацията, с образованието, т.е. да изпълним с истинско съдържание
думата
„интеграция”, която е
в основата на личния
просперитет на всеки един човек.
- Като член на Европейския съюз,
нашата страна би трябвало да синхронизира всички свои действия и усилия с
тези в останалите европейски страни. В
тази връзка, какви са перспективите
пред движението за успешна реализация в обществото и по-добър живот на
хората с увреждания в светлината на
европейските практики?
- След влизането на страната ни в
Европейския съюз имаме възможността да
черпим добри практики от много страни и
по метода на откритата координация да
вземаме всичко онова добро, което е създадено в ЕС в полза за интеграцията на
хората с увреждания, подпомагаща
техния ежедневен живот и всъщност на
практика помага те да се чувстват пълноценни членове на обществото. В тази връзка мисля, че има няколко основни неща,
към които ние бихме могли да съсредоточим своите усилия. Първото, както вече
стана дума, това е достъпната архитектур-
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на среда. Опитът и по света, и в България
показва, че намирането на работа, личностната реализация, често спира пред тротоара в къщи и по-нататък човекът не може
да продължи. Особено това се отнася за
хората със зрителни, както и за тези с двигателни увреждания. Средата, в която живеем, е напълно неадаптирана и ми се
струва, че е крайно време да разработим
една национална стратегия и политика, която да се сведе до това, във всички населени места, в учрежденията и в местата,
където се събират много хора, да бъдат
премахнати всички прегради. Дотолкова,
доколкото това е проблем, който засяга не
само хората с увреждания, но и възрастните хора, пък и не малко от младите. Тоест
навсякъде – както в столицата, така и в останалите населени места у нас, да се създаде една достъпна архитектурна среда,
една достъпна околна среда, което ще бъде предпоставка за ново качество на живот
и ще засегне не само хората с увреждания.
По същия начин трябва да се постави и
въпросът, свързан с транспорта, с комуникациите, тъй като опитът показа, че дори
сега, когато вече държавната администрация има задължението да назначава хората с увреждания, които печелят конкурсите,
голяма част от тях просто не могат да започнат работа поради липса на транспорт
и труден достъп до работното си място.
В крайна сметка трябва да се опитаме
да наложим в обществото онзи принцип,
който е европейски и който гласи, че „нищо
за хората с увреждания - без хората с
увреждания”. Тоест, ние трябва да се превърнем в коректив на дейността на властите, независимо дали са централни, местни
или става въпрос за работодател, за, преди всичко, едно ново отношение, тъй като
на практика хората с увреждания са равноправни членове на обществото и техният
проблем обикновено не е здравословния
проблем или увреждането, които имат.
Проблемът е в това, че светът около тях не
е адаптиран, не е направен по начин, който
да отговаря на техните потребности. Затова в пълна степен трябва да се възползваме от всичко, което в Европа отдавна е
направено както като практики, така и като
технически решения, за да създадем един
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по-уютен и един по-хуманен свят за хората
с увреждания. Проблемът с отношението
към хората с увреждания е изключително
важен дотолкова, доколкото ние все пак
трябва да престанем да гледаме на тях като на хора неработоспособни, за които обществото трябва да се грижи. Трябва да е
ясно, че те имат не по-малък потенциал от
всички останали, че имат своите способности и своите виждания, своите желания,
своите мечти. И на практика обществото би
трябвало да се абстрахира от увреждането, за което най-често тези хора нямат вина и да вникне в онова, което ги превръща
в индивиди, в индивидуалности, като създаде подходящи условия за тяхната реализация - като се започне още от детската
градина и се достигне до зряла възраст, за
едно пълноценно участие във всяка една
обществена, частна и всякакъв вид дейност.
- Това е добре, но има ли реалните
предпоставки всичко това, за което става дума като добри пожелания, да се
случи, да стане реалност в по-близък
или по-далечен период?
- Разбира се, ние не можем да очакваме чудеса и това е по две причини. Първата е, че имаме страшно много изоставане в чисто исторически план. Нещата в тази насока в България досега не са се развивали добре за хората с увреждания и за
това говори всичко – и околната среда, и
отношението, възможността за реализация. На практика огромният проблем се
свежда до това, че трябва да настъпи една
много сериозна промяна в мисленето на
хората, а за съжаление това не може да
стане със закони и наредби. Тук естествено огромна е отговорността и на организациите на хората с увреждания, но, също
така и на съответните институции, които
имат отношение към провеждането на една целенасочена политика в тази насока.
Разбира се, икономическите възможности у
нас не са големи, но истината е, че голяма
част от нещата не опират единствено до
финанси. Това, да се скоси тротоарът, не
изисква допълнителни средства, да се построи рампа или да се поставят дактилни
плочки, не е допълнителен ресурс. Просто
по-скоро липсва заинтересованост. А най-
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вече би трябвало да се засилят и санкционните мерки, тъй като санкцията дотолкова, доколкото съществува като такава в
държавната практика, би трябвало да се
прилага както спрямо лошите шофьори,
така и спрямо лошите строители. Защото
поведението и действията им в един момент могат да доведат до ситуации, опасни
за живота на другите. Така, че нека когато
строим, когато изграждаме урбанизираните
територии, когато подготвяме мероприятията, когато извършваме всяка една дейност, да сме наясно, че тази дейност, това
мероприятие, тези сгради, ще бъдат посещавани и от хора с увреждания. И когато
такова разбиране е водещо, много от проблемите биха отпаднали, просто защото
превантивната дейност е онази, която до
голяма степен би ни спестила допълнителни разходи като общество. Защото, поради
това, че примерно, не е достъпна средата
или не са създадени условия за работа на
хората с увреждания, ние натоварваме обществото с не по-малко разходи за издръжка, за помощи и т.н. Вместо да създадем възможност тези хора сами да се издържат. Тоест, нужно е да вкараме повече
икономика и здрав разум в отношението
към хората с увреждания, насочени към
използването на техния потенциал, към
тяхното естествено желание да се доказ-

ват, да бъдат самостоятелни, отколкото да
правим програми, които да ги изолират от
обществения живот.
- Наближават коледните и новогодишните празници. Какво, в тяхното навечерие, бихте пожелали на членовете
на Националната асоциация на сляпоглухите в България?
- Бих искал да поздравя всички с тези светли празници, да пожелая здраве и
щастие на вашите членове, на всички хора
с увреждания в България, повече кураж,
повече настойчивост. Желая любов и щастие в техните семейства, тъй като голямата част от нас дължат своето добро битие
и това, което сме, именно на подкрепата на
нашите семейства. Затова нека и хората
около всеки от нас да бъдат благословени
с тези празници. И се надявам, че през
следващата година ще имаме възможност
да направим, макар и малки, но верни
крачки към това, хората с увреждания у
нас да бъдат пълноценни граждани на Република България.
- Благодаря Ви, г-н Коралски, пожелавам Ви от името на всички членове на
НАСГБ и от свое име, весели и щастливи празници и на Вас!
Разговора води: Емил ПЕХЛИВАНОВ

