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Европейски съюз на слепите
През-съобщение
Евродепутатите заявиха на Комисаря по вътрешния пазар Мишел Барние, че е време Европейския съюз (ЕС) да подкрепи договора за слепите хора за задължително регистриране на Световната Организация за интелектуална собственост.
Г-н Барние каза: "Аз ще помоля държавите-членки за мандат за задължителния договор."
Вечерта на 15.02.2012 г., по време на пленарна сесия на Европейския парламент (ЕП) 21 негови членове от всички краища на политическото разделение, призоваха комисар Мишел Барние
да се прекрати опозицията на ЕС спрямо задължаващия договор на Световната организация за
интелектуална собственост и да помогне да се прекрати "глада за книги", пред който са изправени слепите, сляпо-глухите, тези с дислексия и други хора с увреждания. В момента над 95% от
публикуваните книги не са в достъпен формат за хората с увредено зрение в Европа. Въпросът на
Комисията произтича от Европейския съюз на слепите и петициите на Европейската асоциация
на хората с дислексия, подадени до Парламента през септември миналата година.
Договорът ще даде право на едно международно изключение и ограничение на авторските
права, което позволява трансграничното движение на материали за четене, които да бъдат форматирани за слепи и слабовиждащи хора с увреден слух.
Въпреки, че имат подкрепата на повечето страни по света от Световната организация за интелектуална собственост, тази инициатива за международно обвързващ договор не е подкрепена
от Европейската комисия и Съвета. Това е в противоречие с правните им задължения по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
В приветственото си слово в Парламента, комисарят каза, че е отворен за обвързващ договор или необвързващи насоки. Въпреки това, при натиск от всички страни, Барние накрая заяви:
"В идните седмици искам да получа достатъчно съгласие от държавите-членки на ЕС за активна работа по пътя за постигане на Договора. Ще се срещна с правителствата, едно по едно и в
предстоящо заседание на Съвета, ще поискам този мандат" (за обвързващия договор).
Комисарят обеща да докладва на парламента за прогреса по този въпрос.
Европейският съюз на слепите горещо приветства този нов подход от страна на Комисията
и очаква с нетърпение думите на комисаря да се превърнат в действия. Ще следим внимателно и
разбира се, ще помогнем на Комисията, където можем, за да се постигне такъв мандат от държавите-членки.
В четвъртък, 16 февруари се гласува единодушно в полза на резолюция, произтичаща от
нашата петиция, която призовава Комисията и Съвета да подкрепят обвързващия договор.
Волфганг Ангерман, председател на Европейския съюз на слепите, приветства подкрепата
на Парламента и каза:
"Европейският съюз на слепите провежда кампания във връзка с този договор в продължение на няколко години. Радвам се на силната подкрепа от Европейския парламент, който се вслуша във волята на гражданите на Европа. Време е Съветът и Комисията да направят това, като вземат на сериозно правата на хората с увреждания и ни помогнат да сложим край на глада за книги."
Доказателството за очакваното разубеждаване ще дойде по време на срещата за преговори
на комитета за авторски права на Световната организация за интелектуална собственост през юли
2012 г. в Женева. Дали преговарящите от ЕС, вдъхновени от Парламента и вече с подкрепа от
страна на Европейската комисия, ще постъпят правилно?
За ЕСС
ЕСС е неправителствена, европейска организация с нестопанска цел, основана през 1984 г.
Тя е един от шестте регионални органи на Световния съюз на слепите. Предпазва и съдейства за
интересите на слепите и слабовиждащи хора в Европа. В момента тя оперира в рамките на мрежа
от национални организации на хора с увредено зрение в 45 европейски страни.

ЗиС
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В ТО-Варна:

Пияни от вино и опиянени от любов
На 14.02.2012 г. членовете на ТО на НАСГБ и двете ТСО в гр. Варна отпразнуваха съвместно празниците Трифон Зарезан и деня на влюбените – Св. Валентин. Председателят на сляпоглухите Станчо Добрев откри тържеството с кратко слово и пожела на присъстващите весело
прекарване и добро настроение. Ганка Параскевова бе подготвила беседа за празника Трифон Зарезан, като разказа кой е Трифон, какво символизира празника, откога се празнува и какво се прави на този ден. Тя обясни, че църковната служба е по-тържествена от обикновено, прави се водосвет, след което мъжете-лозари отиват на лозята си. По традиция носят варена кокошка, погача, червено вино и светена вода. Всеки зарязва по няколко пръчки в лозето си, полива го с червено вино и поръсва със светена вода, за да има богата реколта. След зарязването стопаните се събират на обща трапеза, на която се веселят, пият, ядат от донесените ястия и играят народни хора.
После се завръщат в селото, където ги посреща населението. Там също зарязват лозови пръчки
пред събралите се винари, градинари, лозари, кръчмари и гости. След беседата прозвуча песента
„Садила мома край море лозе”. По български обичай и традиция в някои области в страната се
избира цар на лозарите. Той ги предвожда и ако през неговото царуване годината е успешна се
преизбира и за поредни години напред. При нас единодушно се избра за цар Станчо Добрев, който заряза лозовите пръчки и благослови присъстващите градинари, винари, лозари и гости на
празника да имат много грозде и пълни бъчви с вино. След пожеланията на царя, прозвуча песента „Вдигни над лозе бъклицата тежка”. С третата песен „Село Браеница” се поздравиха празнуващите и любителите на виното – елексирът на живота, защото живот без вино и жени, без музика
и песни е живот без радост, обич, наслада и любов, с една дума – пустош. За разлика от миналата
година, когато беше представен спектакъл с богове от гръцката митология, тази година ръководството реши празникът да се проведе по български обичай и традиция. Ганка Параскевова изненада присъстващите с интересна и забавна атракция. Тя излезе пред всички с чаша вино, която била
дадена от боговете, за да обясни какво представляват мъжете пийнали от 0 до 70 градуса.
0 градуса означава мъж мечта, за всяка хубава жена, необуздан жребец, незаменим любовник и приятел, несравним компаньон.
20 градуса пийнал мъж означава, че жена му го гледа накриво и с поглед му се кара: „Ти си
пиян!”; “Пак закъсня, ще те изгоня от къщи.”
40 градуса пийнал мъж означава, че жената му се кара: „Ти си пиян, но все още си ни нужен
нам”.
60 градуса пийнал мъж означава, че жената се обръща грубо: „Пак си пиян, време ти е да
умреш от срам”.
70 градуса пийнал мъж. Жената разярено му вика: „Пиян си като дърво, не те искам в мойто
легло”.
Така сред веселие, шум, смях, закачки, танци и музика завърши лозарският празник, след
което започна денят на влюбените – Св. Валентин.
С песните „Стари ли сме, щом обичаме” и „Червено вино снощи пих” се откри вторият
празник и се поздравиха всички, които са влюбени и обичат виното. Отново Ганка Параскевова
представи на аудиторията някои сентенции:
Виното опива, а любовта опиянява.
Любовта на младата жена е бурна, невъздържана и огнена, като младото вино.
Любовта на зрялата жена е като старо, отлежало вино, трайна, с букет от аромати и опияняваща.
Любовта е най-красивото и възвишено чувство, което вдъхновява и стимулира живота на
хората. Ценности като уважение, обич и любов ни дават сили да се борим с трудностите и проблемите в живота и той да бъде по-радостен, по-щастлив и по-пълноценен. Разделихме се с пожелания на такива празници винаги да се събираме и празнуваме, да сме живи и здрави всички.

