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Приоритети
КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТНИ СЪБРАНИЯ 
НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА НАСГБ ЗА 2012 Г.
 
През първата половина на месец юни тази година ще се проведат Годишните отчетни събрания на Териториалните организации (ТО) на НАСГБ за 2012 г. Те са изключително важен момент в работата и живота на всяка ТО. На събранията ще се приемат отчетите на Териториалните управителни съвети (ТУС) на ТО, както и членовете ще бъдат запознати с констативните протоколи от ревизиите на Контролния съвет на НАСГБ. Няма съмнение, че Териториалните управителни съвети ще информират членовете на ТО с проблемите, които се решават и предстоят да се решат. Те се вълнуват от получаването на социалните услуги и интеграционните добавки от Дирекции „Социално подпомагане“. Какви други услуги предоставя ръководството на ТО и дали то откликва на лични проблеми на съответния член. 
 Културно-масовата и спортната дейности заемат съществено място в работата на териториалните организации. Съвместно с Обединените спортни клубове на сляпо-глухите (ОСКСГ) през 2012 г. териториалните организации проведоха няколко двустранни и многостранни турнири и срещи по канадска борба, шахмат и спортна табла. 
 ОСКСГ „Вихър” Варна с финансовата подкрепа на община Варна проведе многостранен турнир по канадска борба, шахмат и спортна табла. Всички сляпо-глухи спортисти участват в състезания, организирани от Федерацията по канадска борба и други организации, където се представят отлично, като ОСКСГ „Марица” Пловдив, ОСКСГ „Вихър” Варна, ОСКСГ „Устрем” Добрич, ОСКСГ „Августа – Стара Загора”.
 
Сляпо-глухите самодейци от ТО Варна, Добрич, Пловдив, Неделино, Русе и др. участваха в различни фестивали в Перник, Варна, Неделино и др., и са се класирали на призови места.
 
Както отбелязахме по-горе, членовете на териториалните организации ще поставят и настояват през 2013 г. да им бъдат решени личните им и социални проблеми. Ще предложат да се осъществят интересни изяви и мероприятия за разнообразяването на ежедневието им. Ето защо за подготовката и провеждането на Годишните отчетни събрания на ТО на НАСГБ следва да се подходи с позитивна енергия и отговорност.
Димитър Парапанов
Председател на НАСГБ
Делници и празници
АКО СИ ДАЛ ОТ СЕБЕ СИ!
 
 
Ако си дал на гладния,
дори трошица хляб, от своя хляб
Ако си дал на скитника, 
дори искрица огън, от своя огън
Ако си дал на милата, от своето сърце, 
Ако си дал на чуждите, живот от себе си
ако си дал от себе си,
НЕ СИ ЖИВЯЛ напразно!
 
 
Така започва великата песен на Емил Димитров „Ако си дал”. Силата на думите разтърсва душата и кара човек да се замисли дали си заслужава да дойде на този свят и да си отиде от него ей така, без да е направил нещо добро за другите.
С тези мисли дует „Настроение” – Пловдив тръгна на 19 април към село Първенец. Бяхме поканени там за участие в един благотворителен концерт за набиране на средства, необходими за разширяване и реставрация на параклиса „Св. Георги”. 
В края на 19-ти век дядо Марко Илиев построява в селото малък параклис и го нарича на името на закрилника на пастирите, земеделците и воините. През годините обаче светата обител става все по-тясна за множеството хора идващи тук и търсещи покой и духовна подкрепа от закрилника войн.
Във времето на своя кратък живот, докато служи в римската армия младият Георги се проявява като безстрашен войник и отличен пълководец и е издигнат в ранг Трибун. По-късно, независимо от заслугите му, той е наказан от римският владетел Диоклециан заради това, че вместо да гони и избива християните, сам става защитник на христовата вяра. Едва ли има човек, който да не е слушал легендата, в която се разказва как яхналият бял кон млад воин убива змея и спасява жителите на град Вирит – днешен Бейрут от пълно изтребление. Заради този си подвиг, той е наречен Георги Победоносец. Така е изрисуван и в храмовете. Стиснал в десницата копие, с непоколебима вяра в доброто и правдата на своето дело, свети Георги побеждава пратеника на злото и безчинствата.
	В негова чест дядо Марко е построил параклиса в Първенец с надеждата, че свети Георги ще закриля селото. Времето за съжаление не е пожалило параклиса и в момента той е в доста окаяно положение. Влагата и слънцето са оказали влияние върху мазилката и дървените части. Поради тези причини създаденият инициативен комитет тук реши да направи благотворителен концерт за набиране на средства за ремонт на параклиса.
През изминалите пет години и половина, откакто създадохме нашия семеен дует „Настроение” и се занимаваме сериозно с музика, винаги сме били водени от максимата, че трябва да твориш не за себе си, а за другите, защото само тогава това, което правиш има смисъл. Затова след като получихме поканата от секретаря на читалище ”Съгласие” в село Първенец – Катя Накова да участваме в тази благородна кауза, изобщо не се замислихме, а приехме с голямо удоволствие и чувство за отговорност да участваме в благотворителния концерт.
Топлината, с която госпожа Накова и нейния екип ни посрещнаха още на входа на читалището ни направи силно впечатление. Почувствахме, че тези хора наистина носят в сърцата си човешкото благородство и силната вяра във високата стойност и необходимостта от провеждането на този концерт. Другото нещо, което мина като електрически ток през нас докато изпробвахме озвучителната уредба, беше изпълнената с млади хора зала, дошли да подкрепят морално и със средства мероприятието.
След официалното откриване започна самият благотворителен концерт. В продължение на час и половина на сцената се качиха и подкрепиха дарителската инициатива народен хор „Тракийски ритми” с ръководител Димитър Господинов, детска школа за народни танци с художествен ръководител Надя Мурджева, школата по спортни и модерни танци „Елегант” при НЧ „Съзнание 1914” с ръководител Благомира Бичева, ФС „Жарава” с ръководител Йордан Терзиев, гостуващи школи от Гимназия за танцово, музикално и театрално изкуство, представители на българската общност в област Елизабет – Унгария, Танцово студио „Фоър Стар” и театрално студио „Дриймс” с ръководител Ваня Ликова.
От началото до края на концерта залата беше наситена от звуци, танци и много усмивки – усмивки от щастие и удовлетворение за добре свършената работа. Когато свърши концерта, бившият директор на обединен център „Пролет” и виден интелектуалец в Първенец Надежда Маламова ни покани всички изпълнители и организатори да се качим на сцената. С много вълнение и думи на благодарност към присъстващите в залата и обществеността на Първенец, тя отчете резултатите от цялостния проект за набирането на средства за параклиса „Свети Георги”. Общата сума възлизаше почти на 4000 лв. След това с изключителна тържественост госпожа Маламова връчи на всички участници в концерта грамотите, удостоверяващи приноса към делото за набиране на средствата за параклиса „Свети Георги”, завършвайки с думите:
	– Силата на българския дух се крепи на две неща – вярата и езика. Вярата е тази, която в съдбовната 863 г. ни свързва с цивилизования свят. Тя е духовният стълб, който ни прави равни на великите сили в Средновековна Европа. Вярата е тази сила, която заедно с езика спасява народа ни от духовна гибел в годините на петвековното робство. Тя ни крепи в години на изпитание и ни води към светлината на истината. В името на вярата народът ни строи храмове и оставя духовна следа за своята преданост, за своята връзка с Бога, защото именно вярата, с която идваме в храма и отправяме молитвите към нашия духовен отец, е здравата връзка, която ни е крепяла векове наред. Надявам се и силно вярвам, че дует „Настроение” с участието си в този благотворителен концерт е успял да допринесе храмът „Свети Георги” отново да отвори врати за всички вярващи в доброто жители на село Първенец.
 