*****************

ОБЩОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА НАСГБ –
НОВ ТРИУМФ НА ДОВЕРИЕТО НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ
КЪМ ТЯХНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
„Регионалните организации” се превръщат в „териториални
организации”.
Ръководителите на НАСГБ и на КС към асоциацията – преизбрани с единодушие. В УС и КС – и нови имена.
Никога до сега форум на Националната асоциация на сляпо-глухите в България не е бил толкова представителен, както провелото се на 27 и 28 ноември в
Пловдив Общо отчетно-изборно събрание за дейността й през периода 2005 – 2009
г. С личното си присъствие удостоиха откриването на събранието генералният
секретар на Световната федерация и на Европейския съюз на сляпо-глухите,
председателят на Норвежката организация на сляпо-глухите, доказаният приятел
на България и на НАСГБ Гейр Йенсен, който гостува вече за четвърти път на асоциацията, както и председателят на Съюза на глухите в България и неизменен
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поддръжник на каузата на сляпо-глухотата у
нас Васил Панев. Присъстваха още председателката на Районната организация на глухите
в Пловдив Димитрия Мудева, организационният секретар Спаска Джангозова и главният
експерт в Регионалната дирекция за социално
подпомагане в Пловдив Нина Трайкова. Всички те изрекоха топли думи на приветствие
към хората със сляпо-глухота у нас, пожелавайки на събранието успешна и ползотворна
работа. Към техните приветствия се прибавиха и многобройните поздравителни адреси – от община Пловдив, от кмета на община Добрич Детелина Николова, от настоятелството на читалището на слепите
„Луи Брайл” в лицето на неговия председател Спас Карафезов и др.
Във всички приветствия неизменно присъстваше и признанието за решителния принос за развитието на НАСГБ в годините на нейното съществуване и особено през последните години, на председателя на асоциацията Димитър Парапанов.
Изобщо последната, юбилейна за него година, бе особено „берекетлия” за г-н Парапанов, който бе удостоен с редица заслужени отличия. Още в началото на годината той получи от Съюза на слепите в България „Медал за особени заслуги” на
съюза, през октомври бе избран и за одитор на Световната федерация на сляпоглухите, след като вече е такъв и за ЕССГ още от 2003 г. При откриването на Общото събрание на 27 ноември пък председателят на СГБ г-н Панев му връчи и найвисокия медал на техния съюз – златен. От своя страна г-н Васил Панев получи
от г-н Парапанов 2 медала на НАСГБ – за 75 годишнината от рождението му през
миналата година и за 75-годишнината от създаването на Съюза на слепите в България през тази. За приноса му към делото на сляпо-глухотата, с Медал за особени
заслуги на НАСГБ и скромен подарък /икона/ получи и г-н Йенсен.
След тържественото откриване, Общото отчетно-изборно събрание на НАСГБ
започна своята делова работа. В предварително раздадения доклад за дейността
на асоциацията и на нейния Контролен съвет, бяха обхванати различните аспекти от
дейността им през отчетния период. В него
бяха откроени както постигнатите през последния мандат на ръководството безспорни успехи, издигнали асоциацията на сляпо-глухите у нас до една от най-бързо развиващите се и най-успешно работещи организации на хора с увреждания, така и все
още съществуващите проблеми и слабости. Тези констатации бяха в основата и на
разискванията, в които изказалите се делегати не скриваха задоволството си от постигнатото както общо от асоциацията, така
и от организациите. Направиха се и уместни предложения за подобряване на бъдещата дейност, като например да продължи
по места рехабилитационната работа със
сляпо-глухите, за да се затвърди научено-
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то в курсовете на НЦРСГ „Хелън Келър”, в
списание „Звук и светлина” да се публикува информация за наличните помощни технически средства и др.
Бяха приети и някои промени в устава
на асоциацията. Основната е, че понятията
“регионални организации”, “регионални
събрания” и “регионални управителни съ-
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вети”, се заменят с териториални организации”, териториални
събрания”, и
„териториални
управителни
съвети” в
точките на устава.
Разбира
се, най-големи
вълнения донесе изборът на нови ръководни органи на
асоциацията. Делегатите бяха единодушни
при избора си на нов председател на
НАСГБ и на нов председател на Контролния съвет. С пълно болшинство от 18 гласа
„за”, без нито един „против” или
„въздържал се”, за нов 5-годишен мандат
бяха преизбрани досегашните им ръководители Димитър Парапанов и Маринка Маринова. Това още веднъж доказа високата
оценка на хората за извършеното от Управителния и Контролния съвет през годините. Надеждата е, че под ръководството на
г-н Парапанов и г-жа Маринова ще бъдат
постигани нови, още по-големи успехи и че
асоциацията на сляпо-глухите у нас ще
допринася все повече за подобряване на
битието на своите членове.
Значително по-разнообразно премина
изборът на членовете на Управителния и
Контролния съвет на асоциацията. Бяха
изказани различни мнения както за броя на
членовете, така и за техните имена. В
крайна сметка се възприе мнението на
председателя Димитър Парапанов, УС на
НАСГБ да се състои от пет души, заедно с
него, което място той
заема по устав, /за
разлика от бройката
от 7 члена, както бе
досега/. Г-н Парапанов се аргументира
пред делегатите, че
намаленият брой на
хората в УС е във
връзка с нуждата от
икономии в периода
на криза. Тъй като

броя на пълномощниците на Общото събрание в настоящия мандат е намален от 35
на 19, съответно намаляваме и броя на
членовете на УС от 7 на 5. Понеже УС е
лицето на асоциацията, всички негови членове трябва да са с тежки зрителни и
особено слухови увреждания, използващи слухови апарати, без които не могат да комуникират.
При КС се прие броят на членовете, заедно с председателя, да бъде трима души.
И така, след многобройни гласувания, в
Управителния съвет на НАСГБ влезнаха
досегашните членове на съвета Недялка
Камбурова, председател ТО-Кърджали, Калинка Ковачева – председател на ТОДобрич и Соня Захариева – председател
на ТО-Перник и като нов член /всъщност
след прекъсване от един мандат/ - Тодор
Радев – председател на ТО-Сливен. На г-н
Радев, който е и член на ръководството на
ССБ, се възлагат надеждите да съдейства
за установяването на по-конструктивни
връзки със сродната организация, предвид нуждата от синхронизирани действия
по решаването на важните задачи, стоящи
пред всички организации на хората с увреждания у нас в периода на криза. При
избора на членове на Контролния съвет
след многобройни гласувания най-много
гласове събраха Димитър Стоянов от ТОПловдив и Калинка Стайкова от ТОХарманли.
След приключване на деловата работа събранието продължи с всеобщо веселие, за което в най-голяма степен допринесоха изпълненията на група „Здравец” към
ТО-Пловдив.
Емил ПЕХЛИВАНОВ
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ОТЧЕТОХМЕ СЪС ЗАДОВОЛСТВО УСПЕХИТЕ СИ В СПОРТА
На 28 ноември, непосредствено след приключването
на Общото отчетно-изборно
събрание на НАСГБ, своето
Общо годишно-отчетно събрание за дейността през
2008 г. проведе и Националната спортна федерация на сляпо-глухите в България. За пореден път уютното пловдивско заведение
„Св. Николай Чудотворец”
предостави на участниците
във форума възможност за
пълноценна и ползотворна
работа. След кратко музикално поздравление от дует
„Настроение”
и
група
„Здравец” по случай наближаващите празници, започна и същинската работа на
събранието.
Председателят на федерацията Димитър Парапанов откри събранието.
Общото събрание реши да
бъде изпратено благодарствено писмо до кмета на
Варна Кирил Йорданов,
спомогнал за успешното

провеждане на Първия европейски празник на специфичните възможности на
сляпо-глухите през 2008 г.
Бе разгледан отчетът за
дейността през изминалия
период. Председателите на
спортните
клубове
към
НСФСГБ изразиха задоволството си от постигнатите в
областта на спорта успехи и
приеха с благодарност похвалите на г-н Парапанов за
добре свършената работа
през отчетната година. Нямаше обсъждане на финансовия отчет на федерацията, тъй като до сега тя
няма парични постъпления,
и съответно няма и разходи. Бе приета програмата
за дейността на НСФСГБ за
2010 г.
С бурни овации присъстващите посрещнаха почетния гост на събранието –
генералния секретар на
Световната федерация и на
Европейския съюз на сляпоглухите, също така и пред-

седател на Норвежката асоциация на сляпо-глухите г-н
Гейр Йенсен. Той поздрави
пълномощниците и сподели, че се гордее с това, което са постигнали неговите
български приятели. Високото ниво на спорта при
сляпо-глухите в България,
каза той, е пример за подражание. Постигнатите резултати тук в това направление са предпоставка за
бъдещото интегриране на
хората с увреждания в обществото. Г-н Йенсен отговори на поставените му
въпроси и увери присъстващите, че Световната федерация и Европейския съюз
на сляпо-глухите с пълна
сила ще продължат да работят за благото на своите
членове.
След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито с пожелания за весело
посрещане на Коледните и
Новогодишните празници.
Кирил ДАМЯНОВ

*****************
СЛЯПО - ГЛУХИТЕ ДОСТОЙНО ЧЕСТВАХА УЧИТЕЛЯ
По достойнство и с чувство на благодарност в сърцата хората от асоциацията на сляпоглухите отбелязаха 200-годишнината от рождението на забележителния човек, учителя и благодетеля на всички незрящи по земята Луи
Брайл.
Честването на бележитата годишнина започна на 10 декември в Клуба на инвалида към
НАСГБ със състезания по писане и четене на
брайл. Преди началото му председателят на
НАСГБ Димитър Парапанов прикани присъстващите съсставане на крака и едноминутно вмълчание да почетат паметта на поетесата, композиторката и деятелката на художествената самодейност при незрящите, приятелката на хората
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от асоциацията Величка Кърпарова, която си
отиде от този свят преди година.
В надпреварата взеха участие 12 състезатели от различни териториални организации, разделени в три групи – завършили училища за слепи деца – 5 души, обучавали се на брайловата
азбука в рехабилитационни курсове – 5 души и
хора с тотални и тежки слухови и зрителни увреждания – двама души. По мнение на журито, с
председател Маринка Маринова и членове Снежанка Кирчева и Анна Ройдева, всички състезатели са показали старание и амбиция за добро
представяне, макар, че показаното ниво на уменията им е било различно. За всеобщо учудване
групата на завършилите училища за слепи е по-

C!,%!,2å2,
казала по-слаба подготовка от тези, обучавали се
в рехабилитационни курсове и затова при тях
трето място не е определено. Очевидно, разчитайки на наученото в училище, тези хора са занемарили редовната си подготовка.
Класирането след проведените тестове по
писане и четене е следното:
От групата на завършили училища за слепи деца на първо място е
Анна Нейкова от ТО-Стара
Загора и на второ – Иван
Михайлов от ТО-Пловдив.
В групата на късно обучилите се първи е Петко Абаджиев от ТО-Харманли,
второто място е за Иванка
Христова от ТО-Плевен и
третото – за Кирил Дамянов от ТО-Пловдив. За състезателите с тотални и тежки увреждания: Емил Димов
от
ТО-Шумен
(представител на НЦРСГ
„Хелън Келър”) и Катя Парапанова от ТО-Пловдив,
са определени две втори места.
След състезанието се състоя и промоцията
на сборник лирика „Бряг на любовта” на сляпоглухите поети от клуб „Вдъхновение”.