Ганка Параскевова
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В ТО-Добрич:

Народ с минало има и светло бъдеще
Тази година членовете на ТО на НАСГБ-Добрич отбелязахме Баба Марта понетрадиционно. В сравнение с миналата година не аранжирахме табло и не организирахме тържество, но още в началото на февруари закупихме прежда и нашите жени изработиха с много любов над 200 интересни и красиви мартеници. Те послужиха да зарадват всички наши членове,
сляпо-глухите приятели от страната, редакциите на вестник „Тишина”, на списанията „Зари”,
„Звук и светлина” и „Кураж”. Не забравихме да изпратим и на журналистите от радио
„Хоризонт”, „Дарик”, „Добруджа” и др. Пожелахме им да са здрави и да имат повече късмет през
2012 г.
В следобедните часове на първи март се включихме в поздравителния концерт, организиран
от народно читалище „Йордан Йовков”, посветен на деня на самодееца. ТО на сляпо-глухите взе
участие с нашата поетеса Светла Маринова. Тя изрецитира стихотворението “Калиакра”. Изпълнението й събра бурните аплодисменти на публиката.
В деня на освобождението на България – трети март, поднесохме цветя пред паметника на
руските освободители. По този начин се включихме в общоградското поклонение, заедно с областна и кметска управа, официални гости и приятели на гр. Добрич. Сведохме глави пред героизма. Всеки народ трябва да има минало, за да има и светло бъдеще. Хубавото е, че на тези празници сме заедно. Само този е пътят за единното ни бъдеще.









В ТО-Добрич:

Баба Николина е вече на 93
На 24-ти февруари група от териториалната организация на сляпо-глухите в Добрич посетихме Николина Пейчева за 93-ия й рожден ден. Домакинята се изненада и зарадва много на гостуването ни. Усмихнато прие скромните подаръци. Настани ни да седнем в уютния й дом и ни
почерпи с баница, лично приготвена от нея. Завързахме непринуден разговор. Освен, че е добър
кулинар, тя е и много сладкодумна. Разказа ни за дългия си живот, за преживените радости и неволи. Родена е в село Фрикасей – Румъния. Преселва се със съпруга си в с. Змеево – Добричко,
където е живяла до 1989 г., а след смъртта на съпруга си, се мести при малката си дъщеря – Ваня
Петкова (също наш съюзен член) в града. Баба Николина има две дъщери, един син, шест внука и
четири правнука. Тя членува в нашата организация от 1999 г. Николина Пейчева ни довери, че
тайната за дълголетието й се крие в добротата, отстъпчивостта и компромисите. Тя каза, че винаги е премълчавала и е избягвала конфликти. Обикновено е приемала ролята на душеприкасчик.
Казва, че обича хората и се е сприятелила с всички живеещи от жилищния блок. Най-много възрастната жена обича своите правнучета. По време на гостуването тя ни изпя и няколко румънски
песни.
Разделихме се, като й обещахме да я посетим отново и задължително същите хора да отпразнуваме и нейния стогодишен юбилей.

Блока подготви
Калинка Ковачева
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В ТО-Пловдив:

Весела и шумна наздравица
На 20-ти февруари в клуба на инвалида активната самодейна членска маса от ТО на
НАСГБ-Пловдив и от клуба на инвалида на Община Пловдив – район Централен се събраха да
отпразнуват 73-ия рожден ден на председателя на НАСГБ Димитър Парапанов. Въпреки студеното и неприветливо време и затрудненото пътуване по автобусите, членовете дойдоха в добро настроение и с голямо желание да поздравят своя ръководител и създател на НАСГБ. Когато Димитър Парапанов се присъедини на огромната трапеза, присъстващите станаха на крака и запяха
”Многая лета”. Разбира се, председателят не очакваше такова посрещане и
развълнуван заяви, че не заслужава чак
такава чест, но всички единодушно
признаха, че за нас – сляпо-глухите той
е нашият баща и пастир. Димитър Парапанов създаде НАСГБ, издири от цялата страна сляпо-глухите с много усилия и труд, създаде им организации в
голям брой градове, където те имат възможност да се събират и изявяват, като
самодейци, спортисти и поети. Помогна
по отделните общини да се открият
клубове, където да провеждат своите
мероприятия. Спомогна за издаването на поетичните стихосбирки на клуб „Вдъхновение” от сляпо-глухи поети. Създаде и продължава да ръководи печата на списание „Звук и светлина”, което
в първите години се издаваше само на черно-бяло, а после на аудио касети, а сега го издаваме на
плоско печатен шрифт, брайлов вариант, говорящо (на диск) и в интернет. Организира всяка година Национални празници на специфичните възможности на сляпо-глухите, където хората с увреждания могат да се съберат, да се видят и обменят опит. Парапанов благодари за оказаното му
уважение и подкани членовете да се почерпят и повеселят. Прочетоха се поздравителни адреси
по случай повода и заваляха цветя и подаръци, с пожелания за още много години здраве, всеотдаен труд, спокойни и радостни дни и разбира се несекващи успехи и постижения по пътя, който е
поел да извърви за хората с увреждания. Вдигна се шумна и весела наздравица, след което Парапанов мина да се чукне с всички присъстващи. Марин засвири с тамбурата, а певците запяха
един по един.
Всеки се беше подготвил с определен поздрав, а
след индивидуалната програма запяха всички и се
хванаха на дълго и весело хоро. Така не усетихме в
закачки, поздравления, смях, песни и хора как времето премина. С нежелание хората започнаха да си
тръгват и отново пожелаха на Димитър Парапанов,
все така да се събираме за хубаво и да сме живи и
здрави още дълго време, но най-вече той да е жив
и здрав, защото без него ние нямаме път на развитие занапред.

Снежанка Кирчева
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В ТО-Варна:

Възпоменателно тържество, посветено на 139 г. от
обесването на Левски
На 21.02.2012 г. се организира и проведе възпоменателно тържество в чест на 139 г. от обесването на Апостола на свободата – Васил Левски. Тържеството се откри от Ганка Параскевова,
която запозна присъстващите с живота, революционната дейност и безсмъртното дело на великия
български революционер, отразено в творчеството на Патриарха на българската литература –
Иван Вазов. Негови творби, посветени на Васил Иванов Кунчев са: “Апостолът в премеждие” и
“Чистия път”; одата за Левски в “Епопея на забравените”; в повестта „Немили Недраги” и др. На
фона на подходяща музика започна подготвения рецитал за случая от Динко Костадинов. Той ни
разказа за дейността на Дякона, неговата агитационна работа да обикаля манастири и села, да
убеждава народа да се включва в борбата за свобода и издекламира стихотворението „Манастира
есен беше…” След него Станчо Добрев изрецитира с чувство и патос стихотворението „Девет
години той скита без дом, без покой…”. Ганка Параскевова пък издекламира стихотворение за
силата, смелостта, безстрашието и самоотвержеността на Апостола. Ваньо Биячев рецитира за
родолюбието и себеотрицанието: Левски сам се лишава от дом, семейство, спокоен живот, за да
бъде полезен на народа си – „Дал си бе живота…”. Последния рецитатор издекламира „О, бесило
славно”. Накрая Ганка Параскевова прочете заключителни думи за Васил Левски: „О, Апостоле
славен, един от най-достойните синове на България! Твоето безсмъртно дело живее и ще живее в
народната памет и съзнание, както сега, така и през бъдните години. Ти заслужаваш уважение,
признателност и преклонение от целия български народ.” Литературно-поетичният рецитал завърши с песента „О, майко моя”, която развълнува всички присъстващи. Поклон пред светлата
му памет!