Кирил Дамянов
 


В ТО – Шумен: 
НА ИЗЛЕТ В ПАРКА
Сляпо-глухите от ТО на НАСГБ – Шумен два пъти отлагахме посрещането на първа пролет, поради студено и дъждовно време. През месец април успяхме да изпълним заплануваното мероприятие. Направихме си излет в градската градина през един слънчев и топъл ден. Още с влизането ни в парка почувствахме свежия и чист въздух. Дишахме с пълни гърди, а зеленината ни действаше успокояващо. Седнахме на пейките и си поговорихме, докато изчакаме събирането на всички. Сътрудничката прочете от списание „Звук и светлина” бр. 2 и бр. 3. ”Приоритети”, "От първо лице", „Здраве”. Обсъдихме няколко интересни кулинарни рецепти. А разказа „Двете сълзи на слепия” толкова много ги впечатли и натъжи, че накара всички да ронят сълзи от съчувствие. 
После си поговорихме за наближаващите празници – Великден и Гергьовден и обсъдихме някои предложения на членовете за отбелязването им. 
	След приключването на излета се отправихме към бар „Седмиците” на пържени картофки, като всеки си плати консумацията. Прекарахме един хубав, незабравим ден. 
Разделихме се с пожелание до нови срещи на Великден.
Върбина Станкова
* * * * *
В ТО – Горна Оряховица:
СПОРТЕН ТУРИЗЪМ
	На 12.04.2013 г. председателката на ТО на ССБ – Катя Кряжева съвместно с ТО на НАСГБ Горна Оряховица проведохме туристически поход до най-близкия манастир в района на града –„Св. Илия”. Общината ни беше дала финансова помощ, с която закупихме обяд за туристите. Разбира се почти всеки носеше вино или ракия, а сляпо-глухите бяха подсигурили бирата. Така в топлия, пролетен ден разпределихме багажа и потеглихме с усмивки и бодро настроение. Бързахме да стигнем мястото, за да се насладим на природата. По време на пътя минаваме през местност „Чуруковец”, където има чешма, при която насядахме да починем и да пийнем хубава, студена вода. А навлизайки в гористата местност се насладихме на чистия въздух и песента на птиците, които с пеенето си сякаш ни уверяваха, че пролетта е вече при нас. Като стигнахме манастира първо си направихме снимки за спомен, а след това влязохме в двора, където бяхме посрещнати от игуменката с усмивка и приветливо настроение, която ни въведе в манастира. Разгледахме го, запалихме свещи за здраве и почетохме починалите, а след това се разположихме по пейките около манастира. Катя Кряжева раздаде обяда, който се състоеше от вкусни хлебчета, кебапчета и козунаци, а ние извадихме пиенето, с което се подкрепихме. Отвори се приказка, разказвахме си вицове и душите ни се отпуснаха така, че забравихме несгодите. Времето премина неусетно и дойде време за прибиране. Разделихме се с неохота, като си пожелахме да сме живи и здрави, че за Великден пак да дойдем на това прекрасно място, което ни зареди с много положителна енергия. 
 
Иван Лицов

ЕДНА НЕЗАБРАВИМА СРЕЩА
 
	Има дни, които никога не се забравят; има мечти, които рано или късно се сбъдват. Така се случи с мен тази пролет, а датата беше 5 април, когато се осъществи една моя голяма мечта – среща с популярната наша изпълнителка Роси Кирилова, на която съм фен от тийнейджърска възраст. Посетих неин концерт, в който участва и Панайот Панайотов. Събитието се състоя в Доходното в гр. Русе. Атмосферата беше изключително вълнуваща и изпълнена с много емоции в препълнената зала. Песни като „Живей за мига”, „Учителко, целувам ти ръка”, „Боса по асфалта”, „Мики Маус”. „Възрастни деца”, „Месечинко, чакай” и други, си остават любими на всички нас и до ден днешен. Няма човек, който да не запява тези песни, прозвучали по време на концерта. 
	Настъпи моментът, в който за моя огромна и приятна изненада Роси ме покани лично на сцената, за да изпеем в дует песента „Избрах нарочно вас”, която тя пее с братя Аргирови. Ще добавя още, че голямо внимание отдели към мен, изпявайки още една от емблематичните си песни – „Най-добрата дума”, с която направи жест в памет на моята майка, а тя за съжаление не е вече между живите. 
	В лицето на Роси видях една истинска земна чаровница, даваща всичко от себе си и раздаваща се докрай на сцената с вълшебния си глас, положителна енергия и голяма доза доброта сред хората. През изминалата година тя отпразнува 30 години на сцена, като издаде 3 албума, които лично ми бяха подарени и мога сърдечно да благодаря. Първият от тях носи заглавието „Защото те обичам”. Вторият е със златни детски песни, а третият – авторски. Дотук през годините всичко са издадени 23 албума. 
	Относно концертите ще се върна назад във времето, когато Роси посети моя роден град Полски Тръмбеш по повод нейно участие в абитуриентските балове през 1987 г. Тогава макар и малко трудно, успях да се промъкна, за да я гледам на живо. В онези времена българската поп и рок музика се развиваше много динамично. В един ден на 2006 г. сядайки пред компютъра, попаднах на нейната официална страница в интернет, където открих доста информация и активно започнах да следя всички новости, свързани с предстоящи изяви. 2010 г. пък бе началото на личните ни контакти във социалната мрежа Фейсбук. Там след като я открих, написах първото писмо и на следващия ден отваряйки електронната си поща, бях силно развълнуван от полученият отговор и така бе поставено началото на едно истинско приятелство. От вълнение трудно ми беше да повярвам, че осъществявам връзка с любимата ми изпълнителка. Всичко това се случи в момент, в който Световното първенство по футбол в Южна Африка бе в разгара си. Спомням си от тогава денят, в който Словакия сензационно изхвърли Италия от Мондиала и им подпечата самолетните билети за Рим. 
	За финал ще кажа, че посвещавам всички тези редове специално за Роси Кирилова, които ще й бъдат връчени от моя страна по време на следващ неин концерт. Правя го от все сърце, тъй като винаги се отнася с внимание особено към хора като нас. От много време имах такова желание и ето, че това е факт. Нека всички ние положим усилия да срещаме само такива добри хора, а те са малко в днешно време!
	Скъпа Роси, нека тези мои редове в сп. „Звук и светлина” да бъдат моя подарък за теб по повод твоя 50-ти рожден ден. Искам да ти пожелая здраве, щастие и още много успехи!
Твой голям приятел и фен: Димитър Димитров, член на Националната асоциация на сляпо-глухите в България!
Димитър Димитров
 

Силуети
ОТВЛИЧАНЕТО НА ПЕРСЕФОНА ОТ ХАДЕС
 –  с продължение – 
 
	Великата богиня Деметра имала млада, прекрасна дъщеря Персефона. Баща на Персефона бил самият велик Кроносов син, гръмовержецът Зевс. Веднъж прекрасната Персефона заедно с приятелките си – океаниди безгрижно играела в цветущата Нисейска долина. Като лекокрила пеперуда притичвала младата Деметрина дъщеря от цвят на цвят. Лудувала безгрижно Персефона, без да знае каква съдба й е отредил нейният баща Зевс. Не можела да помисли, че не ще види скоро пак ясната слънчева светлина, че не ще се радва скоро на цветята и не ще вдишва сладкия им аромат. Зевс я дал за жена на мрачния свой брат Хадес, владетеля на царството на сенките, на умрелите, и с него тя трябвало да живее в мрака на подземното царство. Хадес видял Персефона, когато лудувала в Нисейската долина, и веднага решил да я открадне. Той измолил от богинята Гея да създаде едно необикновено красиво цвете. Богиня Гея се съгласила и в Нисейската долина покарало чудно цвете, неговият опияняващ аромат се разнесъл на всички страни. Персефона видяла цветето, тя протегнала ръка, хванала го за стъбълцето и ха да го откъсне. Но изведнъж земята се разтваря и на златна колесница, запрегната с черни коне, се появил владетелят из царството на сенките на умрелите, мрачният Хадес. Той сграбил младата Персефона, качил я на колесницата си и в миг изчезнал със своите бързи коне в недрата на земята. Персефона едва успяла да извика. Надалеч се разнесъл викът на ужас, издаден от младата Деметрина дъщеря; той стигнал и до морските бездни, и до високия светъл Олимп. Никой не видял отвличането освен бог Хелиос – Слънцето. Богиня Деметра чула вика на Персефона. Тя бързо се озовала в Нисейската долина, търсила навсякъде дъщеря си, питала приятелките й – океанидите, но нийде я нямало. Океанидите не видели къде изчезнала Персефона. Тежка скръб поради загубата на единствената й любима дъщеря обзела сърцето на Деметра. Облечена в тъмни дрехи, девет дни, чужда и безразлична към всичко друго, скитала великата богиня Деметра по земята, проливайки горчиви сълзи. Навсякъде търсила Персефона, молила всички за помощ, но никой не могъл да й помогне в нейната мъка. Най-сетне, едва на десетия ден, отишла при бог Хелиос – Слънцето, и със сълзи на очи го замолила:
	– О, лъчезарен Хелиос! Ти обикаляш на златна колесница високо по небето цялата земя и всички морета, ти виждаш всичко, нищо не може да се скрие от тебе, ако имаш поне малко милост към мене, нещастната майка, кажи ми къде е дъщеря ми Персефона, кажи къде да я търся! Аз чух нейния вик, откраднаха ми я. Навсякъде я дирих, но нийде не можах да я намеря!
	Лъчезарният Хелиос отвърнал на Деметра:
	– Велика богиньо, ти знаеш как те уважавам и виждаш как скърбя, като гледам мъката ти. Знай: великият облакогонец Зевс даде дъщеря ти на своя мрачен брат, който открадна Персефона и я отвлече в своето изпълнено с ужаси царство. Надвий тежката си скръб, богиньо; велик е мъжът на дъщеря ти, тя стана жена на могъщия брат на великия Зевс.
	Това още повече опечалило богиня Деметра. Разсърдила се тя на гръмовержеца Зевс, задето дал без нейно съгласие Персефона за жена на Хадес. Напуснала боговете, напуснала светлия Олимп, взела образа на обикновена смъртна и като се облякла в тъмни дрехи, дълго скитала между смъртните, проливайки горчиви сълзи. Листата на дърветата увехнали и окапали. Горите стърчали оголени. Тревата изгоряла, цветята отпуснали пъстрите си венчета и се съсухрили. Нямало плодове в овощните градини, изсъхнали зелените лозя, не зреели в тях тежки, сочни гроздове. Плодородните някога ниви били пусти, нито стръкче нямало в тях. Замрял животът на земята. Навсякъде царял глад и се чували плач и стенания. Гибел застрашавала целия човешки род. Но потопена в скръб по нежно обичаната си дъщеря, Деметра нищо не виждала, нищо не чувала.
	Най-после Деметра дошла в град Елевзин. 
Из старогръцки митове и легенди
 