На следващия ден, 11 декември в ресторант „Св. Николай Чудотворец” се проведе пък
викторината, посветена на Луи Брайл. Явилите
се 17 състезатели показаха чудесна подготовка и
с отговорите на въпросите, които изтегляха,
представиха пред присъстващите живота и делото на великия французин. Как е ослепял Луи
Брайл? Какви войници са били настанени в дома
им? Какво представлява
брайловата плоча? Как се е
преподавало в института за
слепи по това време? Какъв
е недостатъкът при метода
на Валентин Аюи? Верните
отговори на всички тези и
редица още други въпроси
затрудниха журито и трябваше най-добре подготвените да отговарят допълнително , за да се излъчи класирането. В крайна сметка с
първото място бе удостоен
Иван Кожухаров от ТОГорна Оряховица, втори се
класира Георги Чернев от
ТО-София, а на трето място застана Соня Захариева от ТО-Перник. На призьорите от двете
надпревари бяха раздадени предметни награди.
„З С”

*****************
ОТ ДОГОДИНА – ВСЕКИ МЕСЕЦ СПИСАНИЕ „ЗВУК И СВЕТЛИНА”
Ще очакваме материалите ви до петия ден на месеца
През 2010 г. ще настъпят известни промени с издаването на списанието на
НАСГБ „Звук и светлина”. То вече, макар и
с известно намаление на обема, ще бъде
издавано всеки месец. Т.е., през годината
в ръцете на читателите ще попаднат
12 книжки /съответно 12 диска за незрящите/. Това ще доведе до редица положителни моменти. Преди всичко, ще се повиши актуалността на отпечатваните
материали, без да се налага да се пише
за събития, станали преди повече от месец и вече загубили своето значение.
Абонатите на списанието ще имат един
сравнително по-точен график на получаването му. Ще бъдат улеснени и нашите
кореспонденти и дописници, които ще

знаят до кога най-късно да изпратят своите материали, за да намерят те място
в новия брой на списанието. В тази връзка трябва да се знае, че за всеки нов
брой изпратените материали трябва
да се получават в редакцията не покъсно от петия ден на съответния
месец, за да има време до десето число
последните пристигнали материали да
се редактират или се направят по тях
съответните справки, ако се налага и
най-късно до петнадесети, съответния
брой да е вече отпечатан и да поеме към
своите читатели. Ще очакваме хората,
които ни сътрудничат, да се съобразяват с тези срокове.
„З С”
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В ТО-Стара Загора:

В ПРЕГРЪДКИТЕ НА БАЛКАНА
С голяма благодарност към всички
дарители, без чиято финансова помощ
това мероприятие нямаше
да се осъществи!

Напук на кризата, злите езици и злобата, успяхме да съберем необходимите
за нашето първо извънградско мероприятие средства и тръгнахме. Бяхме решили
да отбележим Деня на белия бастун на хижа "Бачо Киро", скътана във вековните гори на Балкана. И на 10 октомври, след едночасов поход, се озовахме там. Персоналът - усмихнат и приветлив, ни посрещна и
настани по стаите. Но прекрасното топло и
слънчево време, а и предстоящите мероприятия, ни теглeха навън.
Веднага след като обядвахме, потеглихме към нашата първа цел - пещерата
"Бачо Киро". По специално направената за
незрящи хора екопътека стигнахме до набелязания обект и най-запалените пещерняци влязохме вътре, за да разгледаме.
Колко ли вода и колко ли много години са
били необходими на природата, за да извае тези чудновати скални образувания.

На връщане се отбихме в църквата на
Дряновския манастир, а после се стълпихме пред хижата, за да проведем спортния
си празник. С голям спортен хъс и млади, и
стари се включиха в различните състезания. Съвсем справедливо после имаше подаръци за всички участници. А вечерта, в
ресторанта на хижата, след кратко привет-
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ствие от председателя на ТО, започна веселата част, съпроводена с много танци,
смях и забавления до късно през нощта.
Сутринта на следващия ден всички
отново отидохме в църквата на манастира.
Там един от свещениците прочете молитва
за здраве както за нас и нашите близки,
така и за хората, които от сърце ни помогнаха финансово.
Невъзможно беше при това прекрасно
време, намиращи се в прегръдката на Балкана, да не поседнем на някоя слънчева
поляна край реката и да не накладем огън.
Така и направихме. Всеки извади по нещо
подходящо за случая. Докато чакахме
майсторите на барбекюто да приготвят
храната, прочетохме материала за живота
на Луи Браил и решихме кой да участва
във викторината.
След всичко преживяно през тези два
дни, без особено желание тръгнахме към
влака. На раздяла с чудесно настроение,
засмени, пречистени, си казахме довиждане и си пожелахме да имаме още много такива преживявания.

Ангелина КРЪСТЕВА

В ТО-Пловдив:

С НЕПОДПРАВЕНО
ВЕСЕЛИЕ
ПРАЗНУВАХМЕ ДЕНЯ НА СЛЕПИТЕ
Когато сме заедно, е по-приятно!
През последните години ние, сляпоглухите от Пловдив, започнахме редовно
да отбелязваме 13-ноември, Международния ден на слепите, с някакво мероприятие. Така и този път, когато по щастлива
случайност се събрахме съвместно с представители на териториалните организации
в Неделино и Русе. Направихме си едно
малко тържество, на което доказахме сами
на себе си, че макар и инвалиди, знаем как
да се веселим. Даде се възможност на всеки да се изяви и това отново показа, че, за
съжаление, тези таланти които имаме, не
се оценяват както трябва от хората, от които зависи те да се развиват и да се изявяват в обществото.
Пловдивчани са известни с гостоприемството си, но и гостите ни се представиха отлично. Всеки беше донесъл каквото му
е на сърце, а някои се погрижиха да има
салата, както и вкусна баница, като допълнение към течните стимулатори. Димка и
Кирил Дамянови донесоха готово кафе, а
Ася Бурова и Тотка Златанова се погрижиха за предпочитащите чай. Масата беше
малко скромна, но сърцата бяха широки.

Веднага Марин Маринов донесе акордеон,
на който Стойко Карамфилов, без да чака
покана, подкара красивите родопски песни.
Ася запя заедно с него, включи се и Ана
Маринова, а след нея запригласяха и другите. После вниманието се насочи към изпълнението на лауреатката от Седмия национален празник в Пловдив - Правда от
Русе.
Докато едни пееха, други затропаха
хорце и затанцуваха. Настана всеобщо веселие, запяха всички, а изобретателния
Марин Маринов донесе и тъпан. Тук вече
веселието достигна връхната си точка. Марин с тамбурата, Никола Стоянов с тарамбуката, Юрито с тъпана и Стойко с акордеона създадоха цял импровизиран оркестър.
Тези мигове, които дълго ще се помнят от участниците в този празник, показаха
и нещо важно. А именно, че, вярно, всяка
организация по места отбелязва празниците, но когато това е съвместно с членове от
други организации, става по-весело. Дано
за в бъдеще имаме повече такива случаи.
Това зависи от самите нас.

*******
ОТБЕЛЯЗАХМЕ ПРАЗНИКА
С ТРУДОВ ДЕН
Макар и католишки, празникът на
християнското семейство – 21 ноември, е
изпълнен с дълбок смисъл и затова става
все по-популярен и сред православните.По
този повод искам с гордост да отбележа
инициативата на членовете на ТО-Пловдив
Мария и Никола Дичеви, Любо и Станка
Арабаджиеви, Васко и Фиданка Оцови, Никола Гочев и др., които по собствена инициатива отбелязаха празника с трудов ден,
като направиха пространството около блока, в който живеят в комплекса на слепите

по-привлекателно. Почистиха площадката
пред блока, разкопаха градинките, поляха
цветята, събраха листата и боклуците и наоколо светна от чистота. Накрая всички
седнаха на пейките наоколо, за да се почерпят след добре свършената работа. Васил разпъна акордеона , а останалите запяха дружно. Всички бяха доволни и коментираха, че ако хората сами не си почистват и
не правят околната среда приятна, няма
кой друг да го свърши.

Блокът подготви: Снежана КИРЧЕВА
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В ТО-Добрич:

СПОРТИСТИТЕ ИЗРАЗИХА ЗАДОВОЛСТВО
ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ
В началото на ноември в клуба на ТО
на НАСГБ „Детелина” проведохме отчетноизборното събрание на сляпо-глухите
спортисти в града, обединени в спортен
клуб „Устрем”. От общо 28 члена на клуба,
присъстваха 22-а. За случая получихме
поздравителни адреси от кмета на община
Добрич Детелина Николова, председателя
на ОСКСГ „Марица” в Пловдив Кирил Дамянов и председателя на пловдивската ТО
на НАСГБ Снежанка Кирчева.
В отчета за постигнатото от добричките сляпо-глухи спортисти бе отбелязано,
че, въпреки средната им възраст от 61 г.,
със своя силен дух и ентусиазъм ние винаги сме били в първите редици в спортната
надпревара в асоциацията, като през изтеклия период добруджанци са спечелили
една златна, 2 сребърни и 2 бронзови купи
и общо 90 медала – 24 златни, 30 сребърни и 36 бронзови. Междувременно спечелихме финансиране по 4 проекта в областта на спорта от община Добрич. Средства-

та са изразходвани за закупуване на екипировки, за транспорт и оздравителни медикаменти за участниците в националните
спортни първенства.
В разискванията по доклада членовете на клуба изказаха задоволството си от
работата на ръководството. Бе изразена
благодарност към кмета на добричка община Детелина Николова, председателя
на НАСГБ Димитър Парапанов и изпълнителния директор на клуба Пламен Папазов
за тяхната безрезервна подкрепа към добричките сляпо-глухи спортисти. Направиха
се и редица предложения, които да бъдат
поставени на Общото събрание на
НСФСГБ в края на ноември в Пловдив.
Участниците единодушно гласуваха за преизбирането на досегашното ръководство
на клуба – изпълнителен директор Пламен
Папазов, председател Калинка Ковачева и
членове – Кристина Димитрова и Ваня
Петкова.