Ганка Параскевова









В ТО-Пловдив:

90-години от рождението на Назъм Хикмет
На 24.02.2012 г. група сляпо-глухи от ТО на НАСГБ-Пловдив посетиха Балабановата къща
в стария град, където се чества 90 г от рождението на Назъм Хикмет. Поканата получихме от читалище „Назъм Хикмет” – Пловдив, което бе организирало програма, посветена на този велик
поет. Назъм Хикмет е турски писател, роден на 20 януари 1902 г. в гр. Солун, починал на 3 юни
1963 г. в гр. Москва, СССР. Поет, писател, сценарист, драматург и обществен деятел, той е основоположник на турската революционна поезия и е лауреат на „Международната награда на мира“ (1950 г.). Понякога е наричан „комунист романтик“ или „романтичният революционер“. Много често е арестуван заради политическите си убеждения и прекарва голяма част от живота си
или в затвора или в изгнание. Женен е 4 пъти. Умира от сърдечен удар. Поезията му е преведена
на повече от 50 езика.
Четоха се негови стихове, свириха се симфонии на пиано от Гершуин и подробно се разказа
за живота и делото на поета. Присъстваха много поети, писатели, представители на различни издателски къщи, учители, преподаватели в ПУ „Паисий Хилендарски”, общински представители
отговарящи за отдел култура.
Читалището е започнало с 5 000 заглавия, а сега разполага с 14 000. Екипът, който работи в
читалището е винаги усмихнат и готов да помогне с каквото може. Дори да не знаете какво Ви е
необходимо, те веднага Ви насочват и Ви съветват от какво ще имате нужда, кое ще е по-добре за
Вас. Прочетоха се поздравителни адреси и се връчиха грамоти на персонала за неговата всеотдайна работа. Група „Родопско ехо” изпълниха три песни, а накрая запяха „Многая лета”, при което
всички станаха на крака и също запяха. Събитието се проведе на втория етаж на Балабановата
къща, а на първия бяхме поканени на чаша вино от домакините. Празникът завърши с интересни
интелектуални разговори.
Тръгнахме си духовно обогатени и благодарни за поканата.

Снежана Кирилова
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Над Орловото гнездо с назъбени скали
високо се издигат настръхнали орли,
но по-високо вий се над тях безсмъртен връх
и що ми той говори на Шипка аз го чух.
Живот, за други даден, безсмъртен е живот.
Без жертви няма подвиг, без подвизи – народ.
(Стихотворението, пято като песен в
миналото, е възстановено по памет от
Дечко Гърбатулов, авторът му не е известен)

Самарското знаме

Епопеята на Шипка е историческа последица от столетните борби на нашия народ
срещу турската робия. След като руското правителство, изчерпило без успех всички средства за мирно разрешаване на българския въпрос, то провело мобилизация и на 12 (24) април 1877 г. обявило война на Турция.
През пролетта на 1877 г. стотици български патриоти образували самостоятелна въоръжена част в руската армия под името „Пеши конвой”, преименуван и реорганизиран
наскоро в Българско опълчение с командир генерал Николай Григориевич Столетов.
Окончателното попълване и обучение на шестте опълченски дружини под ръководството
на опитни офицери и сержанти станало в румънския град Плоещ. Тук на 6 (18) май 1877 г.
опълченците получили тържествено първото си бойно знаме, подарък от гражданите на
град Самара (Куйбишев), Русия.
Самарското знаме е българско бойно знаме, един от най-важните военни символи на
българската армия по време на Освободителната война. Особено упорити боеве в защита
на Стара Загора води Българското опълчение през лятото на 1877 г. Атакувани от превъзхождащи ги сили на противника, българските опълченци не само удържат позицията като
си оказват взаимна помощ, но и много пъти минават в решителни контраатаки. Ротата на
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капитан Попов контраатакува с песента „Българи юнаци”. При тези контраатаки на много
места се стига до тежък ръкопашен бой. Въпреки проявения героизъм и мъжество под натиска на противника Предният отряд започва да се оттегля. Обхванал двата фланга на 3-та
дружина от Българското опълчение, противникът се опитва да плени Самарското знаме.
Но опълченците добре знаят какво значи да загубят символа на воинската чест и го защитават с всички сили. Под неговите дипли, опръскани с кръв и опушени от барутен дим,
загиват знаменосецът Антон Марчин, Цимбалюк, опълченците Минков и Станишев. Известен в историята остава подвигът на командира на дружината подполковник Павел Петрович Калитин, който с героични усилия и цената на живота си успява да спаси знамето.
Знамето е спасено от турски плен от Фома Тимофеев и Никола Корчев и изнесено от боя.
Самарското знаме е символ на Освобождението ни от турско робство.
Увековечено е от художника
Ярослав Вешин с нарисуваната от
него картина през 1911 г. – знамето
в ръцете на знаменосеца Никола
Корчев. Възрастният вече опълченец – на 75 г. (роден през 1836 г.)
отишъл в София по покана на художника да позира в ателието му.
По пътя от двореца (сега Художествена галерия) до там, облечен в
парадна опълченска униформа и
придружаван от двама гвардейци,
бил приветстван от софиянци.
Знамето, подарено на опълченците от жителите на волжкия
град Самара, е украсено от едната
страна с лика на Казанската Богородица, а от другата – с образите на
светите братя Кирил и Методий.
Днес знамето се съхранява в Националния исторически музей.
Паметник на Самарското знаме е
издигнат край Стара Загора.
Във вътрешността на Паметника на свободата на връх Шипка е изложена експозиция, разказваща за героизма на руските войни и българските опълченци по време на петмесечната отбрана на Шипка. Заедно с богатата колекция от ордени и медали, снимков и
документален материал, оръжие, там се намира и копие на Самарското знаме.

Дечко Гърбатулов
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Из моя живот