Историята помни
ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ
БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР
 - продължение - 
 
Първият наместник на царството, севастократор Александър, сгъна посланието от верейския севаст и смръщи вежди.
	– Умен мъж е кир Ватаци. Знае си работата. Ето и това действие е насочено срещу нас, колкото на пръв поглед да не изглежда така. Той знае, че ако поиска да си премери силите с българите ще му се противопоставят: унгарците, латините и солунските Комнини. Защото макар и да не са ни приятели, нито Бела, нито Бодуен, нито Йоан Комнин нямат сметка от засилването на Никея. А за да бъде Никея слаба, България трябва да бъде силна. Затова Ватаци гледа да сломи всяка от тия три сили. Но аз знам, че окото му е обърнато към нас. Отново почва старата борба… Или те, или ние… Две империи не могат да делят място на тоя тесен полуостров. Вторият наместник, патриарх Игнатий, погледна учудено своя събеседник и поклати глава.
	– Не ми е ясно, Александре. Разбирам защо Ватаци сключи двегодишно примирие с латините. За да бъде спокоен откъм тях, когато предприеме някой поход. Разбирам, че преговаря с кир Теодор Комнин, за съюз и приятелство. Макар и сляп, Теодор отиде чак в Никея, за да уреди споровете с Ватаци. Ала не разбирам какво цели Ватаци в преговорите си с папата. Нима вярваш, че той наистина ще се подчини на върховната власт на Григорий? Верейският севаст бе писал, че папата поискал от никееца да стане католик. Явно е, че сам Григорий се съмнява в истинските чувства на Ватаци. И как свързваш тия неща с нашите работи?
	Александър се усмихна, изправи високата си снага, отиде към прозореца и се загледа в далечината.
	– Ватаци никога няма да стане католик, светий отче. Никога не е мислил да подчинява източната църква на западната. Но в тия свои дълги преговори с Рим той слага за посредник унгарския крал. И докато траят тия преговори, Унгария ще бъде поставена в невъзможност да предприеме каквито и да било вражески действия против него. И ето как ръцете му се развързват и от третата страна. Защото, докато кир Теодор преговаря в Никея, дотогава и – латините, ще бъдат покорни. Севастократорът потри замислено длани.
	–  Не ти ли се струва, светий отче, че кир Теодор стои вече твърде много в Никея? Това бавене почва да става подозрително и заприличва на насилствено. Какво ще кажеш, ако… Той пресече словата си, загледан в нещо, което ставаше в градината. Нежност се разстла по загриженото му лице. Патриархът приближи до прозореца, погледна надолу. Двама юноши обучаваха млад крагуй в покорство. Калиман и Калоян, двамата царствени братовчеди, се обичаха повече от братя. Родени в една година, израсли като близнаци, те не можеха нито за миг да се отделят един от друг. Затова бъдещият севастократор на Средецката област прекарваше дните си в царския град, а не в бащините си земи край Бояна. Калиман размахваше една примамка и леко посвиркваше, докато Калоян държеше края на дългата връв, за която бе вързан соколът. Птицата направи няколко кръга във въздуха, слезе и кацна връз извитата в полукръг пръчица, с окачен на нея къс месо. Изведнъж очите на Александра се откъснаха от веселата картина. Злоба и гняв сгърчиха лицето му. Той впи взор в главния вход на крепостта, където се чуваше оживена глъч и суетене. 3-ма херолди яздеха начело, следвани от дружина слуги, облечени в скъпи одежди. Зад тях 6-ма едри войскари крепяха на раменете си носилка от дамаска. Кадифените завеси бяха разтворени, а вътре облегната на възглавници Ирина се оглеждаше наоколо с гордо вдигнато чело.
	– Ирина… – пошъпна севастократорът. – Какво дири тук? Защо е дошла от Преслав? Кой й е позволил да идва в Търнов?
	– Напоследък се разправяше, че имала тайни връзки със Солун. Непрестанно приемала послания и изпращала отговори до братята си – каза патриархът.
	– Да не беше майка на Асеновите деца… – въздъхна царският брат и затвори за миг очи в парлива скръб. След това се отправи с решителни, широки стъпки към вратата. На прага застана хубавата гъркиня. Севастократорът се поклони дълбоко и попита загрижено:
	– Какво ви води насам, госпожо? Здрави ли са моите братови чада? – Гласът му стана строг и хладен. – Не си ли спомняте повелята ми: никой да не пристъпя портите на Търнов без мое разрешение?
	Лъч на страшна омраза светна за миг в големите очи. Ала бързо сведени клепки прикриха избликналото чувство. Ирина не можеше да прости на севастократора наместничеството, а то бе властта, а то бе всичко за честолюбивия й нрав. Как Асен бе успял да промени завещанието си? Нали тя бе измолила тъй дълго благоволението да бъде държавна наместница? Ала великият логотет се бе заклел, че вечерта преди смъртта си, самодържавецът издал заповед севастократорът и патриархът да бъдат наместници на малолетния Калиман. Вдовицата не отвърна на въпроса. С внезапно движение тя падна на колене, простря ръце, издигна блесналите си в сълзи очи.
	– Кир Ватаци задържал баща ми като пленник в Никея и сега с цялата си войска се отправял към границите ни!
	Александър трепна, отвори широко очи, размени бърз поглед с патриарха, спусна се към нея и стисна силно ръцете й.
	– Какво говорите, за Бога! Откъде знаете?
	– Получих вест от Йоан и Димитри! Молят за бърза помощ! Ватаци минал Хелеспонта и сега се отправял към Солун… Гончиите дойдоха премалели от умора да донесат вестта. Александре, заклевам те в паметта на брата ти Асена…
	Севастократорът й помогна да се изправи. След това каза хладно:
	– А аз разбрах, че наближават нашите граници – като подчерта „нашите“ с хаплива насмешливост, – а не тия на солунското деспотство…
	Ирина долови подмятането, изчерви се в безсилен гняв, ала не изостави умолителния си глас:
	– Вие няма да ми откажете българската помощ, нали? Солунското царство – подчерта тя с дръзка надменност думата „царство“ – ще Ви бъде признателно за братската подкрепа. Може някога да се случи и българите да имат нужда от помощта на император Йоан Комнин!
	– Нуждите на нашата държава ни повеляват днес да пазим в мир границите си, госпожо! Нека не забравяме вечно живата опасност от монголите на север. Тя заема сега всичките ни грижи. Но докато деспот Йоан Комнин продължава да отхвърля нашата върховна власт и да се нарича независим император, ние нямаме никакви задължения към него.
	– Вие имате влияние над куманите. Княз Кутек ще Ви послуша. Помолете го да се откаже от съюза си с Никея!
	– Това е единственото, което мога да направя.
	Ирина усети, че той говори истината, и склони за миг чело в парлива скръб. После бързо изопна величествената си снага и дигна надменно глава.
	– Щом това е последната ви дума… Благодаря. Ще ми позволите ли сега да видя моя син Калиман, за когото тъй предано се грижите? Да прегърна малката Тамара?
	Александър почувства тънката заядливост. – Калиман е долу в градините. Но ако желаете да видите и дъщерята на блажения самодържец, тя е в покоите си. 
	– Никой не може да ми попречи да изпълня майчинските си задължения – отвърна царицата.
 