*******
ОТДАДОХМЕ ПОЧИТ НА
УЧИТЕЛИТЕ НА НЕЗРЯЩИТЕ
Световния ден на незрящите хора 13
ноември бе отбелязан тържествено и от
хората без зрение в града. В ЦСРИ се събрахме членовете на ТО на сляпо-глухите,
ТСО на слепите и „Хобисклуб”. Гост на незрящите бе г-жа Албена Донева – главен
експерт в общината.

Хората бяха запознати с живота и делото на Валентин Аюи и Луи Брайл – двамата учители на слепите. Последва викторина с интересни въпроси, придружена с
награди за знаещите. Проведе се и брайлово четене на повестта „Дете на нощта”
от незрящите Делян Калинков, Златка Ганева и Калинка Ковачева. Към преподаваКристина Димитрова, ръководител на телите и служителите на центъра бяха отпекип в центъра, приветства присъстващи- равени думи на благодарност за вниманиете, като им пожела здраве и успехи при ус- то и търпението, които проявяват към слевояването на брайловото писмо и компю- пите хора. Делян Калинков поздрави притърната грамотност. Прочетени бяха позд- състващите с изпълнение на флейта.
равителни адреси по повод 11-я рожден Празникът завърши със скромна почерпка,
ден на центъра от кмета на общината Де- организирана от ЦСРИ.
телина Николова и председателя на
НАСГБ Димитър Парапанов.
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СРЕЩА С ПРИЯТЕЛИ

„ОТНОВО ВСИЧКИ ЗАЕДНО”

По повод успешното приключване на
стопанската година, по покана на кмета
Михаил Атанасов, художествени състави
при клуб „Детелина” към ТО на НАСГБ в
Добрич изнесоха богата програма в с. Сенокос. Със своите изпълнения сляпоглухите самодейци поздравиха присъстващите. На свой ред група за автентичен
фолклор към читалището на селото също
ни поздрави. Всички самодейци получихме
цветя и подаръци лично от кмета Атанасов.
Тържеството завърши с кръшно добруджанско хоро. Разделихме се с обещанието, че отново ще гостуваме на любезните
домакини.

С голям концерт под надслов
„отново всички заедно” на 2 декември в залата на общинския младежки център
„Захари Стоянов” добричките хора с увреждания отбелязаха международния Ден на
инвалида – 3 декември. Самодейци от
всички НПО в града изявихме своите таланти и дарования. За пореден път доказахме, че благородният порив и силата на
духа са онази движеща сила, която ни обединява в името на общите ценности, общия
път
и
общото
бъдеще.
Блокът подготви: Калинка КОВАЧЕВА

*****************
В ТО-София:

РАДОСТНИ МИГОВЕ В ДЕЛНИКА
Все още спрямо сляпо-глухите съществува неразбиране, пренебрежение
и подигравателност от страна на държавата, обществото и немалко от обикновените хора. И именно затова
20 ноември 2009 г. бе поразличен от останалите
делници.
В салона на Националното читалище на слепите „Луи Браил” се проведе тържествено събрание
на териториалната организация на сляпо-глухите в
София. В знак на признателност за съпричастието и
съдействието, което председателят на НЧС „Луи Браил” Спас Карафезов проявява към хората с това комбинирано увреждане, му бе
връчен медал за особени
заслуги от Димитър Парапанов, председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България. От

своя страна председателят
на читалището подари на
НАСГБ съвсем ново издание, отпечатано на модерния брайлов принтер, на
книгата на Хелън Келър
„Историята на моя живот”.
За трийсетината присъстващи радостните мигове продължиха с награждаването на успешно представили се членове на организацията на Седмия празник
на специфичните възможности на сляпо-глухите през
месец август 2009 г. в гр.
Пловдив. Незабравим ще е
споменът за награждаването и със златен медал в
жанра „класическо пеене” и
ръчен брайлов часовник за
Ивалина Донова, които бяха
поднесени от г-н Парапанов. Сребърен медал за индивидуално изпълнение в
жанра „народна музика” бе
връчен на Симеон Зарев,
който бе придружен с пода-

рък - сгъваем бастун за слепи. Награда получи и Андрей Аврамов, заел трето
място в мятането на диск в
първенството по лека атлетика.
Радостните
мигове
продължиха с поднасянето
на скромни подаръци на
членовете на ТО - София,
навършили кръгли годишнини през 2009 г. – Цветана
Кошутанска, Иван Митин,
Петър Тодоров, Тинка Каймакчийска, Александра Кузманова, Сибин Дружемиров
и Георги Чернев.
Преди да получат
своя дял от помощта, във
вид на шоколадови десерти
и шоколади LZ, които щедро ни предостави „Нестле –
България” АД, присъстващите получиха информация
за предстоящия протестен
митинг на хората с увреждания против отнемането
на досегашните придобивки
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за облекчаване на живота
на хората в неравностойно
положение, а също така и
за предстоящото Отчетноизборно
събрание
на
НАСГБ в края на ноември
тази година. Не бе подминато и отбелязването на

200-годишнината от рождението на Луи Брайл – непризнат приживе, но чието
дело все повече и повече
придобива
изключително
голямо значение за слепите.
В късния есенен сле-

добед тези по-особени хора, които не виждат и не чуват добре, си тръгнаха към
вкъщи с чувството, че не са
забравени и въпреки всичко
има смисъл да се живее.

Георги ЧЕРНЕВ

*****************
В ТО - Варна:

ЗАСЛУЖЕНА НАГРАДА ЗА СПОРТНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ
На свое заседание ръководството на
териториалната организация в морския
град реши да награди с екскурзия найизявените спортисти на клуб „Вихър”, към
организацията, за техния упорит труд и завоюваните награди. Празнично облечени и
с повишено настроение варненските спортисти поеха по начертания маршрут, който
пое към първия набелязан обект – почивния комплекс „Камчия”. Тук се любувахме
на поклащащите се рибарски лодки, разходихме се по крайбрежието на реката, га-

зейки мекия килим от нападали листа в
късната есен. Вечерта бяхме в Обзор, където колективът на станцията на ССБ ни
зарадва с чудесна вечеря, музика, песни и
танци. Избраният „тамада” Станчо Добрев
не пропусна никой, който да не се прояви с
песен, стихотворение или поне виц.
Поуморени, но щастливи от чудесното
преживяване, на следващия ден се отправихме към дома.

Йорданка ГОРАНОВА

ОРГАНИЗАЦИЯТА НИ Е НАШЕТО
ВТОРО СЕМЕЙСТВО
Казвам се Ганка Георгиева Параскевова и съм член на териториалната организация на сляпо-глухите във Варна, с
председател г-н Станчо Добрев, от половин година. Искам да споделя на страниците на списание „Звук и светлина” добрите
си впечатления от дейността на цялата организация, за ръководството, за сътрудниците, за членовете и най-вече за една постоянна активна група от 10-12 души – мили
хора с големи човешки сърца и богата душевност.
Това са Иван Биячев, Хинев, Данчето,
Цонка, Донка, Веска и Борис Боеви, Иван
Минков, Стефка Мирева и др. Тези хора са
най-активните във всички мероприятия.
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Бързо се сработихме и допаднахме,
постигнахме значителен напредък и
положителни резултати в културно-масовата дейност. Всички от
тази група участват и в спортните
дисциплини под ръководството на г-н Биячев. Искам да отбележа, че в този добър
колектив цари взаимно уважение, разбирателство, доверие и най-вече желание за
работа и преуспяване. За тези прекрасни