Казвам се Иван Лицов и съм председател на ТО на НАСГБ-Горна Оряховица. Роден съм в с.
Асеновци, Плевенско на 11.10.1945 г. Тъй като родителите ми са се развели докато съм бил малък, бях отгледан от баба ми и дядо ми. През целия ми живот съм прекарал много премеждия. На
година и половина ме е влачило по поляната съседското куче, но за радост не ме е осакатило. Два
пъти – на 4 и на 8 г. съм се давил и пак останах жив. На село учих до шести клас, докато ме сполетяха големите нещастия, които преобърнаха живота ми. През 1957 г. пострадах с дясното око
поради гърмене със саморъчно направен пистолет с каменарски барут. А зрението на лявото око
загубих от камъче, изстреляно от прашка. И в двата случая лекарите в София не можаха да ми
спасят зрението, въпреки усилията, които положиха и от тогава живея в пълна тъмнина. Така
рухнаха всичките ми детски мечти и животът ми коренно се промени. По онова време нямаше
тази информация, както днес и дядо и баба не знаеха, че има училище за слепи деца. Измина цяла
година, докато научим и подадохме документи в гр. Варна, където имаше такова училище. След
един месец получихме отговор от директора на варненското училище, че съм приет и от този момент самочувствието ми се възвърна. Така, на 13.09.1959 г. аз постъпих в училището за слепи във
Варна, където първоначално научих брайловото писмо. Отначало ми беше трудно, но с повече
упоритост и усилия всичко се постига и аз успях да се науча да чета и пиша на брайл. Директорът, учителите и персонала в училището бяха много добри хора и се грижиха изключително добре за учениците. Последната година се наричаше профтехнически клас и през тази година изучавахме само занаяти. Научихме се да плетем кошници с върбови пръчки, дамаджани, големи буркани, да правим метли и др. Трябваше да излезем от училището с овладяна професия. Първоначално започнах работа в гр. Габрово, където имаше специализирано предприятие към ССБ. Там
произвеждахме прежда от памучни конци и конски косъм, тъчеше се на стан и се произвеждаше
росерен плат, който служеше за направата на сака за костюми и др. Изработвахме още метли и
най-различни видове четки. Живеехме и работихме при тежки условия. В общежитието бяхме
настанени по няколко човека в стая. Предприятието беше далече от него и ние трудно се придвижвахме до там, особено зимно време, но тъй като бяхме много задружни се справяхме като си
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помагахме. Тези, които имаха остатъчно зрение водеха и придружаваха напълно слепите. За съжаление нямахме баня нито в общежитието, нито в предприятието и се налагаше да ходим в градската баня. Въпреки несгодите не губихме бодрия си дух и весело настроение. Посрещахме празниците, като всяка събота си правихме забави, а в неделя провеждахме разходки из околностите
на града. В Габрово започнах да се занимавам и със спорт. Първата ми дисциплина беше хвърляне на ръчна граната. Тук също така изживях един от най-щастливите мигове в живота си. Обикнах момиче с моята съдба и през 1963 г. се оженихме. В следващата 1964 г. предприятието се
премести в гр. Дряново и ние със съпругата ми Недка заминахме за там. Известно време живяхме
в една стая в общежитието, тъй като все още нямаше достатъчно построени апартаменти за семейните. И тук продължих да спортувам, като се включих и в други дисциплини. Участвах и в
профсъюзното ръководство на предприятието. В Дряново ми се родиха трите деца - две момичета
и едно момче, а сега от тях имам 4 внуци – две момчета от голямата дъщеря и две момичета от
малката. Всичките ми внучета са добри ученици и се надявам да успеят в живота си занапред. Синът не е женен, но той е от модерните млади, които днес не искат да се женят. След време се откри производствен филиал в Горна Оряховица. Ние, със съпругата ми решихме да отидем да работим там и да живеем в близкото село до града Първомайци, където беше моята майка, а родителите на Недка живееха до гара Горна Оряховица. Работата много ми хареса и бързо се преквалифицирах, като се трудих с голямо желание. Имаше сключен договор с голямо горнооряховско
предприятие и изработвахме: табла за топло акумулиращи печки, фасадки и табла за печки
„Раховец” 1, 2 и 3. Тук искам да споделя, че обичам много техниката. Научил съм се сам да правя
доста неща: поставям контакти, фасунги, електрически ключове, плочи на котлони на всякаква
марка печки, поправям и поставям брави на врати. Дори дървата за огрев сам си цепя. След няколко години успяхме да закупим апартамент в Горна Оряховица, в който живеем и днес. Тъкмо
се наредиха нещата и ето ти пак нещастие – закриха производствения филиал и останахме без работа. Но както казват хората злото не идва само. Получих възпаление на едното ухо. Първоначално се заблуждавах, че е безобидно, но скоро слухът значително ми намаля, тръгнах да провеждам
лечение, но тогава се възпали и другото ухо, след което значително слуха ми се повреди. Така
станах член на ТО на НАСГБ-Горна Оряховица. Не мина много време от членството ми и ме избраха за член на ТУС. А през есента на 2010 г. председателят на териториалната ни организация
Марин Пейчев си намери работа в гр. Пловдив и ми възложи да го замествам до провеждането на
отчетно-изборното събрание. То се състоя през май месец 2011 г., където членовете единодушно
ме избраха за председател. Задължих се да започна сериозна работа още на другия ден. Реших, че
трябва на всяка цена да оправдая доверието на хората. Първата ми задача беше да намеря дарения. Подсигурих една сума, с която проведохме доста мероприятия – коледно тържество, обмяна
на опит и екскурзия. Благодарен съм на сътрудничката на ТО на НАСГБ, на председателя на ТСО
на ССБ в Горна Оряховица и на председателя на контролния съвет към НАСГБ Маринка Маринова, за оказаната голяма помощ от тяхна страна. Аз и досега продължавам непрекъснато да се
стремя да повишавам своите знания и разностранни умения. Нямам голямо образование и се възползвам от всяка възможност да науча нещо повече. Бил съм на курсове и в двата рехабилитационни центъра в гр. Пловдив: на слепите и на сляпо-глухите. Научих се на компютърна грамотност и се надявам за бъдеще да ги посетя отново, защото човек се учи докато е жив. Това обучение ми помага много в работата ми, като председател на ТО на НАСГБ-Горна Оряховица.

Иван Лицов
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По случай Международния ден на жената –
8-ми март, поздравяваме всички представителки на нежния пол, четящи нашето списание!

Стихотворение, посветено на жените от ТО
на НАСГБ-Велико Търново. Жени, родилки
на света, Вий сте маминки щастливи, на децата си родни. Вий сте най-красиви.

Призив

Бялата пролет

Аз съм млада и красива,
изпълнена с енергия, с любов.
Нежна, горска самодива
в тоз живот суров.

Живота подновява,
майката родилка,
младостта създава.
С природна дарба
пейте романс за красота,
с грейнали лица,
играйте валс на младостта.

Устремена към успеха все,
върша всичко с желание и стремеж.
Разбрах, че принцип пръв е –
за да получиш, трябва да дадеш.

Горе в синевата,
трепти сребърния рай.
Но този на земята,
е вашия прекрасен май.

В търсене безспир на доброто,
моля не пречи ми ти човече.
За да мога с ръка на сърцето
да гледам спокойно и надалече!

На празник осми март,
тропнете на хорото,
с майчината грижа,
създайте най-доброто.

Защо е тази злоба, завист,
защо с интриги, словесни войни?
Не можем ли ръце да си протегнем,
не можем ли да спрем за бъднини?

С вяра и надежда,
на празника попейте,
с радост в сърцето,
пролетно живейте.

Свещичка малка да запалим
и отправяйки молба гореща,
достойнството си да запазим
и безкрайната любов човешка.

Аврам Аврамов

Калинка Ковачева









Рожден ден
Отронва звън и радост този ден,
и обич и трепет, защото си роден.
Изгрява вяра, надежда, любов,
истина, слънце с пролетен зов!
Летят годините вечно устремени,
с вятъра на чувства вдъхновени.
Със смелост, жажда и мечти,
сърцето побеждава, с дух твори.

Всичко старее, но не и душата.
В добро и зло – все милеят сърцата.
Помъдрели, с успехите, с делата –
светъл пример сте за тях – децата!
Заедно сте прекроявали света,
с доверие, грижовност, доброта!
Бъдете ни здрави! И младост да сияй,
в неизбежното остаряване докрай!