От „Последния Асеновец–
Боянския майстор.” –
 Фани Попова Мутафова
 

От първо лице
МЕЧТАТА НА ЕДИН МЛАД ЧОВЕК
 
 Казвам се Ивелина Стефанова и съм от гр. Силистра. Учила съм в училището за деца с нарушено зрение в гр. Варна от предучилищна възраст до 11 клас. Надявам се, че вече доста хора са чували за мене и ме познават добре. С народна музика се занимавам от малка и като ученичка ми беше една от любимите. А когато бях 3 клас, се занимавах с народно пеене и народни танци, две три години се обучавах да свиря на акордеон, но не напреднах за съжаление. Успях само да се науча да свиря няколко детски песнички. И днес се опитвам да пея народни песни, но не се получава добре, защото пея фалшиво. С компютри започнах да се занимавам още от училището, а това беше 1997 г. Точно, когато завършвах последната година реших да се пробвам да понауча неща за компютрите, като допълнително следобедно занимание. Тогава старите бяха със синтезаторен глас, а не като сегашните, но научих латинските букви и преписвах изречения от учебници по английски език. Някои неща съм научила съвсем самичка. За първи път бях на курс в НЦРСГ "Хелън Келър" през 2011 г. и повече не съм ходила на обучение. Не че нямам желание да отида, защото се чувствам много добре там, но за сега няма възможност. В центъра ми преподаваше Ваня Ташева, която ме научи да работя със скайп, електронна поща и как да си свалям музика от интернет. Но още, когато завърших училище имах голямо желание за личен компютър и да работя на него. Благодарение на скайпа се запознах с много хора, които после ми станаха добри приятели, а те от своя страна ми помогнаха допълнително да науча още неща. Знанията получени в центъра в гр. Пловдив, аз прилагам всеки ден, но успях да науча допълнителни знания, които използвам най-рационално. Затова спокойно мога да кажа, че сега се справям успешно. Моите приятели са винаги до мене и с каквото могат ми помагат в трудни моменти. С тях си пиша по електронната поща и разговарям по скайпа. Имам си една голяма мечта и тя е да стана компютърен специалист. Искам да науча цялата компютърна информация, колкото и трудно да ми е. Желанието ми е да мога да се справям с преинсталирането на компютри, инсталирането на различни програми и някой ден да мога да обучавам хората по компютри. 
Вече мога да помагам по скайпа на приятели с каквото мога, но това са лесни неща. Благодарение на моите познати, вече се справям сама и със записването на радио предавания. Не успявам още да се справям с изтеглянето на музика от интернет и записването й на дискове. Продължавам да си събирам музика от приятели. Чета списания на брайл, както и на дискове, обичам да се разхождам, когато времето е хубаво, интересувам се от полезни неща във вестниците, от интернет, слушам музика, разменям информация по скайпа и беседваме върху някои въпроси с приятелите ми. Обичам да слушам народната музика, която имам записана на дискове и това ме прави много щастлива. Обичам да чета и пиша на брайл. Другото ми хоби са списанията на брайл, за които се абонирам всяка година, но в нашия град за съжаление няма брайлова библиотека, за да си вземам и книги на брайл.
Има моменти, в които изпитвам и затруднения при работата ми с компютри, но като понауча още неща, тогава мисля, че вече няма да се затруднявам чак толкова.
Отворена съм за приятели, с които искам да общувам и да разменяме информация. Ще ми бъде приятно да се запозная с още приятели от НАСГБ и ССБ, защото аз съм млад човек и обичам да дружа с мои връстници.
Ивелина Стефанова

Щрихи от родината

БЪЛГАРСКИ КНИЖОВНИ ШКОЛИ 
 
Преславската книжовна школа е първата книжовна школа в България, основана от княз Борис 1 през 885 или 886 г. в столицата Плиска. Смята се, че неин основен център е била Голямата базилика в Плиска. След 893 г., Симеон 1-ви премества седалището на школата в новата българска столица Преслав. В някои световни класации за висше образование Преславската книжовна школа е призната за третия по възраст университет в света – след Магнаурската школа в Константинопол и Ал-Карауин във Фес (Мароко). Преславската книжовна школа е най-важният литературен и културен център в България и в целия славянски свят до изгарянето на Преслав от византийския император Йоан 1 Цимисхи през 971 г. Сред изявените български писатели и учени, работили в школата, са Наум Преславски (до 893 г.), Константин Преславски, Йоан Екзарх и Черноризец Храбър. Школата е и център на преводаческа дейност, най-вече на византийски автори, както и на създаването на поезия, живопис и рисувана керамика. Вероятно тя изиграва важна роля в създаването на кирилицата, тъй като най-старите текстове на кирилица са открити в района на Преслав. 

* * *
Охридската книжовна школа е един от двата главни български културни центъра през Средновековието, наред с Преславската книжовна школа. Тя е създадена в Охрид през 886 - 916 г. от Климент Охридски, малко след създаването на Преславската книжовна школа. От 893 до 910 г. в Охридската книжовна школа работи дошлият от Преслав Наум Преславски. От създаването си до 12 век Охридската книжовна школа използва глаголица, а кирилицата започва да се използва в самия край на 9-ти век.
* * *
Търновската книжовна школа е от втората половина на 14 и 15 век с изключително важни приноси в средновековната литература.
Тя е част от търновската художествена школа, която характеризира културата на Второто българско царство. Евтимиевата правописна реформа и книжовна школа с представители Григорий Цамблак и Константин Костенечки оказва влияние върху руската, сръбската, влашката и молдовската средновековна култура на тези народи. Той е свързан до голяма степен с интереса на цар Иван Александър към литературата и изкуството и традициите, които оставя на своите наследници Иван Шишман и Иван Срацимир. Заслуги за създаването на Търновската книжовна школа има и патриарх Теодосий Търновски. За основател на Търновската книжовна школа се счита патриарх Евтимий, а нейно средище, е столицата на второто българско царство – Търново. Със своята правописна и езикова реформа, Евтимий установява общовалидни езикови и правописни правила, приложени не само в България, а и в руските княжества, Сърбия, Влахия и Молдова. Дейността на писателите от Търновската школа е свързана със създаване на оригинални литературни произведения, превод на гръцки оригинали и създаване на компилации. Търновската книжовна школа изпитва силно влияние от византийската литература. Характерът й е предимно религиозен. В жанрово отношение произведенията й спадат главно към агиографската литература: похвални слова, жития, химни и други. Основна задача на авторите на житията е прослава на съответния светец и налагане на култа към него. Характерно за повечето писатели на школата (Евтимий, Цамблак) е засиленото присъствие на задължителните за жанра чудеса. Отношението им към еретическите учения богомилство, варлаамство, адамитсво, жидовстване е крайно враждебно. То отразява позицията на Търновската патриаршия. Често срещани са разказите за пренасяне на мощи на светци. Няма единно мнение дали те трябва да се считат за продължения на житията или за самостоятелен жанр. Наред с утвърждаването на чудотворната мощ на светците, авторите отправят похвали към владетелите, погрижили се за пренасянето и съхранението на мощите им. В този тип съчинения винаги присъстват и кратки, но ценни исторически сведения.
Източник: Общомедия
 

За конкурса
 
КОЗУНАЧЕН ВЕНЕЦ С НУГА
(предложение на Калинка Ковачева от Добрич)
 
Продукти: За тестото: 200 гр. течна сметана, 50 мл. прясно мляко, 500 гр. брашно, 1 пакетче суха мая Д-р Йоткер, 75 гр. захар, щипка сол, 1 пакет ванилена захар, половин ампула ванилова есенция, 2 яйца. За пълнежа: 200 гр. лешникова нуга (течен шоколад), 75 гр. филирани бадеми.
Начин на приготвяне: Затоплете сметаната и млякото в малък съд, но без да завират. Пресейте брашното в купа, объркайте го добре с маята и добавете затоплената сметанова смес и останалите продукти. Разбъркайте сместа с миксер (куки за тесто) за кратко на ниска, след това на висока степен за около 5 мин. до получаване на гладко тесто. Покрийте го с кърпа и го оставете на топло да втаса, докато видимо увеличи обема си. Затоплете нугата на слаб огън, така че да се размазва лесно. Размесете втасалото тесто върху леко набрашнена повърхност и го разточете на кора с размери 55 на 30 см. Намажете нугата върху нея и поръсете равномерно с бадемите, след което я завийте на руло откъм дългата страна. Поставете рулото като венец в предварително намаслена и поръсена с бадеми форма за кекс. Покрийте сладкиша с кърпа и оставете на топло докато видимо увеличи обема си. Печете в долната половина на предварително загрята фурна на 180 градуса около 30 мин. След изпичане оставете за още 10 мин. във формата, извадете го и оставете да се охлади добре.
 