хора желая да ви разкажа подробно, за живота им, за дейността, която извършват и
изпълняват.
Още с появяването ми в организацията решихме, че трябва да опресним репертоара и аз предложих нови песни. Научихме ги и се явихме на фестивала в Пловдив
добре подготвени. Представихме се отлично във всички жанрове – пяхме хорово, в
дуо с г-н Добрев изпълнихме стари градски
песни и спечелихме трето място, Веска и
Борис Боеви пък завоюваха втора позиция.
Имаше и индивидуални изпълнения, рецитали и др. Много добре се представихме и
в спортните състезания, като спечелихме
12 златни, сребърни и бронзови медали,
много грамоти. Моето явяване беше за
първи път, но и аз спечелих златен и бронзов медал на хвърляне на стрелички и на
рингове.
Всичко това беше в резултат на много
упорит труд, стремеж и силно желание да
се докажем, като всички хора, че и ние сме
способни, че сме талантливи и даровити, с
качества, знания и умения. Тук е мястото
да изкажа и своята и на колегите ми благодарност към г-н Парапанов и екипа му за
усилията, положени за подготовката и провеждането на този чудесен празник за
всички сляпо-глухи хора у нас.
След като се върнахме от Пловдив,
подготвихме самодейната група за нови
изяви. Успях да включа състав „Детелини”
да пеем на лятна сцена „Раковина”. Съставихме концертна програма от 10 песни –
народни, стари градски, любовни шлагери
и др. Представихме се добре, зрителите ни
харесаха и много ни аплодираха.
След тази изява председателят на организацията г-н Добрев успя да организира
почивка, съчетана с лечебни процедури, за
23 души във Вършец. Два дни след пристигането ни в станцията ни поканиха да организираме концерт пред почиващите. Изнесохме богата програма с много народни и
други песни, хумористични сценки /”На нивата”, „Среща” и др./, рецитали и др. Почиващите останаха много доволни и след това постоянно ни молеха отново да изпълним подобна програма. Останалите ни развлечения бяха разходки до града, посещения на заведения с музика и танци, за лю-

бителите на планинските походи направихме екскурзия до Иванчова поляна, към която вървяхме с песни, шеги и закачки през
чудно хубави местности. Пристигайки, си
направихме пикник с печене на гъби, събиране на горски цветя, със снимки за спомен. След вечеря се събирахме в някоя от
стаите, идваха и приятелите ни от шуменската организация на сляпо-глухите, които
също почиваха тук, пеехме, рецитирахме,
правехме си викторина. Бяха прекрасни,
приятни и забавни моменти!
След няколко дни група от почиващи
– Тодорка и Димитър Михайлови, Стоян
Димов, Станчо Добрев, един господин от
София, аз и др. си направихме нов поход
към водопада, който се намира на 5 км. от
станцията. Вървяхме по горски пътеки, които ни водеха към слънчеви, изпъстрени
със свежи цветя поляни, отрупани с плодове ябълкови и други дървета. Преминахме
малка рекичка и накрая се озовахме пред
самия красив голям водопад. Застанала
пред него, мислено си представих, че съм
пред величествения грандиозен Ниагарски
водопад. Направихме си много снимки. По
обратния път всеки се беше вглъбил в мислите си, завладян от красотата на видяното и преживяното. Бог е надарил нашата
страна с много красота и прелести, с много
природни богатства и много прав е бил великият Алеко с думите си, че родината
трябва да се опознава, за да се обича! Завърнахме се приятно уморени, с души, изпълнени с любов към всичко родно.
Десетте почивни дни изминаха неусетно и прекрасно. А след завръщането ни
във Варна веднага се заехме да се подготвим за участие във фестивала „Листопад
на спомените”. Там изпълнихме една прекрасна песен – „Жива е в мене още песента”, за което получихме много поздравления и комплименти. Връчиха ни по 2 грамоти и получихме специална покана от член
на журито да пеем на Пловдивска сцена.
Като оставим настрана всички тези
изяви, искам да споделя, че хората от варненската организация живеят задружно и
сплотено. Колективно се празнуват много
поводи – рождени и именни дни, юбилеи,
Бабин ден, 8-ми март, народни и официални празници. Отдавна вече се готвим и за
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Коледа и Нова година.
Много се прави в организацията и по
отношение на социалната дейност, за която отговарят Донка Загорска и Деко Дочев.
Посещават се болни членове, отпуска се
материална помощ за тези, които са напълно слепи, уреждат им се документите,
водят се на лекар, до службите за социална помощ и др. Към всички се проявява
внимание и грижи.
Разбира се, всички тези дейности се
развиват и ръководят от г-н Добрев, който
е обичан и уважаван от всички членове на
организацията. Постигнатото говори, че
той е отличен ръководител, много добър
организатор, умен и способен, винаги усмихнат, любезен и общителен. Затова вар-

ненската организация е винаги на едно от
първите места във всички начинания.
С всичко казано до тук искам да споделя защо за всички нас, хората със зрителни и слухови увреждания във Варна,
териториална организация на сляпоглухите е истинското ни второ семейство,
защо се чувстваме така добре, когато сме
заедно, защо с такъв ентусиазъм се впускаме във всяка инициатива и с толкова висок дух и непримиримост се стремим да
сме винаги в първите редици в асоциацията. Надявам се така да бъде още дълги години. Че още дълги години ТО на НАСГБВарна да бъде нашият втори дом, в който
всички ние да се чувстваме щастливи и да
намираме нов смисъл в живота си.

“,ë3å2,
„ЗАВЪРНАХ СЕ ОТ ПЛОВДИВ ПО-БОГАТ”…
През октомври Илия Костов навърши
34 години. Роден е в Добрич, където, по
собствените му думи, прекарва едно безгрижно детство. Завършва за готвач в СПТУ
по туризъм.
Проблемите с очите му започват, когато е едва на 19 години.
Дълго време той се прави,
че не забелязва проблема, като всеки млад човек
не може да си представи,
че може да бъде нещо сериозно. Когато обаче найпосле отива на очен лекар, жестоката истина изплува – диагнозата е
„Дегенерация на ретината”, за която няма лечение.
Ударът, естествено,
е голям, но той решава, че
трябва да се въоръжи с воля и непобедим
дух и да продължи напред уверено. Щастието кацва на рамото му през 2003 г. Запознава се с девойка от плевенския край, помежду им пламва любов и през следващата година свиват семейно гнездо. Ражда
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им се прекрасна дъщеря, която е неговата
радост и изпълва живота му със смисъл.
Впоследствие младото семейство купува
къща в с. Дончево, Добричко и сега живее
там. Това им дава възможност да се отдадат на земеделие и животновъдство. Отглеждат кокошки носачки, чрез
които си осигуряват прехраната.
Поради влошеното си състояние, през 2008 г. Илия Костов е освидетелстван от ТЕЛК,
като му се признава 84,5 загуба
на трудоспособност за увредени
зрение и слух. Ползва слухов
апарат.
През есента на същата година в Интернет прочита информация за организацията на
сляпо-глухите в Добрич, което
веднага го заинтригува. Намира
седалището на организацията и
скоро е приет в нейните редици. Когато
има възможност, участва в мероприятията
на организацията и това разнообразява и
обогатява ежедневието му. И тъй като по
принцип обича спорта, се включва и в редиците на спортния й клуб „Устрем”.

“,ë3å2,
Участието на Илия Костов тази година
в спортната надпревара на асоциацията на
сляпо-глухите в Пловдив е за него истински празник. В шахматното първенство заема 13-то място в индивидуалното класиране. Успешно е участието му и в лекоатлетическите дисциплини. На канадска борба
завоюва бронзов медал, класира се на
призови места и на тласкане на гюлле и
вдигане на гири. „За мен, признава Илия,
не най-важното бяха отличията, а това, че
спечелих толкова много приятели от цялата страна. Имах възможността да обменя

ценен опит, който да ми помага в ежедневието. Престоят ми в Пловдив ме направи
духовно по-богат. Завърнах се окрилен и
обогатен с нови запознанства”. Благодарен
е от сърце на ръководството на асоциацията за прекрасните условия и перфектната
организация при провеждането на състезанията. Очаква с нетърпение и занапред да
участва в нови подобни срещи.

Калинка КОВАЧЕВА

*****************
СЕСТРИТЕ ОТ ДРУМЕВО
Айше и Себиле са едни от първите
седем души, основатели на шуменската
организация на сляпо-глухите. Те са и от
най-инициативните и запалени нейни членове. Няма мероприятие, в което да не са
взели дейно участие.
Каката – Айше Исмаил, е на 57 години. Започва работа в „Тих труд” в Шумен
след завършване на основното
си образование
в родното си село
Друмево.
Към късогледството си, което
има от дете, се
прибавя и вредното влияние на
8 годишната й
работа
като
гладачка
в
предприятието.
В резултат на
това зрението й започва да намалява прогресивно и е едва 29 годишна, когато е инвалидизирана – І група с придружител.
През 1985 г. започва работа в ПП”Успех” в
Шумен и работи тук до закриването на
предприятието. Тя е добра и грижовна
майка на една дъщеря, има си вече и внуче.
По-малката от сестрите – Себиле Исмаил, неотдавна навърши 51 години. След