Славка Ставрева
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Празници в Истанбул
Писмо получих днес,
а във него прекрасна вест.
За деня на протест председателят на НАСГБ – Парапанов
на Стамбул града ще ни заведе,
дето дюнерът огромен се пече.
Екскурзия, разходка, красота,
обзема твоята душа,
църквата „Свети Стефан”, Синята джамия, Босфорът,
площад „Таксим”, където колегите по съдба да подкрепим.
А изкачиш ли се на седмото тепе,
усещаш полъхат на Черното, Мраморното и на Бялото море.
И додето бронзов залез заблести,
радваш се ти на неговите красоти.
Химнът турски звучи и празникът настъпва в нашите души,
шах ще поиграем, табла подредим
и сили по канадската борба премерим.
Ти се казваш Осман, а аз съм Панайот,
ти от Стамбул си, а аз съм от Русчук,
но приятелството днес започна тук.
Корабът вълните пори към Принцовите острови,
все напред, напред,
намираме се ний на остров номер пет.
Адабюук е тук и приказката ни с Вас
завършва тук.
Мидки ще похапнем и ще се разделим,
но приятелството живо,
ний ще съхраним.
Ти оставаш си на юг, а ний поемаме на север от тук.
Сбогом казваме ти ний,
но споменът до следващата среща,
жив ще съхраним.

Панайот Димитров
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“Ако при Свищов изгря звездата, то на Шипка изгря
слънцето на свободата”
Андрей Пантев
ПАМЕТНИКЪТ НА СВОБОДАТА
„…Но ний знаем, че в нашто недавно
свети нещо ново, има нещо славно,
що гордо разтупва нашите гърди
и в нас чувства силни, големи плоди;
защото там нейде навръх планината,
що небето синьо крепи с рамената,
издига се някой див, чутовен връх,
покрит с бели кости и със кървав мъх
на безсмъртен подвиг паметник огромен;
защото в Балкана има един спомен,
има едно име, що вечно живей
и в наща история кат легенда грей,
едно име ново, голямо, антично,
като Термопили славно, безгранично,
що отговор дава и смива срамът,
и на клеветата строшава зъбът.
О, Шипка!”

Иван Вазов

По време на Руско-турската война (1877 г. - 1878 г.) на Шипка се разиграват найрешителните битки, предопределили победния изход на войната, донесла българската
свобода след петвековно османско иго.
Заедно с руските войски в сраженията са взели участие и около 6000 българи.
През 1879 г. за първи път депутатите от Учредителното събрание в Търново издигнали
идеята за изграждането на паметник, който да въплъти в себе си всенародната признателност към подвига на опълченци и руси, загинали по време на освободителната война.
През следващите десетилетия тази идея е подета и популяризирана от наши видни общественици. Но едва през 1920 г. се пристъпва към осъществяването й, когато на конгреса на Поборнико-опълченското дружество се взема решение да се издигне паметник в
чест на 50-годишнината от шипченските боеве.
Сформиран е шестчленен комитет, в състава на който влизат ветераните опълченци
генерал-майор Никола Генев, генерал-майор Станчо Радойнов, Иван Бобевски, Харалампи Карастоянов, Тодор Киров и Никола Беловеждов. Впоследствие са включени и представители на министерства, ведомства и обществени организации.
Основният камък се полага тържествено по време на честването на 45-годишнината от
героичната защита на Шипка.
През 1924 г. е обявен конкурс за проект на монумента. Комитетът се обръща с призив
към българския народ за събиране на средства за изграждане на паметника.
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Решено е паметникът да се изгради по проекта на архитект Атанас Донков и скулптура
Александър Андреев.
Строителните работи започват през август 1926 г. и до края на 1929 г. грубото строителство е завършено, а довършителните работи продължават до 1934 г.
Официалното откриване на Паметника на свободата става на 26 август 1934 г.
Стотици хиляди хора от всички краища на страната се стичат на тържеството.
Паметникът наподобява средновековна българска крепост. Изграден е във форма на
пресечена четириъгълна пирамида като естествено продължение на планинския връх, върху който е издигнат.
Висок е 31,5 метра. До него водят автомобилен път и каменно стълбище с 894 стъпала.
На централния вход гордо стои бронзов
лъв, дълъг 8 метра и висок 4 метра, символ на българската държавност. Лъвът
разкъсва верига с предните си лапи и е
обърнат на изток – посоката, от която са
дошли освободителите. Женска фигура
олицетворява победата над турските
войски. На три от страните с бронзови
букви са изписани имената на Шипка,
Шейново и Стара Загора – там, където са
водени ожесточени битки между опълченци и поробители.

През 1957 г. е извършена частична реконструкция на паметника.
Оттогава приземният и първият етаж са съединени с кръгъл отвор.
В средата на долния етаж върху четири лежащи лъва е положен саркофаг, който символизира гроба на загиналите на Шипка герои. Скулптурна група от руски воин и български опълченец стои на символична вечна стража пред паметта на загиналите си другари.
На горния етаж стои скулптурната фигура „Победа”.
Новото вътрешно оформление на Паметника на свободата е осъществено по проекти
на арх. Иван Васильов и скулпторите Мара Георгиева, Любен Димитров, Дора Дончева и
Иван Мандов.
В четири етажа във вътрешността на Паметника на свободата е изложена експозиция,
която разказва за героизма на руските войни и българските опълченци по време на петмесечната отбрана на Шипка.
Тя включва богата колекция от ордени и медали, снимков и документален материал,
оръжие.
Там се намира и копие на Самарското знаме.
От последната площадка се открива панорамен изглед към възстановените детайли на
бойното поле, паметниците и братските могили, запазили спомена за подвига и саможертвата на героите.