* * * * *
 
ПЪЛНЕНА ПЛЕШКА
(предложение на Върбина Станкова от Шумен)
 
Продукти: половин кг. агнешка плешка, 50 гр. масло или маргарин, 2 връзки пресен лук, черен и бял дроб, сърце, по 1 връзка магданоз и джоджен, сол, черен и червен пипер.
Начин на приготвяне: Дробът и сърцето се нарязват на дребно и се разбъркват с нарязаните на ситно лук, магданоз и джоджен, солта, черния и червения пипер. С остър нож се прави джоб между ребрата и месото и се напълва с приготвената смес. Зашива се и се поръсва със сол, черен и червен пипер. Намазва се с разтопеното масло и се поставя в тава с малко вода. Пече се 2 часа.
 
* * * * *
 
ВЕЛИКДЕНСКА САЛАТА С ЯЙЦА
(предложение на Братанка Струнчева от Шумен)
 
	Продукти: 4 сварени яйца, 2 зелени салати, 1 връзка зелен лук, 2 с.л. зехтин, 2 с.л. оцет, маслини, репички и сол на вкус.
	Начин на приготвяне: Двете твърдо сварени яйца нарязваме на кубчета, а другите две на кръгчета. Измитите листа от марулята нарязваме на тънки ивици, а пресния лук на ситно. В салатиера поставяме марулите, лука и яйцата нарязани на кубчета. Посоляваме и подправяме със зехтина и оцета. Разбъркваме леко. Украсяваме с останалите яйца, маслините без костилките и репичките. 
* * *
ЛОЗОВИ САРМИ СЪС СТАФИДИ
(предложение на Стоянка Жекова от Добрич)
	Продукти: 1 глава лук, 1 ч.ч. ориз, 4 с.л. олио, 1 с.л. доматено пюре, 2 с.л. стафиди, 2 стръка копър, 3 стръка магданоз, черен пипер, сол, лозови листа, може и консервирани.
Начин на приготвяне: Лукът се нарязва на ситно и се задушава в олиото. Прибавя се оризът, доматеното пюре, стафидите, нарязаните на ситно копър и магданоз. Подправя се на вкус със сол, червен и черен пипер. Задушава се за кратко. Във всеки лозов лист се слага по малко от сместа и се навива стегнато на сарма. Сармите се нареждат плътно в тенджера, притискат се с чиния и се заливат с 3 ч.ч. гореща вода. Варят се до готовност. Поднасят се с кисело мляко, разбито със счукан чесън и нарязан копър.

ПИЛЕШКО С ЛУК
(предложение на Иван Лицов от Горна Оряховица)
 
Продукти: 1 пиле, 4 глави лук, 2 картофа, 1 прясна червена чушка, 1 с.л. червен пипер, 100 мл. олио, по половин връзка копър и магданоз, сол и черен пипер на вкус.
Начин на приготвяне: Пилето, нарязано на порции го запържваме в олиото, след което го изваждаме от мазнината и го оставяме настрани. В същата мазнина запържваме нарязаната чушка, прибавяме нарязания лук и червения пипер. Доливаме 2 водни чаши вода и връщаме пилето в нея, като добавяме нарязаните картофи, черния пипер и солта на вкус. Ври 1 час, след което прибавяме нарязания копър и магданоз, оставяме още 5 мин. да ври и ястието е готово.
 
* * * * *
 
СУПА ОТ ДРЕБОЛИИ
(предложение на Войка Димитрова от Шумен)
 
	Продукти: черен дроб, сърце, бъбреци, 2 връзки пресен лук, 3 с.л. масло, половин чаша ориз, 1 ч.л. червен пипер, сол, 2 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко, магданоз и джоджен.
	Начин на приготвяне: Дреболиите се сваряват в подсолена вода и се нарязват на дребно, а бульонът се прецежда. Ситно нарязания лук се задушава в мазнината, прибавя се червения пипер и се сипва бульона. Добавят се дреболиите, ориза и ситно нарязания джоджен. Оставя се да ври докато ориза стане готов. Застройва се с разбитите в киселото мляко яйца и се поръсва с магданоз.
* * * * *

ПЪРЖОЛИ С ГЪБИ
(предложение на Александра Тодорова от Шумен)
 
	Продукти: 800 гр. пържоли, 100 мл. олио, 600 гр. гъби, черен пипер, масло.
	За соса: лук, масло, брашно, бульон от кубче.
	Начин на приготвяне: Обезкостените пържоли се поръсват със сол, черен пипер и се изпържват в мазнината. Гъбите, нарязани на филийки се задушават с малко масло. За соса: нарязаният лук се задушава в масло, прибавя се брашното. Леко се запържва без да се зачерви. Прибавя се студения бульон и се сварява. В соса се слагат гъбите. Пържолите се нареждат в чиния и се поливат със соса. Сервира се със салата или пържени картофи.

Здраве
ЯГОДИТЕ – И ВКУСНИ, И ПОЛЕЗНИ
 
	Ягодите са не само вкусен плод и съставка на много десерти, но могат да се използват и като лечебно средство. Те подобряват апетита, влияят положително на храносмилането, притежават диуретични свойства, нормализират солния обмен, утоляват жаждата и способстват за производството на кръвни клетки. Неслучайно в народната медицина ягодите се използват често при малокръвие и стомашно разстройство при децата. Диетолозите определят ягодите като чудесно средство при недостиг на витамини, при хипертония, подагра, атеросклероза, маточни кръвоизливи. Отварата от плодовете на ягодите се препоръчва като диуретично и слабително средство, което също така помага при необходимост от изпотяване. За тази цел 2 с.л. пресни ягоди се сваряват за няколко минути с 1 чаша вряла вода, запарват се половин час, изцеждат си и се приемат по половин чаша преди ядене. Ягодите имат свойството да противодействат на различните причинители на чревни инфекции, успешно могат да се прилагат като допълнително средство срещу стрептококите, пневмококите и вирусите на грипа. Народната традиция съветва с отвара от ягоди да се изплаква гърлото при стоматит и ангина. А отварата от сухи или пресни ягодови листа помага при кръвотечения и хемороиди. Някои проучвания показват, че ягодите спомагат за прочистване на червата и кръвта, помагат срещу затлъстяване и влияят ефективно на обмена на йод при базедова болест.
* * *
ВИТАМИНИ СРЕЩУ ПРОЛЕТНА УМОРА
 
	Недостигът на витамини става причина и за най-различни кожни заболявания. Естествената защита понижава съпротивителните си сили и кожата става чувствителна към околната среда. С най-голямо внимание към това сезонно явление трябва да подходят бременните жени и малките деца. Ето една характеристика на най-важните витамини, какво причинява липсата им и къде да ги открием:
	Витамин А – Той е важен за запазване функциите на кожата. Признак за недостига му е чупливост на ноктите и косата и общо отслабване на съпротивителната сила срещу инфекции. Можем да си го набавим чрез млякото и млечните продукти, жълтъка, риба и рибено масло, черен дроб. Също в моркови, домати и кайсии.
	Витамин В комплекс – Това са групите, разтворими във вода витамини. Липсата се характеризира със симптоми като често главоболие, умора, безсъние, липса на апетит. Намират се в изобилие във всички растителни и животински храни, но най-много в гъбите, цвеклото, спанака, бананите, бобовите растения, мляко, яйца, черен дроб.
	Витамин С /аскорбинова киселина/ – Докато голяма част от животните образуват аскорбинова киселина в организма си, особеното е, че човек трябва да си я набавя отвън. Този витамин е безкрайно необходим за запазване функционалната способност и ефективност на всички тъкани и органи. Той е незаменим в борбата на организма с инфекциозните заболявания. Витамин С има удивителното свойство да стимулира и поддържа необходимото здравословно количество на всички останали витамини – ето къде е и причината за пролетната умора, липса на апетит, най-различни състояния на изтощение и сънливост, склонност към инфекции и възпаления. Можем да си го набавим от всички силно оцветени зеленчуци и плодове: всички цитрусови плодове, касис, ягоди, шипка, глог, малина, къпини, както и домати, зеле, картофи.
	Витамин Д /калциферол/ – Той е най-важният и необходим за изграждането и растежа на костната система при бебетата и малките деца. Витамин Д успешно се прилага при косопад. Този витамин има свойството да се складира в някои органи – кожа, бъбреци, черен дроб. Недостигът му крие риск от рахит. На първо място като доставчик трябва да споменем рибеното масло. Други източници са маслото, млякото и жълтъкът.
	Витамин Н /биотин/ – Известен още като витамин В7. Интересното при него е, че в много малки количества той стимулира развитието на полезни бактерии и е особено необходим за деца. Недостигът му води до затрудняване обмяната на веществата, до себорея, пърхот, засилена функция на мастните жлези, както до неестествено намаляване на пигментацията. Откриваме го най-вече в оризовите трици, картофите, черния дроб, млякото и жълтъка.
Източник: Общомедия
 