завършване на основното си образование
в родното си село започва като готвачка в
СП „Столове” в Шумен, след това три години е байцовчик в предприятието „Август
Попов”, после – работи като сортировачка
в “Яйцекооп” и в тютюневата фабрика в същия град.
На 38 години е, когато, след объркване с инжекции,
получава глаукома на двете
очи. Пенсионира се по болест
и в началото получава ІІ група
инвалидност, а
от 2007 г. е вече
І група. Има син
и дъщеря, както
и две внучета.
От двете сестри
Себиле е пообщителната, с
по-изразено чувство за хумор. Тя винаги е
душата на всяка компания.
Макар и с основно образование, Айше
и Себиле са природно интелигентни. И
двете са много добри кулинарки и винаги с
успех се включват в организираните в ТО
на НАСГБ в Шумен кулинарни изложби.
Всички ги обичаме и им желаем дълги години живот и здраве и да са все така дейни
и отговорни.
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НОВА КОЛЕДНА ПРИКАЗКА
Това се случи преди десетина години. Уморен, но доволен, добрият старец Дядо Коледа
се прибра в къщи късно вечерта. Беше поизчерпал сили, защото много подаръци трябваше да бъдат приготвени тази година за децата, но същевременно и доволен, че заедно със своите помощници успя да приготви подаръците навреме. Сега те, подаръците, лежаха в
шейната и очакваха утрешния ден, за да тръгнат към своите получатели.
Към края на вечерята Баба Коледа, жената на Дядо Коледа, една добродушна червенобуза финландка със засмени очи, сложи на масата чаша червено,
искрящо вино.
- От България е – каза тя. – Един човек го донесе преди няколко часа докато ти
беше още във фабриката за играчки.
- Сигурно Трифон го е изпратил. – погледна към чашата с вино Дядо Коледа – Само той може да прави такова хубаво вино.
Дядо Коледа позна! Това наистина беше виното, което чичо Трифон ми даде да занеса на негов приятел от Финландия, когато разбра, че след няколко дни заминавам за
Хелзинки. Само дето не ми каза, че този негов приятел е самият Санта Клаус, или
както ние го знаем - Дядо Коледа.
- Да, да, само Трифон може да прави такова вино. – повтори още веднъж Дядо Коледа. – Той живее в края на едно малко село и аз понякога се отбивам да почина при него, когато съм в България. Хубаво е виното му, но аз ще го изпия когато се върна от
път, а сега дай ми да пия чаша студена вода – каза той на Баба Коледа.
Изпи водата Дядо Коледа и направи голяма грешка. Разболя се. На другия ден не можа да стане от постелята.
- Тази година децата ще останат без подаръци – завайка се той.
- Няма пък – тропна с крак Снежанка, внучката на Дядо Коледа, която в това време
се гримираше пред огледалото и едва не изпусна „палитрата на Леонардо”, като чу
последните думи на дядо си.
- Бабо, облечи кожуха на дядо. Сложи и калпака – заповяда тя.
- Ама чедо, аз нямам брада – каза Баба Коледа като се оглеждаше в огледалото.
- Помислила съм и за това – каза Снежанка. Извади от дамската си чантичка пакет
памук и лепило и бързо измайстори една хубава бяла брада.
- Е, какво ще кажеш? - смигна тя дяволито.
- Тръгваме - каза Баба Коледа и се прекръсти.
Тази година, коледните подаръци ги разнесоха Баба Коледа и Снежанка. Не всичко
разбира се мина безпроблемно. Няколко пъти брадата на Баба Коледа се разлепваше,
но по-важни за децата бяха подаръците. Проблемът възникна следващата година.
- Тази година пак аз ще нося подаръците – заяви решително Баба Коледа.
- Ама как така? – заинати се Дядо Коледа – Разваля се редът, бе бабо.
- Редът, това съм аз! – заяви Баба Коледа – И без това ти си вече стар.
- Чакайте бе хора – намеси се Снежанка, тяхната внучка. – Не забравяйте, че много
деца по земята получават все още своите подаръци от Дядо Мраз, за това аз ви предлагам на 24 декември подаръците да ги носим с баба, а на 1 януари - с дядо.
От тогава, мои мили малки, големи и още по-големи чипоноси и дългоноси, послушковци и непослушковци, на Коледа подаръците са от Баба Коледа, а на Нова година от
Дядо Мраз. Затова аз ви пожелавам една весела Баба Коледа и един щедър Дядо Мраз!
Честита Нова година!
Димитър ГРУДЕВ – гр.Варна

16

КОЛЕДА
Коледа или Голяма Коледа e най-богатият в обредно отношение зимен празник и един от най-големите годишни празници. И докато Игнажден се приема за начало на коледните
празници, то същинският празник – Коледа, съвпада с периода
на зимното слънцестоене.
Връзката на празника с този повратен момент в природата
определя богатството на празничната обредност и мястото му
в народния календар. Обичайно празничният комплекс, фиксиращ началото на новата слънчева година, изобилства с гадания и предсказания за бъдещето, с магически обреди, предпазващи магически действия, за осигуряване на плодородие и семейно благополучие. Денят преди Коледа е известен като
“Малка Коледа”, а навечерието на празника – като “Бъдни вечер”. На този ден във всеки дом се коли жертвеното коледно прасе. Стопанинът отсича
дебел крушов пън – “бъдник”, който се запалва вечерта в огнището и трябва да гори непрекъснато през цялата нощ. На места бъдникът или “бъдното дърво” се запалва още на
Игнажден и се поддържа горящо до Голяма Коледа. Според поверието, горящият бъдник
пази домочадието от кара-коня и останалите демонични същества, които бродят на воля
от Коледа до Водици. Въглените и пепелта от бъдника се запазват през цялата година.
Трапезата на Бъдни вечер е постна. Жените приготвят пълнени чушки и постни
сърми. Те са направили и малки кравайчета, които дават на децата-коледари, които обикалят домовете на
Малка Коледа. Свещта, която гори върху обредния хляб
и паницата с вареното жито, също се запазват. С нея
жените заплашват магически градоносните облаци през
лятото. А пепелта от горящия в огнището бъдник те изсипват в нивите и градините за плодородие. Към полунощ по селските къщи тръгват ергените-коледари. Те са
разделени по групи, като към всяка група има два
“котарака” – момци, които вървят пред дружината и с
мяукането си предупреждават стопаните за идването на
“коледниците”. Коледарската група е наричана понякога
“кол” или “магаре” (ерген, който носи подаръците) и “поп” (ерген, който изрича коледните
благословии и молитви). Има случаи, когато сред коледарската дружина има и маскирани персонажи – със звънци около кръста, с бради и мустаци от коноп и прежда. Коледарите поздравяват стопаните и изпълняват песни за всеки член от семейството. Накрая
“попът” поема коледарския кравай, украсен с варак, повдига го високо и изрича благословията за плодородна и здрава година. По пътя, пред вратата и в къщата пеят специални обредни песни. Първата песен обикновено започва с думите:
“Стани нине, господине!
Тебе пеем, домакине!
Добри сме ти гости дошли,
добри гости, Коледари!”
След песните водачът на групата, който държи в ръце подарения от стопаните коледарски кравай, изрича и коледарската благословия:
“От Бога ти много здраве,
от нас малко веселбица!”
Стопаните даряват коледарите със сланина и наденици, черпят ги с ракия и вино.
Именници: Кольо, Божин, Христо
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КУЛТОВ СРЕДНОВЕКОВЕН КОМПЛЕКС
ОТКРИХА НА КАЛИАКРА
При разкопките тази година са разкриДобруджанското деспотство от края
на 14 в. може да бъде определено като ти и матрици за производство на накити.
Едната от тях е изработена от еленова
кост и е за направата на сребърни и златни
копчета. Сред разкопките има и мъниста,
инкрустирани с раковини. Проучен е и култов средновековен комплекс, с ями, вкопани в скалите. Имаме основание да се смята, че е светилище от 8-9 в. преди официалното приемане на християнството в България. Част от находките свидетелстват за
извършване на поменални обреди, както и
на магически ритуали.
Според проучванията, тази година
има свидетелства за прабългарско присъствие на Калиакра още преди създаването
„Швейацария на Балканите”. Това заяви на на българската държава. Крепостта е огропресконференция в Каварна Бони Петруно- мен проект за разкриване на исторически
ва – ст. н. с. д-р към Националния археоло- тайни. Работата ще продължи с подкрепагически институт с музей при БАН. Повод та на кмета на Каварна Цонко Цонев. Д-р
за срещата с медиите бяха проведените Петрунова поясни, че ценните находки, отпрез август археологически разкопки на крити при разкопките на крепостта, остават
в историческия музей в Каварна. Благоданос Калиакра.
рение на проучванията ежегодно фондът
Определението „Швейцария на Балка- на музея се обогатява с 50-60 предмета,
ните” на деспотството при управлението между които и много монети.
му от Добротица /българският болярин,
самостоятелен феодал, владетел на Карвунското деспотство и крепостта Калиакра
от 1354 до 1379-86 г./, е продиктувано от
откритите при разкопките монети. Сред тях
са сребърни грошове, контрамаркирани с
печат на деспота. В този период от историята Балканите са в криза, а деспотството
на Добротица остава като оазис, който
привлича все повече аристократи и търговци.
Сред откритите тази година монети се
отличава и една от времето на сина на
Добротица – Иванко Тертер, с изобразен
от едната страна двуглав орел. Този символ афишира принадлежност към визанАрхеологическите разкопки на нос Катийския двор. Откритата на Калиакра моне- лиакра тази година са финансирани от обта е имитация, свързана с важно за Иванко щина Калиакра с 40 000 лв.
Тертер събитие – обявяването му за десКалинка КОВАЧЕВА
пот, разкри още д-р Бони Петрунова.
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ПАСТЕТ ОТ ЕЗИК
/предложение на Желязка Калчева от Добрич/
Продукти: 250 гр. свински език, 50 гр. краве масло, 1 яйце, 3 стерилизирани краставички, 2 червени пиперки /мариновани или печени/, черен пипер и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Езикът се сварява и докато е топъл се обелва, след което
се охлажда и се смила в машинка за месо със ситна решетка. Маслото се разбива с
претрития през гъста цедка жълтък от твърдо свареното яйце и постепенно се смесва
със смления език и подправките. Сместа се разбива, може да се шприцова в плато или в
чинийка и се украсява с парченца от пиперките и белтъка на яйцето, както и със спирали
и ветрилца от краставичките. Или просто се маже на филийка.