Дечко Гърбатулов
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Празници през март
1 март. Именници: Марта, Мартин, Евдокия. Летник, Баба Марта е празник, с който се отбелязва началото на пролетно-летния сезон. Първомартенската обредност заема важно място. В
този важен момент на преход се спазват редица профилактични и предпазни мерки, свързани с
представата за обновяването на природата и с необходимостта от магическо стимулиране на тези
процеси. Рано сутринта на празника във всеки дом започва основно чистене, изтърсване, изтупване на дрехи, измитане на къщата и двора, почистване на комина, замазване на дупките. Това чистене е свързано с магическото изгонване на бълхите, символизиращи злото. Сметта се изхвърля
далеч от дома. Почистването често се смесва с паленето на огън (начало на пролетните огньове) в
двора, който домашните прескачат с лице към изгрева на слънцето. За да се умилостиви Баба
Марта – символизираща обновяващото начало, преди изгрев слънце жените изнасят на двора нещо червено и го оставят на стряхата или плодно дърво девет дни. Вярва се, че червеното ще разсмее баба Марта и времето ще бъде хубаво. На Марта жените не перат и не простират бели дрехи,
за да не падат слани и градушки. За да не пада гръм, в някои добруджански села не тъкат, не тупат, не варят нищо. На огъня не слагат черни (опушени) съдове, за да няма главни по растенията.
Едно от най-съществените изисквания в първомартенската обредност е изработването на мартениците. Мартениците се правят от бял и червен конец, който се усуква наляво и се връзват на ръката или дрехата за здраве. С Мартеница окичват домашни животни и плодни дървета, защото се
вярва, че тя носи плодовитост. Връзват също и по някои стопански постройки и предмети от бита. Според обичая тя се носи, докато се види лястовица, щъркел или цъфнало плодно дърво. Тогава се сваля и я слагат под камък и след девет дена гледат какво има под него. Ако са се настанили
мравки, ще е богата годината с овце, ако пък има други по-едри буболечки, ще има голям приплод от едър рогат добитък, ако има червеи ще се въдят много коне. По намереното под камъка
момите гадаят ще се омъжат ли и какъв ще бъде женихът им. Затова някъде Мартеницата се нарича гадалушка.
9 март – Свети четиридесет мъченици. Именници: Младен, Младенка. С този ден е свързано народното вярване, че слънцето се обръща към лято и времето се затопля. Тогава излизат
всички буболечки, змии, гущери от дупките си. Особено място сред обичаите на празника заема
обредното гонене на змии и гущери. Предпазващо значение имат всички действия в този обред.
Палят огън, прескачат го, удрят по железни предмети и наричат: Бягайте, змии и гущери, на 40
разкрача. На този ден не трябва да се провлича конец, за да не се въдят дълги змии и не се споменава името на влечугите. Който убие змия, трябва да постави главата и в босилек, за да стане лековит. В Западна България и в Плевенско се приготвят по 40 обредни хляба-младенци, които се
раздават за предпазване от шарка. На други места раздават 40 на брой питки или кравайчета за
здраве. В западните части на страната денят се тачи и за здраве на воловете. Има поверие, че волът е опасан с 40 пояса, в които е неговата сила. На този ден той ги сваля и затова не бива да се
впряга. На празника достигналите брачна възраст момичета излизат извън село преди да изгрее
слънцето. В Северозападна България те палят огън и в обредно мълчание посрещат настъпването
на деня. По посоката на първия пропял петел гадаят къде ще бъдат най-добрите посеви през годината. В Хасковско момите, които ще лазаруват, с песни обикалят полето, след което отиват при
воденица. Стопанката ги посреща с пита със сребърна пара в нея. Тя разчупва питата и на която
мома се падне парата, тя ще бъде водачка на лазарките. Обичаят завършва с хоро на реката, където идват и ергените. Църквата определя този ден като празник на четиридесетте войника от арменския полк в гр. Севастия, които след жестоки мъчения загиват за своята вяра по време на
преследванията на християните от имп. Ликиний (четвърти век).
25 март – Благовещение. Именници: Благовест, Благовеста, Благой, Блага, Евангелина,
Bангел. Обредна трапеза: риба (печена или варена), шарена пита, лучник. Благовец, Благовещене,
Благоец в народните представи този ден се свързва с идването на прелетните птици и с окончателното пролетно пробуждане на природата. След Благовещение всеки гледа да излиза от къщи
сит и с пари в джоба, та ако го закука кукувицата, да бъде през цялата година сит и с пари. Пробиват ушите на момиченцата, за да им сложат обици. Вярва се, че на Благовещение и най-силната
отрова губи своята сила.

ЗиС
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Предложения на Ивалина Донова от София
1. Баница – експрес
Продукти: 1 пакет кори „Фамилия”, 300 гр. сирене, 4 яйца, половин ч.ч. олио, 1 ч.ч. кисело
мляко розова „Елена”, половин пакетче масло „Верея” или немско, 1 ч.л. сода бикарбонат, половин ч.ч. брашно за плътност.
Начин на приготвяне: Вземаме една по една корите и ги смачкваме, както мачкаме вестник и ги правим на топки, които имат форма на розички. Така смачкани получените топки ги нареждаме в предварително добре намазнена тава. Разбиваме яйцата, киселото мляко, прибавяме
половината брашно, за да не потъне сиренето на дъното и след това сиренето настъргано на едро
и останалата част от брашното, в която е разбъркана содата. Биенето става с вилица и се бърка
само по посока на часовниковата стрелка, най-накрая добавяме мазнината – леко охладена. Сипваме сместа върху топките, а в съда 2 с.л. вода, за да не остане по съда. Печем в умерена фурна.

2. Мамини курабийки
Продукти: 6 яйца, 2 ч.ч. захар, 1 ч.ч. кисело мляко розова „Елена”, 200 гр. свинска качествена мас, пакет масло „Верея” или половин немско, 1 пакетче амонячна сода, непълна ч.л. сода
бикарбонат, 3-4 ванилии, кора от настърган лимон, щипка сол, орехови ядки.
Начин на приготвяне: Яйцата се разбиват със захарта, прибавя се млякото, но не студено,
мазнината се прибавя леко охладена, за да не се пресекат яйцата. Содата бикарбонат, амонячната
сода, щипката сол и ванилиите се слагат в брашното, което се прибавя към сместа и се замесва
тесто. Оставя се да почине 15 мин. От него се къса тесто с големина на два ореха и се правят топки. Те се нареждат в леко намазнена тава, защото тестото е маслено, а върху всяка топка се поставя по една орехова ядка. В една купа слагаме вода и с чисто памуче навлажняваме всяка топка
отгоре, а след това я наръсваме с кристална захар. Топчетата се слагат на разстояние, защото бухват. Преди да сложим втората тава с курабиите, изключете фурната за няколко минути да изстине
и тогава печете. Тези курабии са много ефектни и колкото повече стоят, по-хубави стават.

Яхния от свинско месо
(предложение на Иванка Костова от Бургас)
Продукти: 500 гр. свинско месо, 1 кг. картофи, 3-4 печени чушки, 100 гр. маслини, 1 ч.ч.
бяло вино, 2-3 броя дафинов лист, 1-2 домата или консерва, риган, 1 с.л. червен пипер, черен пипер и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Нарязваме и изпържваме лукът и чушките. Прибавяме нарязаното
на кубчета месо да се изпържи, след което заливаме с чаша бяло вино, сол, червен пипер, дафинов лист и гореща вода, за да се задуши. Прибавяме нарязаните на едро картофи и още вода, за да
се сварят. Накрая пасираме и прибавяме доматите, обезкостените маслини, риган и черен пипер.
Забележка от редактора: Не знам как ще пасирате месото, но така ми е изпратена рецептата и така я помествам. Може би ако имате мощен “Блендер”.

Пилешки ленти с гъби
(предложение на Стоянка Минчева от Добрич)
олио.

Продукти: 1-2 броя пилешки гърди без кожа, 1 чушка, 1 морков, 1 домат, сол, 150 гр. гъби,

Начин на приготвяне: Нарязваме филето на ленти. Запичаме го на ребрен тиган или задушаваме в олио. Задушаваме зеленчуците, нарязани на дребно. Прибавяме малко топла вода и оставяме да поврат. Вместо тези зеленчуци, могат да се ползват предварително сварени броколи
или сметана.
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Картофи с риба треска
(предложение на Снежанка Кирчева от Пловдив)
Продукти: 300 гр. риба – филе треска или друга суха риба, 1 кг. картофи, 1-2 глави лук,
сол, чер пипер, 1 лека майонеза и половин кофичка кисело мляко.
Начин на приготвяне: Лука се нарязва на шайби и се запържва до златисто. Картофите се
обелват и се нарязват на колелца. Нареждат се в йенска тенджера – ред картофи, малко олио, сол,
чер пипер млян, парче риба, няколко шайби лук и така до края, завършва с картофи. Залива се с
разбитите майонеза и кисело мляко. Пече се във фурната, може и в микровълнова с грил за около
27 мин. По желание отгоре се настъргва кашкавал и се запича.