Любопитно
ВЕЛИКАНИ НА ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ - 
КОСАТКАТА
 
	Косатката спада към зъбатите китове и семейството на делфините, но по големина далеч надминава представителите на това семейство. Дължината на мъжката е до 10 м., а на тегло – над 9 т. Женската е по-дребна с дължина 7 м. Тялото е торпедовидно, черно отгоре и отстрани, а отдолу – бяло. Две овални бели петна се намират над очите й, а две бели ивици преминават отстрани на тялото в задната му половина. При мъжката, зад високия гръбен плавник се намира овално бяло петно, което се нарича „седло“, а гръбният плавник достига до 1,60 – 1,70 м. височина, докато при женската е два пъти по-малък. Когато тя плува по повърхността, той има формата на коса и стърчи отвесно над водата. По време на Втората световна война са стреляли с оръдия от военни кораби по косатки, вземайки погрешно стърчащия над водата им гръбен плавник за перископ на вражеска подводница. В устата на косатката има два реда остри и яки зъби, които са приспособени да задържат и разкъсват едра плячка. Поради хищническия си нрав косатката векове наред се е ползвала с мрачна слава. Наричали са я „тигър на моретата“, „морски вълк“, „разбойник“, „вълк в китова кожа“ и дори „кит-убиец”. Среща се във всички океани, от Арктика до Антарктика. Често може да се види между плаващите ледове в полярните области, но понякога навлиза в устията на големи реки и оттам достига на десетки километри нагоре по течението, като прекарва със седмици в речната вода. Среща се почти винаги на стада до над 300 индивида. При нападение прилага „групова тактика“, като атакуват само мъжките, а женските и малките се държат настрани, но при изяждане на плячката участват всички. Косатката се храни най-вече с различни риби, главоноги мекотели, морски бозайници и морски птици, но в стомаха й са намирани и морски костенурки. Понякога може да се види как косатки се хранят мирно наред с други китообразни от някое голямо стадо риби. Нейното поведение се определя от вида на плячката. При преследване на жертвата, в някои случаи проявява непредпазливост. Напр. гонейки тюлени, косатката отива толкова близо до брега, че попада на плитко и там загива. Нападайки едри животни, косатките действат като глутница вълци. Те обграждат жертвите си и след това ги нападат. Когато са във водата, тюлените обикновено бързат да излязат на брега или върху плаващи ледове, но понякога се объркват и скачат оттам в морето – право в устата на хищниците. Дори бързи птици като пингвините не винаги могат да се спасят. Описва се следния случай: Веднъж при тихо море няколко косатки, наредени в дъга, започнали да преследват ято плуващи пингвини. Птиците се отдалечавали от тях с голяма бързина, но косатките не изоставали и постепенно се сближавали, като се опитвали да обкръжат плуващите пингвини. Неочаквано птиците сменили рязко посоката на движението и заплували право срещу тях. „Пробивът“ успял, но един пингвин все пак попаднал между зъбите на един от хищниците. Косатката прилага различни начини на нападение срещу своите жертви. Настигайки напр. делфини, тя често отхапва цялата им опашка. При лов на тюлени хищникът понякога просто отсича с острите си зъби главата на тези животни. В. А. Земски описва пък следния интересен случай. Веднъж група от около десет косатки започнали да преследват един около 8 м. дълъг остромуцунест кит. Обкръжавайки жертвата си, те не й давали възможност да излиза на повърхността да диша, опитвайки се очевидно по този начин да я удавят. Достоверни наблюдения показват, че нерядко финвали, гърбачи и др. се хранят заедно с косатки от някое стадо риби или плуват мирно близо едни до други, без косатките да нападат по-едрите си събратя, а последните не проявявали безпокойство. От друга страна от самолет е наблюдавано как едри набраздени китове са прогонвали косатки, които са се доближавали до техните малки. Напр. сивият кит, когато усети косатка престава да плува, обръща се с корема си нагоре и остава така неподвижен, с разперени плавници. Зоолозите смятат, че това е средство за защита срещу нападението на хищника. Лежейки неподвижно във водата, тези животни не издават никакъв звук или шум, което затруднява откриването им. Когато все пак тя намери неподвижно лежащия сив кит, косатката започва да тика главата си между здраво сключените му устни и се мъчи да разтвори насила устата, за да се добере до езика. Този хищник може да се спуска на повече от 300 м. дълбочина и да остава под водата до 20 мин. Измежду всички китообразни косатката плува най-бързо – за късо време развива скорост от 55 км. в час. Зрението й е много добре развито и по острота се сравнява с това на котката. Еднакво добре вижда както под вода, така и във въздушна среда. Звуковите сигнали, които тя издава, са твърде разнообразни и между китообразните косатката е „най-интелигентният“ представител. Размножаването при нея става най-често през зимата. Бременността продължава 16 месеца. Новороденото е дълго около 2,7 м. Женската косатка ражда на всеки 3 години по веднъж. Малките са твърде игриви и техните родители ги подхвърлят с главата си високо във въздуха. Отношението на човека към косатката се измени, след като се разбра, че този хищник се отнася всъщност миролюбиво към него, а освен това и изненадващо бързо се поддава на дресура. Това животно не се страхува от хората и затова понякога се доближава съвсем близо до лодки, катери и китоловни кораби. Подобно доближаване се тълкува често неправилно като „нападение”. Първият случай, при който косатка е попаднала в неволя, е следният. През 1964 г. възложили на един канадски скулптор да направи статуя на косатка. За да има точен модел, той харпунирал една косатка, но след това не намерил сили да убие раненото животно. Вместо това той я закарал в залива Ванкувър, където започнали да я лекуват. Отначало поставили косатката в плаващ док, а после била пусната в оградена с мрежа част от залива. Понеже погрешно я взели за женски екземпляр, била кръстена Моби Дол. Тя била 2,67 м. дълга и тежала 1090 кг. Цели 57 дни плененото животно отказвало да приема храна, но след това започнало да изяжда по 45–90 кг. риба дневно. Главоноги мекотели и конско месо Моби Дол поглъщала неохотно. За голямо учудване на всички косатката се привързала към своя спасител. Тя давала той да я гали по главата и се обръщала по гръб, за да бъде чесана по корема с твърда четка. Моби Дол починала след 86 дни от кожно гъбно заболяване, което се появило поради замърсената вода на реката, вливаща се в залива. През 1965 г. двама канадски рибари успели да уловят в голяма рибарска мрежа една едра косатка край остров Наму в Британска Колумбия. Тя била купена от директора на океанариума в гр. Сиатъл. За пренасянето й до Сиатъл направили специална желязна мрежа. В нея косатката била откарана на 830 км. чрез буксиране от кораб. Директорът се заел с опитомяване на плененото животно още по време на плаването, което траяло цял месец. Той смело доплувал до косатката в мрежата, чешел я с четка по главата. Това се повтаряло често, тъй като тя се отнасяла миролюбиво. Поставена в оградено от залива място край гр. Сиатъл, косатката наречена Наму, съвсем се опитомила. Позволявала на дресьора си да я възсяда, стремително го носела по водата, играела си с него и давала да я чешат по корема и гърба. Наму била 6,55 м. дълга и тежала 3,5 т., отначало не искала да приема храна. След това изяла две сьомги, които много й харесали, защото до края на пребиваването си не се докосвала до друга храна. Наму починала след около една година живот. Понастоящем в океанариумите на някои градове в Канада и САЩ живеят над 30 опитомени косатки, които показват пред зрителите различни номера. Дресьорът Джим Ричардс в Сан Диего се осмелявал да пъха дори главата си в отворената уста на дресираната от него косатка. Проф. Томилин пише, че в бъдеще косатките ще могат да бъдат използвани за охрана на подводни плувци и водолази от нападението на хищни риби, за лов на едри акули и т.н.
От „Великани на животинския свят” – Димо Божков
 

Искам да съм хубава
ЗА СВЕЖО ЛИЦЕ
 
	От началото на март трябва да започнем да подготвяме кожата на лицето за лятото. Не е тайна, че лъчите на слънцето изсушават и състаряват лицето. Ето една рецепта, от която кожата става мека и хидратирана. Необходими са половин чаша разреден натурален каймак, но не от мазнина, половин чаша хубава водка, сок от три лимона, два сурови жълтъка. Жълтъците трябва хубаво да се разбият с дървена лъжица. Постепенно на малки порции се добавя всичко останало. Продължавате да разбивате енергично до получаване на хомогенна смес. Полученият крем-лосион трябва да бъде еднороден. Прелейте го в бурканче и съхранявайте в хладилник. Ползва се 2 пъти на ден през цялата пролет.
 