ПАНИРАНИ ПИЛЕШКИ ХАПКИ
/предложение на Стефанка Христова от Шумен/
Продукти: 200 гр. пилешки гърди, 2 белтъка, 2 с.л. натурално нишесте, 1 ч.л. соев
сос, чер пипер и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Нарязваме месото на големи хапки. Разбиваме белтъците,
нишестето, соевия сос, черния пипер и солта и слагаме хапките в получената смес да
престоят 20 мин. После ги пържим в сгорещеното олио.
При сервиране, слагаме филийка лимонче. Може да се ползва за предястие или за
основно ястие с други меса.

ПЪРЖОЛИ В „СНЯГ”
/ предложение на Калинка Ковачева от Добрич/
Продукти: 4 свински филета, 200 мл. бяло вино, 4 белтъка, 4 с.л. кисело мляко,
червен пипер, кимион, къри, сол.
Начин на приготвяне: Пържолите се начукват и се натриват със сол, черен и червен пипер. Отгоре се поливат с виното и се оставят за 1 час да се овкусят. След това се
прехвърлят в йенска тенджера и се заливат с 200 мл. вода. Пекат се около 50 мин. на
200 градуса. Четирите белтъка се разбиват на сняг и към тях се добавят 4 с.л. кисело
мляко. С тази смес пържолите се покриват , докато потънат в „снега” и леко се запичат.

МУСАКА ОТ ФАСУЛ И КАЙМА
/предложение на Стоянка Ганчева от с. Красен, Добричко/
Продукти: 0,5 кг. бял боб, 2 глави лук, 0,5 кг. кайма, 3 домата, 250 гр. кашкавал,
сол, черен пипер кимион, чубрица, червен пипер и олио.
Начин на приготвяне: Фасулът се накисва във вода и се сварява до почти готов
вид, но без да се развари. Лукът се задушава в олиото, прибавя се каймата и се запържва. Слага се свареният и изцеден фасул и обелените и нарязани домати. Посолява се и
се прибавят останалите подправки на вкус. Налива се около 1 ч.ч. вода и се оставя да
заври. Изсипва се в тавичка и се пече около 15-20 мин. Когато е готово, се поръсва с
настърган кашкавал и се слага във фурната само да се разтопи кашкавалът.
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ПАНИРАНИ ПИЛЕШКИ ДРОБЧЕТА
/предложение на Панайот Димитров от Русе/
Продукти: 1 кг. пилешки дробчета, 3 яйца, 1 с.л. оцет, 1 бульон, галета, 300 мл.
олио.
Начин на приготвяне: Размразяваме дробчетата във вода, в която изсипваме и
лъжица оцет. Счупваме яйцата и ги разбиваме, като в тях слагаме половин бульон, който натрошаваме. В чинийка изсипваме галета. След като дробчетата се размразят, ги
оставяме да се отцедят. Слагаме в тигана олиото да се загрее до пукане /проверяваме с
щипка сол – щом е готово, то ще изсъска/ Потопяваме дробчетата едно по едно в панировката, след това в галетата и се пържат до златисто. Овкусяват се с подправки на
вкус.

ПИЦА ОТ ГЪБИ
/ предложение на Кирил Сотиров от Добрич/
Продукти: 1,5 ч.ч. брашно, 5 гр. мая, ½ ч.ч. прясно мляко, 3 с.л. свинска мас, 1 ч.ч.
захар, ½ ч.л. сол, 2 с.л. олио, 5-6 домата, 250 гр. гъби, 3-4 скилидки чесън, 150 гр. сирене, 1,5 ч.л. черен пипер, 2 стръка магданоз.
Начин на приготвяне: От брашното, маята /предварително разбита в малко хладка
вода/, маста, захарта и солта се омесва тесто, което, след като втаса, се разстила в намазнена с масло тавичка. Отгоре се нареждат доматите, нарязани на филийки и гъбите,
нарязани на ситно. Посоляват се и се поръсват със ситно нарязания магданоз, счукания
чесън и черния пипер. Най-отгоре се настъргва сиренето и се поръсва с олио. Пече се в
умерена фурна.

СЛАДКА БАНИЦА
/предложение на Евгения Парашкевова от Добрич/
Продукти: 4 яйца, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. олио, 2 ч.ч. брашно, 1 бакпулвер, 1 пакет кори
за баница, 1 кутия локум с орехи. За сиропа: 2 ч.ч. захар, 2 ч.ч. вода.
Начин на приготвяне: Яйцата, олиото, захарта и брашното, смесено с бакпулвера,
разбъркваме добре, докато получим еднородна смес. На всеки лист от корите слагаме
от сместа и в средата нареждаме локум с орехи, след което навиваме на руло. Така навитите листа нареждаме в намазнена тава във вид на спирала и печем при умерена
фурна. Изпечената баница заливаме с приготвения сироп.

ПЪРЖЕНИ ПОНИЧКИ
/предложение на Стоянка Михайлова от Добрич/
Продукти: 250 гр. брашно, 2 ч.ч. вода, 1 ч.л. сол, олио за пържене, пудра захар
Начин на приготвяне: Слагаме водата със солта да заври. Сипваме брашното наведнъж и започваме да бъркаме енергично с дървена лъжица до получаване на тесто.
Отдръпваме съда от огъня и продължаваме да бъркаме до хомогенност. Сгорещяваме
мазнината, оформяме от тестото пръчици и ги завиваме на кръгчета. Пържим до златист
цвят. Изваждаме поничките с решетъчна лъжица върху кухненска хартия. Докато са горещи, ги поръсваме с пудра захар.

КУРАБИИ
/предложение на Бонка Симеонова от Димитровград/
Продукти: На 1 яйце - 1 к.ч. захар, 1 к.ч. олио, 1 малка лъжичка амонячна сода, 1
бакпулвер и есенция, брашно, колкото поеме.
Начин на приготвяне: Замесваме тесто, което шприцоваме през машинка за месо
и така получените курабии нареждаме на разстояние в подмазана тавичка. Печем в загрята фурна. Още топли ги отлепяме, защото като изстинат, се ронят. Курабийките могат
да се оформят и с формички.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИМПТОМИ ЗА СВИНСКИ ГРИП
Свинският грип проявява определени признаци, които изискват търсенето на
компетентна лекарска помощ. Какви са основните признаци, които ще ви подскажат за съмнение за свински грип? Кога се налага да потърсите медицинска помощ,
за да се отхвърли или потвърди наличието на свински грип?
Пръв и основен принцип е, ако има съмнение за свински грип да не губите присъствие на духа, а по най-бързия начин да потърсите компетентна лекарска помощ и не забравяйте да вземете и предохранителни мерки, за да не заразите други хора с болестта.
При децата, спешните предупредителни симптоми за свински грип включват:
Бързо дишане или проблеми с дишането. Синкав или сив цвят на кожата. Детето не
поема достатъчно течности. Тежко или продължително повръщане. Детето не се събужда или не води обичайната комуникация с възрастните. Детето е необичайно раздразнително. Настъпва подобрение от грипоподобните симптоми, но след това те се връщат с
треска и още по-тежка кашлица.
При възрастните хора, които изискват спешна медицинска помощ обичайните
симптоми, будещи съмнение за свински грип при възрастните са:
Затруднено дишане, недостиг на въздух. Болка или натиск в гърдите или в корема.
Внезапен световъртеж. Объркване. Тежко или продължително повръщане. Грипоподобните симптоми отслабват, но след това изведнъж се връщат с треска и тежка кашлица.
Свинският грип изисква бърза и навременна намеса, за да се предотвратят усложненията. Хората с хронични заболявания на сърцето - както възрастни хора, така и
деца и болните със слаб имунитет, трябва да са особено внимателни към опасността от
заразяване със свински грип.