Вкусни сарми
(предложение на Върбина Станкова от Шумен)
Продукти: половин кг. свинска плешка или свински бут, половин ч.ч. ориз, 3 стръка праз
лук, олио, 1 голяма зелка, 1 с.л. чубрица, 2 ч.л. чер пипер, 2 с.л. червен пипер, 2 броя дафинов
лист.
Начин на приготвяне: Праз лука, на дребно нарязан, се задушава в повечко олио. Изключваме котлона и прибавяме месото, нарязано на дребни парчета и всички подправки, като дафиновия лист се запича на котлона и се натрошава на дребно. Правим големи правоъгълни сарми. Нареждат се в тенджера, налива се вода и варим 1 час и 10 мин. Може да се наредят в тава, покрита
с фолио и да се изпекат във фурна.

Каварма по копривщенски
(предложение на Руска Иванова от Добрич)
Продукти: пилешко месо 500 гр., 150-200 гр. гъби, 2 глави лук, 3 скилидки чесън, 4 печени
чушки, 2 с.л. доматено пюре, 100 мл. вода, 100 мл. червено вино, 1 ч.л. чубрица, 1 щипка кимион,
смлян черен пипер – на вкус, сол, олио, 4 яйца.
Начин на приготвяне: Бялото пилешко месо се нарязва на кубчета. Овкусява се със сол и
черен пипер. Запържва се предварително нарязания лук и накълцания чесън. Прибавя се пилешкото, а след малко и почистените и нарязани гъби. Когато месото се запържи, се сипва доматеното пюре, разтворено в 100 мл. вода, червеното вино и нарязаните на ивички печени чушки. Овкусява се с чубрица и щипка кимион. Сместа се разпределя в гювечета, чуква се по едно яйце и се
пекат около 20 минути в загрята фурна.

Сиренки
(предложение на Гинка Русева от Добрич)
Продукти: 1 ч.ч. натрошено сирене, 1 ч.ч. кисело мляко, 2 ч.ч. брашно, 1 ч.л. хлебна сода,
щипка сол, 50 гр. масло, 1 яйце за намазване, настърган кашкавал за поръсване по желание.
Начин на приготвяне: Хлябната сода се разтваря в киселото мляко, като се бърка енергично и щом шупне, се добавя към брашното, заедно със солта и сиренето. Обърква се добре и се замесва меко тесто. Оставя се да почине около 20 мин., покрито с кърпа. След това се разделя на 10
парчета, които се оформят на топчета. Нареждат се в намаслена и набрашнена тава, като не се
разплескват. Намазват се с разбитото яйце и в средата на всяко топче се слага парченце масло. По
желание се поръсват с настърган кашкавал. Сиренките се пекат в силно загрята фурна на 250 градуса за около 20 мин.
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Остеопороза
Остеопорозата е свързана със структурно изменение на коста и намаляване на костната маса
в нея. Тоест страда едно вещество от клетки, наречени остеопласти. Причините са много и найразлични, но общо се делят на първични и вторични. Рисковите фактори, които не могат да бъдат
избегнати за остеопорозата са няколко:
1. Обикновено по-възрастните хора са по-склонни към това заболяване.
2. При жените на база на климактерични промени има един хормон наречен естроген в климакса, който намалява образуването на костното вещество.
3. Няколко заболявания: захарния диабет, базедовата болест – заболяване на щитовидната
жлеза, ревматоидния артрит, някои хронични бъбречни и чернодробни заболявания, при които
страда усвояването на хранителните вещества и от там образуването на костното вещество.
4. При приема на някой медикаменти.
5. Наследствен фактор – когато родителят е имал остеопороза и детето не спазва хранителен
и двигателен режим, може да се наследи в по-напреднала възраст.
6. Телосложението на пациента. Дамите с по-фино телосложение, които са по-грациозни и
тези с наднормено тегло.
7. Като расов фактор бялата и азиатската раса са по-благосклонни към заболяване. Това са
фактори, които не могат да бъдат избегнати, защото когато ги има е невъзможно да се премахнат.
Рисковите фактори, които могат да бъдат избегнати са: внос на калций, витамин Б с храната
и магнезий. Много важен рисков фактор е заседналият начин на живот. Тютюнопушенето оказва
влияние за остеопорозата. Когато приемаме кафе в големи дози, то отнема калций от костите, затова се препоръчва да се пие със сметана и захар. Един психически, остър, емоционален стрес,
дори краткотраен може да наруши баланса в организма и от там да се доведе до това заболяване.
Първи симптоми най-често са болки в кръста и гърба. Първоначално може и да не са толкова силни. Много често се разбира, че има остеопороза при някаква фрактура или счупване в шийката на бедрената кост, или отзад в гръбнака се получават счупвания на прешлените, което се установява с рентгенова снимка. И чак тогава се оказва, че има напреднал стадий на остеопороза. С
чисто лабораторно изследване може да се проследи съдържанието на калция и фосфора в организма. Профилактично можем да се предпазим чрез здравословно хранене. Необходим е голям
прием на магнезий, защото калций го имаме всички в организма, но не на правилното място. А
магнезият му дава възможност да отиде там, където трябва. Не говорим за лишаване от млечни
продукти, но не е най-важното да си набавим калций. Добре е консумацията на риба, пресни плодове, зелените листни зеленчуци – спанак, коприва, лапад, ядките също. Бадемите са с голямо съдържание на калций. Профилактика с прием на калциево-фосфорни продукти: в аптеката има английско производство с високо съдържание на калций, магнезий, цинк и витамин Б, защото всички тези неща участват в образуването на костта. Профилактично по една таблетка на ден. Достъп
10-15 минути до слънчева светлина, необходима за образуването на витамин Б, който участва в
минерална обмяна за образуването на костното вещество. В зелените зеленчуци, броколите, къдравото зеле, рибата има голямо съдържание на калций. От ядките – освен бадеми, орехи, лешници, също соев продукт тофу с голямо процентно съдържание на калций.
Друг съвет – черупките на пет пресни яйца се отделят от ципите, изпичат се във фурната до
кафяво, смилат се на кафемелачка и се смесват с 400 гр. пчелен мед. Приема се два – три пъти на
ден по една чаена лъжичка трийсет минути преди хранене. Това може да се използва и при изпускане при жените.
Хубаво е да имаме в храната наличието на бор. Води до повишаване на хормона естроген и
от там до цикъла на костообразуването. Ябълки, круши, грозде, праскови, стафиди, кромид, бобени растения, соя, мед, грах, домати, прием на много течности – всичко това е полезно. Физическото натоварване също има голямо значение. На ден поне 10-15 минути ходене. Ако може човек
малко спорт или леко тичане, изобщо някакво натоварване на мускулатурата. Това дава противодействие на костта и тя става по-здрава. Лечението в по-напреднал стадий е постижимо. Има
много медикаменти, има механизми на биохимично ниво.