ЯЙЧЕНИ МАСКИ ПОДХРАНВАТ КОЖАТА
 
· Медена – Разбиваме 1 жълтък с по 1 ч.л. мед и краве масло. Нанасяме върху лицето за 20 минути и отмиваме с топла вода.
· Сметанова – Към 1 яйчен жълтък добавяме 1 ч.л. сметана. Разбиваме добре и нанасяме маската. След 20 минути я отмиваме с хладка вода.
· Овесена – Разбиваме 1 жълтък с 1,5 ч.л. мед и половин ч.л. овесено брашно. Нанасяме маската върху лицето за 10-20 минути. Измиваме с топла вода.
· Плодова – Разбиваме 1 белтък и го смесваме с 1 ч.л. сок от плод или зеленчук по избор. Добавяме и малко нишесте за сгъстяване. Нанасяме маската за 20 минути и след това измиваме с хладка вода.
· С мая – Разбиваме 1 белтък с 10 гр. мая за хляб. Нанасяме сместа на лицето и след 20 минути измиваме с хладка вода.
 
ДОМАШНА КОЗМЕТИКА
 
 Не е нужно да купувате скъпи мазила. С продукти от хладилника Ви и с малко време и желание можете да си направите сами поддържащи и подхранващи маски.
Напукани ръце: Много често от домакинските задължения ръцете се напукват и нито един крем не помага. Тази рецепта може да се справи с този проблем: 2 с.л. сок от краставица, 3 с.л. какаово масло и 2 с.л. бадемово масло. Разбъркайте до получаване на еднородна маса, която може да разтопите на водна баня при непрекъснато бъркане. Съхранете крема в хладилника и намазвайте ръцете.
Ябълков оцет срещу потни крака: Сипете по 1 чаша ябълков оцет в два дълбоки съда, сложете в единия топла вода – 37 градуса, а в другия студена. Потопете краката първо в топлата вода за 3 минути, а след това за 20 секунди в студената вода.
Чай и краставица за подути, раздразнени очи. Наложете на всеки клепач по едно мокро пликче чай, за да спаднат подутините. За успокоение използвайте прясно нарязани резенчета краставица.
Грижи за очите: Ако не виждате добре, вечер пийте по две чаши боровинков сок. При уморени очи пийте по една чаша сок от моркови всеки ден, или поставете две резенчета краставица върху клепачите за около 15 минути. При подути очи използвайте охладен зелен чай, с който направете промивки няколко пъти на ден.
Специалисти твърдят, че пиенето на чай намалява риска от перде на очите. Витамин А подобрява зрението особено вечер. Той се съдържа в зеленчуци с тъмно зелен цвят. Има го и в яйцата, сиренето и маслото. Витамин В комплекс предотвратява зачервяването на очите и помага на чувствителните към светлината очи. Най-добрият начин да запазите очите си силни и здрави е винаги да добавяте в менюто си моркови.
Източник: Общомедия
 

Полезна информация
	За да се заздрави връзката между двамата партньори на всяка изминала година заедно се предава символично значение. Празниците и годишнините са както следва:
 
· 5-та година – Памучна или басмяна сватба. Наречена е на името на тази най-проста текстилна материя, защото се смята, че една година след сватбата празникът вече е преминал в делник за младото семейство. С една дума, тече семейното ежедневие. Подаряват се хавлии и кърпи.
· 6 години – Дървена сватба. Петте години са критична годишнина. Обичаят гласи на този ден Тя и Той да си разменят различни дървени предмети. 
· 7 години – Медна сватба. Празнува се след цели 7 години семеен живот – период, който мнозина считат за особено критичен в съпружеските взаимоотношения. И като залог за бъдещето щастие съпрузите си разменят медни монети или съдове.
· 8 години – Тенекиена сватба. С това твърде сиво название наричат 8-та годишнина от бракосъчетанието. И в потвърждение на това, че семейният живот се върти главно около кухнята и прозаичните неща от всекидневието, двамата съпрузи си подаряват лъскави домакински съдове. 
· 10 години – Сватба на розите. На този празник се канят гости, кумовете и шаферите, съпреживели заедно с остарелите с едно десетилетие младоженци техния най-щастлив ден. И не само се подаряват рози с цвета на любовта, но и се танцува с червени рози.
· 13 години – Дантелена сватба. Тази сватбена годишнина е своеобразно предупреждение: не забравяйте да поддържате блясъка на своя брак! Купува се спално бельо.
· 15 години – Стъклена сватба. Петнадесет съвместно преживени години! Той и Тя си подаряват стъклени или кристални предмети, влагайки особен подтекст: че отношенията между съпрузите трябва да бъдат да бъдат чисти и прозрачни като стъкълце. 
· 20 години – Порцеланова сватба. Празнува се след 20 години брачен живот. Празничният обяд се сервира в нов порцеланов сервиз в знак на това, че от старите вече не е останала и една чинийка. 
· 25 години – Сребърна сватба. Този четвъртвековен юбилей – един истински подвиг в семейното летоброене! На празника се събират всички роднини. И наред със златните венчални пръстени, които все още носят, двамата съпрузи взаимно си даряват и по един сребърен. 
· 30 години – Перлена сватба. Отбелязва се след 30 г. съвместен живот. С названието си напомнят за това, че тридесет години, преживени заедно, се нанизват като перли в огърлица... За съпругата – перлена огърлица.
· 35 години – Ленена сватба. Това е един междинен юбилей – 35 години брак, но все пак юбилей! На този ден съпрузите обогатяват покъщнината с ленени покривки и кувертюри. 
· 40 години – Рубинена сватба. Съпрузите празнуват 40-та годишнина от сватбата си. Подаръкът е особено символичен, към златните венчални пръстени се прибавя по едно рубинче – камъка на любовта и огъня. 
· 45 години – Сапфирена сватба. Подарява се пръстен или накит със сапфир.
· 50 години – Златна сватба. Половин век заедно неразделни в радост и в неволи! По този забележителен повод съпрузите твърде символично си устройват повторна сватбена церемония – заменят старите си златни пръстени с нови. Разменят се златни бижута.
· 60 години – Диамантена сватба. Подарява се пръстен или накит с диамант.
· 70 години – Благодатна сватба. 
· 75 години – Коронна сватба.
	
	Да си 75 години заедно с любимия човек – не е ли това най-красивия подарък за предаността и любовта, съпътствали и двамата съпрузи в общия им житейски път?
 
Източник: Общомедия
 

Полезни съвети
ПЪРХОТЪТ Е ИСТИНСКА БОЛЕСТ
 
	 Пърхотът предизвиква прекалено олющване от кожата на главата. Ако е по-мазен, той залепва здраво и образува плаки, които запушват корена на косата, а ако е сух, се отделя на бели люспици. Появява се по-скоро при мазна, отколкото при суха кожа, като причина е обновяването на клетките. Последни изследвания показват, че силното лющене на скалпа, свързано обикновено със себореята, може да се дължи на прекомерното размножаване на дрождите питироспорум овале, които нормално живеят върху кожата. Пърхотът може да се предизвика от травма, хормонално нарушение, неподходящо количество въглехидрати в храната и употреба на много захар.
Избягвайте пържени храни, млечни изделия, захарта, брашното, шоколада, ядките и морските дарове. Преди да измиете главата, разрешете косата добре с четка с твърди косми, за да отлепите люспиците и миенето след това по-лесно ще ги отстрани. Мийте я два пъти, с умерено топла вода, като използвате специален продукт против пърхот. Сушете с хладък сешоар. Преди да измиете косата, смесете 8 с.л. чисто органично фъстъчено масло със сока на половин лимон и втрийте в кожата на главата. Оставете 5-10 минути и измийте с шампоан. Изплаквайте косата със смес от вода и оцет. Съотношението е четвърт чаша оцет на литър вода.
 
ИЗКУСТВЕНИТЕ ПОДСЛАДИТЕЛИ ПРИЧИНЯВАТ ЛЕВКЕМИЯ
 
	Опитите да заменим захарта с изкуствени заместители, за да се преборим с наднорменото тегло, са безсмислени, смятат учени от университета в Ливърпул. Това се дължи на факта, че човешкият организъм не е в състояние да разпознае подмяната и да реагира на нея. Захарта и нейните заместители действат по един и същ начин върху рецепторите за сладко. И в двата случая те се активизират еднакво и подават сигнал за усвояване на глюкозата. Нещо повече – мнението на експертите е, че изкуствените подсладители в някои случаи активизират глюкозните рецептори дори в по-голяма степен от захарта. В резултат обемът на изработвания от организма инсулин се увеличава значително. Това от своя страна води до нарастване на наднормено тегло. Но има и нещо по-неприятно: в последно време има доказателства за това, че консумацията на изкуствени подсладители увеличава риска от развитие на левкемия. До този извод стигнаха неотдавна група италиански лекари от университета в Болоня. Те проведоха експеримент с гризачи, в чиято храна бяха включени изкуствени подсладители. В резултат смъртността се увеличи значително. Мнението на експертите е, че консумацията на изкуствени подсладители застрашава много повече живота и здравето на представителките на нежния пол, които заради любовта си към сладкото, доста по-често от мъжете заместват захарта с тях.
 