ЧИСТОТАТА Е ЗДРАВЕ
Всеки ден ние прекарваме повече от 85 % от времето си в затворени помещения, непрекъснато атакувани от зарази и алергии, животински пърхут, остатъци от насекоми, бактерии и плесени. След време тези замърсители вземат в жертва не само нашите мебели, но вредят и на нашето здраве. Как можем да намалим пристъпите на алергии и астма, следвайки някой прости съвети за почистването на дома?
Почистване на завесите с прахосмукачка. Ако е възможно, купувайте завеси, които могат да се перат в пералня при много висока температура.
Ако имате домашни животни опитвайте се да почистване стените и вратите с леко влажна кърпа, за да отстраните невидимите полепнали нечистотии.
Акарите, цветният прашец и животинският пърхут се задържат в калъфките на
възглавниците, които лесно се свалят и почистват.
Мравките можете да спрете, като измиете ъглите, шкафовете подовете с равни
количества оцет и вода.
Образуването на плесен в хладилника ще предотвратите, като избършете вътрешността му с оцет. Киселината успешно убива гъбичките и плесените.
Поставете изтривалка за крака както пред входната врата, така и от вътрешната
страна, за да предотвратите внасянето на прах в къщи.
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ЗА ДА БЛЕСТИМ В НОВОГОДИШНАТА НОЩ
В очакване сме на веселия и обнадеждаващ празник – Нова година. Това винаги е свързано с приятна празнична суета и добро настроение, с трапеза и шампанско, с красиви фойерверки и танци до зори. Нова година – това е отброяване
на часа и подаръци под елхата, разноцветна украса и ярки карнавални костюми.
Но най-актуалният въпрос в тези дни е: Какво да облечем в Новогодишната нощ?
Еднозначен отговор няма, но има няколко препоръки, които, ако не решат проблема, то могат да улеснят решението му.
В празничния тоалет задължително трябва да има нещо жълто, кафеникаво, златисто, пурпурно, светлосиньо, сребърно и всевъзможни техни варианти и оттенъци. Желателно е облеклото, неговата украса и аксесоарите да са изработени от естествени материали и тъкани: пера, пух, кожа, памук, седеф, дърво... Трябва да помислим и за сериозен подбор на украшенията за празничната нощ. Затова разни скъпоценни бижута са
актуални по този повод. Накити от злато, сребро, мед, платина, идеално ще допълнят
празничния тоалет, както и полускъпоценните камъни в жълто – берил, хиацинт, пирит,
сапфир и др. Безспорно, винаги е приятно да посрещнеш Новата година в нова рокля.
Затова е хубаво да помислиш за вечерен тоалет. Роклята, предназначена за посрещане
на Новата година, трябва да е не само нова, но и удобна, отговаряща на особеностите
на фигурата, т.е. практична и елегантна. Що се касае за мъжете, те могат да се възползват от дрехите, които имат, без да се затрудняват в търсенето на нов костюм. Достатъчно е само да се обърнат към аксесоарите: вратовръзки, кърпички и др.
При новогодишен светски прием, бал, банкет, идеално подхожда дълга рокля с
открити рамене и ръце. Цветът й да е умерен, а материалът – скъп и изискан. Може да
избереш нещо асиметрично – да е открито само едното рамо или долната част да е събрана от едната страна. Този фасон се отличава с особена изисканост и изглежда твърде
сексуално. С такава рокля превъзходно се съчетават и обеците. Избери не твърде дълги
и не твърде големи и тогава нищо няма да отвлича вниманието от линията на шията.
Брошка с големи размери, закрепена на рамото и съчетана с модела на роклята– това
изглежда стилно и привлича вниманието към лицето. Отлично допълнение към такъв
асиметричен фасон на роклята може да са гривни, особено ако се носят на оголената
ръка – така се уравновесява късия или дългия ръкав на другата ръка и се подчертава
асиметричния дизайн.
Най-популярния начин за посрещане на Нова година е ресторант, събиране, нощен клуб, арт-салон. Подходящото облекло си има специално название – коктейлна рокля. Обикновено дължината й е няколко сантиметра над или под коляното, с открити ръце
и рамене. За такава рокля се използват не много скъпи тъкани, но не и най-евтините. Актуални платове са трикотажен атлаз и полупрозрачен шифон. Гарнитурите не трябва да
са много – изисква се умереност. Може да се използват пера, малки волани с графична
форма, шалове-наметки, златна апликация върху черно кадифе, коприна или атлаз. Необходимо допълнение в случая е черен чорапогащник, може и непрозрачен.
За новогодишна корпоративна вечеря най-главното в облеклото е умереност и
акуратност. Роклята не трябва да е твърде сексуална и сложна. Най-добрият избор е
тясна рокля, средна дължина. Тя е много удобна и може да се получи много красив тоалет – тясна рокля по тялото с голи рамене и ръце, дълги ръкавици, дълъг гердан и обувки на тънък висок ток. Аксесоарите се подбират не само отчитайки фасона и цвета на
роклята, но и най-главното - според твоя цвят на кожата. Иначе ще се получи безупречно подбран ансамбъл, който не ти отива. Може красиво да завържеш на врата си неголямо шалче и гривна на ръката, съвпадаща с цвета на роклята. Можеш да използваш перлена огърлица и обеци.
Ако празнуваш у дома помисли за практично и удобно облекло. Великолепно решение са костюм с панталон или права и удобна рокля На ход са и любимите аксесоари
– брошки, колани с големи катарами, златни украшения и масивни гривни.
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КОЛЕДНИ ЗАКАЧКИ
В ЖИВОТА на мъжа има три периода. През първия той вярва в Дядо Коледа. През
втория - не вярва в дядо Коледа. През третия - той е Дядо Коледа.
В НАВЕЧЕРИЕТО на Коледа мъж се клатушка по улицата, носейки елхичка. Една
възрастна дама го вижда и с изумление казва:
- Как не ви е срам по Коледа да се напивате, а да не стоите при семейството
си?
- И на мен ми се иска да се прибера, мадам, но не знам как да се измъкна от тази
гора?
ДЕТЕ НА програмист пита баща си:
- Тате, Дядо Коледа как побира в чувала подаръците за всички деца по света?
- С Win Zip, моето момче.
- СКЪПИ! - провиква се жената от спалнята. - Купила съм ти разкошен подарък
за Коледа!
- Покажи ми го.
- Минутка! Сега го обличам!
- СЕГА Е КОЛЕДА и затова искам да се разберем веднъж завинаги! - казва жена
на мъжа си. - Ако продължаваш да ухажваш и притесняваш нашата прислужница, ще
се разведа с теб!
- За такава дреболия?
- Виж какво! Такъв мъж като теб аз мога да си намеря винаги, но такава добра
прислужница - едва ли!
СИН НА мафиотски бос пише писмо до Дядо Коледа:
"Мили Дядо Коледа,
Ако ти е мил животът на скъпата ти майчица..."
- СКЪПИ, какъв подарък искаш за Коледа?
- Да се престориш на глухоняма!
- МАМО, вярно ли е, че щъркелите носят бебетата?
- Вярно е.
- А подаръците ги носи Дядо Коледа?
- И това е вярно.
- А ти се блъскаш и печелиш пари?
- Съвсем вярно.
- В такъв случай, мамо, татко май е напълно излишен в тази къща!
ПО КАКВО се различава Дядо Мраз от Дядо Коледа?
- Дядо Коледа е винаги сам и трезвен, а Дядо Мраз е винаги подпийнал
и с момиче.
- ЗАЩО Дядо Мраз е винаги весел?
- Защото знае къде живеят всички лоши момичета.
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ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА
Задача 1.
Собственикът на един бар бил любител на числото 3 и кръглите форми: кръгли маси с по три крака, кръгъл барплот, трикрили гардероби, три сервитьорки на три смени и
т.н.
Станало убийство. Убит е барманът. Инспекторът разпитва клиентите, които са били в заведението какво са правили по време на изстрела:
Маса 1: Иванов и Петров:
-Не видяхме нищо, защото разговаряхме за бизнес дела и пиехме уиски.
Маса 2: Петрова и Иванова:
- Сервитьорката тъкмо ни поднасяше коктейли, а ние обсъждахме новите модни
тенденции.
Маса 3: Тодоров:
- Масата се клатеше и когато прозвуча изстрелът, се бях навел и я подпирах с капачка от бира.
Останалите маси били свободни. Кой и защо е убиецът?
Трикраката масичка не може да се клати. Следователно убиецът е Тодоров, който очевидно лъже и всъщност няма алиби.

Отговор:

Задача 2.
Боадицея - британска кралица по времето на Нерон, умряла 129 години след раждането на Клеопатра. Известно е, че сумата от продължителността на живота на двете е
100 години. Клеопатра умряла 30 години преди новата ера. Кога е родена Боадицея?
Тъй като общата продължителност на живота на двете кралици е
100 години, а Боадицея е умряла 129 г. след раждането на Клеопатра, то значи тя е родена 29 г. след смъртта на Клеопатра. Тъй
като Клеопатра е умряла в 30 г. пр. н. е., то значи, че Боадицея е
родена 29 г. по-късно – т.е. в 1 г. пр. н. е.

Отговор:

НЕИЗВЕСТНО ЗА ИЗВЕСТНИТЕ
ИНКОГНИТО
По време на Втората световна война Нилс Бор се намирал в САЩ, но за да се запази неговото инкогнито, се наричал Николас Бейкър. Веднъж, като се разхождал по
улиците, се сблъскал с една позната, съпруга на негов приятел, също физик, който неведнъж му гостувал в Копенхаген. Макар че Бор бил с тъмни очила, дамата го познала
веднага и попитала:
- Извинете, вие не сте ли професор Бор?
- Не — отговорил ученият. — Аз съм Николас Бейкър. Обаче, чувствайки се неловко
от това, че така явно не иска да признае едно старо приятелство, той добавил - Но аз ви
познавам, вие сте мисис К.
-Не — отмъстително отговорила дамата. - Аз съм мисис Н.
Думите й били самата истина. От времето на последната им среща дамата успяла
да се разведе с физика К. и да се омъжи за неговия колега Н. също физик и приятел на
Бор.
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