Д-р Милена Димитрова
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Осем находки, които будят възхищение!
Три века са били нужни на археолозите за да открият осем невероятни находки, които будят
възхищението на съвременния човек пред изчезнали цивилизации.
На 24 юли 1911 г. американският историк Хайръм Бингъм открил в Перу на височина 2057 м. изоставения град на инките Мачу Пикчу, построен през
1440 г. Днес Мачу Пикчу се посещава от 2000 туристи
дневно, а Хайръм Бингъм става прототип на Индиана
Джоунс.
На 4 ноември 1922
г. англичанинът Хауърд
Картър открил гробницата на египетския фараон Тутанкамон в Долината на царете в ЕгиМачу Пикчу
пет. В нея са открити 12 тона златни украшения. Сред тях са златният саркофаг и златната
посмъртна маска на Тутанкамон.
На 8 април 1820 г. на гръцкия остров Милос селянинът Йоргос Кентротас изровил мраморна статуя на Венера Милоска, създадена в средата на II век преди н.е. Той я продал, но след това последвало сбиване и статуята останала без ръце. Сега е в Лувъра в
Париж.
На 18 август 1763 г. до Неапол са открити останки от библейс- Маската на Тутанкамон
кия град Помпей, който на 24 август 79 г. е бил погребан под тонове лава заедно с населението си
от 20 000 души.
През ноември 1879 г. археологът Марселино Санс де Саутуола намерил в пещера
до испанския град Сантандер рисунки на
тавана. Откривателят на първобитните
картини бил обвинен във фалшификация,
макар те да били истински, и носил позора до смъртта си.
През март 1974 г. китайски селянин,
който копаел кладенец до град Сиан, намерил глинени парчета. Археолозите открили на това място прочутата Теракотена
Теракотената армия
армия от 8000 пехотинци, стрелци и конници, изваяни в естествен ръст. Те били наредени в 11 подземни 210 метрови коридори на дълбочина 5 метра. Армията бди над вечния сън на първия император на Китай – Цин Ши – хуанди.
Изработката им отнела 38 години.
На 16 март 1900 г. англичани открили на остров Крит прочутия лабиринт, в който според
легендата живеел Минотавърът.
На 19 септември 1991 г. немски туристи открили в Тиролските Алпи ледена мумия на човек, датираща от преди 5300 г. Ледения човек Еци, както го нарекли учените, бил убит от стрела.

ЗиС
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Пред двореца на арабски шейх спира автобус и от него се
изсипва куп бабички. Шейха пита слугата:
- Какво, пак ли туристи?
- Не, тъщите ви идват на гости.

☺☺☺
Малко квартално магазинче. Продавачката мери пържоли,
една от пържолите пада на мръсния под. Продавачката:
- Ау! Извинете, ще я сменя.
Купувача:
- Не, оставете я.
- Имате куче?
- Не, имам тъща.

☺☺☺
- Скъпа, днес имаме банкет от фирмата. Довечера може да
намина с Генко: ще поседим, ще пийнем още нещо.
- С този идиот и алкохолик?
- Тогава ще дойда с Таня – най-хубавата и умна служителка.
- Добре, ела с Генко.

☺☺☺
Жена към съпруга си – програмист:
- Отвори този файл! ... Виждаш ли тази снимка?
- Да, и? – разсеяно отговаря той.
- Запомни добре лицето... Запомни ли го?... Добре, утре в
17:30 трябва да го вземеш от градината!

☺☺☺
Обажда ми се на 14-ти февруари жената и изкрещява:
- Къде си по дяволите!?
- "Успокой се скъпа", отговарям и аз – спомняш ли си онзи магазин на "Цариградско", в който си хареса диамантения пръстен?
Жената се успокои и с весел глас каза:
- Да миличко, спомням си го.
- Еми, аз съм в кръчмата отсреща и празнуваме Зарезан
на по вино.

☺☺☺
Мъж и жена гледат филм на ужасите. И двамата са
вглъбени, никой не говори. В следващия момент на екрана
се появява едно чудовище. Жената затваря очи от
ужас и прошепва:
- Майко, мила!
- Да-а-а, прилича на нея – разсеяно коментира мъжът.
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Посред бял ден
Когато инспектор Стрезов и старшина Варадин дойдоха на местопрестъплението, завариха
тълпа любопитни съседи да коментират събитието. Жената лежеше пред входната врата и по спокойния израз на лицето й можеше да се съди, че смъртта е дошла мигновено. Стрезов остави Варадин навън и влезе да огледа апартамента. Нищо особено – поне нямаше видими следи от тършуване...
– Вероятно някой от вас е забелязал нещо? – попита Стрезов смълчалите се съседи.
– С госпожа Цветарска се познаваме от деца – нисичкият възпълен пенсионер сякаш само беше
чакал някой да попита, за да се впусне в спомени. – Да знаете само каква интелигентна жена беше, с маниери, а ето...
Човекът разпери ръце да покаже нагледно колко много скърби и как, уви, вече нищо не може да се направи, защото смъртта...
Стрезов усети, че почва да губи търпение.
– Интересуват ме конкретните факти. Ако сте видели нещо?
– Видях. Тоест нищо не видях, а чух госпожа
Цветарска да чука на вратата на собствения си
апартамент и да вика нещо. От тона й разбрах,
че е уплашена. Хвърлих вестника и хукнах да
помагам. Докато отключа вратата и изляза на
площадката, се чуха два изстрела. Видях само
как коленете на госпожа Цветарска се подгънаха й тя се строполи върху цимента.
– А убиецът?
– Не го видях. Трябва да е бил вътре в апартамента. Стрелял през затворената врата и избягал
през прозореца. Нали е партер.
– Убийство посред бял ден! Винаги съм казвала, че партерното жилище не е за сама жена.
Всеки може да счупи стъклото и да нахълта, а
госпожа Цветарска оставаше прозорците отворени дори и нощем – намеси се в разговора друга възрастна жена.
– Не ми казахте името си – обърна се Стрезов
към възпълничкия пенсионер.
– Генчо Костурков.
– Ще ви помоля, драги Генчо Костурков, да ме
придружите до управлението. Жената не е убита на стьлбищната площадка и Вие знаете това
толкова добре, колкото и аз. Къде и как е станало убийството?

   
Отговори на логическите задачи от миналият брой
На задача 1. Пълним 5-литровия съд с вода и преливаме от него в 3-литровия. По този начин в 5-литровия съд остават 2 л. вода. Изливаме водата от 3-литровия съд и той остава празен.
След това изсипваме останалите 2 л. вода от 5-литровия съд в 3-литровия празен съд. Така в 3литровия съд има 2 л. вода и има свободно място само за още един литър вода. Пълним отново 5литровия съд с вода и от него изсипваме в 3-литровия, където има свободно място само за 1 л.
вода. Така в 5-литровия съд остават 4 л. вода.
На задача 2. 12 кози и 8 патици.
На задача 3. Да си разменят конете.
На задача 4. Вторият.

20

Съобщение
Oт редактора на сп. "Звук и светлина" Снежанка Кирчева
Уважаеми читатели на сп. "Звук и светлина",
Поради интереса на някои от вас за рубриката "От първо лице" в бр.2 / 2012 г. и
материала "Най-добрия човек, който познавам", ви информираме, че текста не е
написан от името на едно лице, а от цял колектив, затова отдолу няма автор на
статията, а излиза от сп. "Звук и светлина". Ако прочетете по-внимателно текста, ще
видите, че той не е написан в единствено число, а в множествено число, от което личи,
че много хора споделят поместеното в материала. Оформил и редактирал статията е
редактора на сп."Звук и светлина" Снежанка Кирилова Кирчева.