ЛОШИЯТ ДЪХ ИЗЧЕЗВА ОТ МАГДАНОЗА
 
	Много хора имат проблем с неприятния дъх, който се носи от устата им. Най-неприятно е сутрин, защото през нощта количеството слюнка, което се отделя в устата е минимално. Именно слюнката създава киселата среда в устата, която спира развитието на бактериите. И все пак дори при добра хигиена на устата, човек може да страда от лош дъх. Основното, което може да подсказва неприятния дъх идващ от устата, е наличието на някакъв здравословен проблем, като стомашно неразположение или възпаление на венците. Не бива да се пренебрегват и други причини за появата на лош дъх – например приемът на лекарства. Най-лесният начин да се справите с неприятната миризма е дъвката. Но има и други възможности. Например сдъвчете стръкче магданоз, мента, розмарин и дори кардамон. Дъхът може да се освежи и от кората на канелено дърво, от анасоново семе, от карамфил.
	За да решите проблема генерално, трябва да промените и менюто си. Хрупайте сурови моркови, ябълки и целина, защото са богати на целулоза. Така ще си осигурите обилно слюноотделяне, което пък ще очисти дори най-дребните парчета застояла храна между зъбите.
Източник: Общомедия
 

Усмивки
	Кума Лиса срещнала Зайо Байо в гората и го поканила на кафе. Като отишли у тях, тя се съблякла и му казала:
	– Всичко, което виждаш е твое и можеш да го вземеш!
	Заекът нарамил телевизора и си тръгнал. По пътя го среща Кумчо Вълчо, който го пита:
	– Откъде изкопа тоя телевизор?
	Заекът му разказал всичко, а вълкът го взел на подбив:
	– Тъпанар! Тя е очаквала от теб нещо… по-така…по-мъжествено… ако ме разбираш какво имам предвид!
	– Ами, щом си толкова мъжествен, все още можеш да се класираш за хладилника…
 
* * *
 
	Тръгнал един любител на зимния риболов за риба. Пробива си той дупка в леда, намества си столчето и изведнъж чува мъжки глас:
	– Тук няма риба.
 	Станал човекът, дръпнал се няколко метра встрани, пробива дупка в леда и пак чува:
	– Тук няма риба.
	На третия път не издържал и попитал:
	– А кой говори?
	– Директорът на пързалката.

* * *
	
	Мъж се прибира вкъщи и жена му го посреща още на вратата с въпрос:
	– Къде ми е подаръкът за рождения ден?
	Мъжът се усмихва нежно и казва:
	– Мила, виждаш ли червеното ферари пред сградата?
	– Уааааау! Виждам го! Оо скъпи, благодаря ти…
	– Е, радвам се, че ти хареса – купих ти лак за нокти в такъв цвят…

* * *
 
	Иванчо се прибира вкъщи и казва на баща си:
	– Тате, утре ще има родителска среща… Обаче ще бъде в тесен кръг.
	– Какво значи в тесен кръг?
	– Ще бъдете само ти и директорът...

* * *
 
	Двама евреи имали стар конфликт помежду си. И решили да попитат Равина кой от двамата е прав. Равина чул мнението на първия и казал:
	– Прав си, приятелю – след което изслушал и другия и отговорил – и ти според мен си прав.
	Но един от присъстващите в залата, се възмутил и казал: 
	– Рави, при двама спорещи, обикновено има само един, който е прав. 
	При което Равина отвърнал:
	– И ти според мен си прав! 

* * *
 
	– Знаете ли, че народната поговорка "Седем пъти мери, един път режи!" е измислена от евреите?
	– Не може да бъде!
	– Сериозно, бе! Това е основното правило при обрязването... 
 

Занимателна страничка
РЪКОПИСЪТ
(Криминална загадка)
 
Когато инспектор Стрезов влизаше в стаята на капитан Мартинов, до слуха му стигна гневният глас на капитана:
– … а пък аз ви казвам, че това си е чисто мошеничество!
Беше краят на някаква фраза.
В стаята завари Мартинов и един непознат мъж към петдесетгодишен, с очила с толкова силни диоптри, че очите му изглеждаха като зад лупи. Той държеше в ръка стара книга, голям формат и се взираше в разтворената страница.
Мартинов се изправи бързо.
– Заповядайте, другарю подполковник! Позволете да ви представя другаря Светозар Колев, наш експерт по исландски език!
– Исландски? – вдигна вежди Стрезов, като подаваше ръка на Колев. – А защо е станало нужда да търсим експерт по исландски?
– Заради ей този ръкопис – посочи Мартинов. – Само преди час го иззехме от Гогена.
„Гогена“ беше от старите познайници на милицията, опитен измамник. Той имаше интелигентен вид, обличаше се много добре, даже с лек оттенък на суетност, и по цял ден висеше из заведенията, където се събираха чужденци. Представяше се за художник – оттам и прякорът му „Гоген“.
– Е, и какво? – запита Стрезов, като сядаше. Историята явно го заинтересува.
– Ами… какво – запъна се малко Мартинов. – Видях Гогена завчера в „Кристал“. Седи, разговаря с някакъв чужденец. Така се беше улисал, че даже не ме видя, като минах. Някакви големи приказки разправяше, чух само „манускритто, манускритто“. Ръкопис, с една дума. Викам си: Намислил е нещо нашият познат! А защо ръкопис? И оттогава го държим под око, ще направи някоя беля! И ето го днес пак в „Кристал“. Носи голям пакет. И пак същият чужденец. Седнаха, говориха нещо, тръгнаха да стават. Гледам, Гогена не посяга към своя си пакет, а го оставя на чужденеца. Сега, казвам си, вече е мой ред! Представям се по правилата, мога ли да задам няколко въпроса? Може. Интересувам се за пакета, чий е всъщност. А Гогена: „Нямате, казва, право! Това е мой подарък за господина. Ръкопис, старинен. Исландска работа, имам го и мога да го подарявам комуто си искам!“
– Е, а ти? – усмихна се Стрезов.
– Да беше друг – да прави каквото иска, но Гогена аз не мога да оставя така! Не е чиста работата. Хващат ме дяволите, но се разтапям от учтивост. Обяснявам на чужденеца, че може да стане жертва на мошеничество и че имам някои съмнения. Ще вземем ръкописа за един ден и после ще му го върнем. Той се съгласи, значи – още не беше го платил…
– Сега май на запад доста се ценят такива ръкописи – вметна Стрезов.
– Така е. Затова помолих другаря Колев да дойде, да ни прочете нещичко, да си съставим мнение що за книга е това!
Стрезов погледна въпросително към Колев.
– На исландски е – потвърди Колев, – и то доста старинен диалект. Даже и аз не всичко разбирам. Някакви исторически описания. Воюват, избиват се, мрат от чума и глад, змии ги хапят, а на всичкото отгоре и земетръси! Страхотия!
– Защо земетръси? – намеси се Мартинов. – Толкова ли е…
– Толкова – кимна Колев. – Исландия е земетръсна област. Тук и за вулканите пишат. Малко по-другояче е, но сигурно тук говорят за вулкана Хекла… – той се взря в страницата с очилата-лупи – … за един друг – Аския, и за още един – Хванадалсхнукур… Много.
– Значи, че е исландска – исландска е – заключи Мартинов. – Остава да видим дали е толкова стара. Ще я пратим на експертите в института, ще ги помолим по-бързо да ни кажат!
– А според мен няма нужда – каза Стрезов и пак се усмихна. – И така е ясно, че ръкописът е фалшив!
– Защо да е ясно, другарю подполковник? – каза неуверено Мартинов.
Защо наистина?
 


ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ:

На задача 1:
Броят на патиците е 36+36=72 + 18 става 90 + четвъртината са 99 + гъсока 
стават 100.

На задача 2:
В стадо хикс е имало 5, а в стадо игрек 7 магарета.

На задача 3:
Майката на детето. Тоест жената, която е казала "Като майка си" се е 
казвала Мария.

На задача 4:
В една чанта има 7 големи котки по 4 крака = 28 крака.
49 са малките котки по 4 крака = 196 крака. Събираме 196 (краката на 
малките котки) + 28 (краката на големите котки) = 224 крака.
224 крака има във всяка чанта. Умножаваме 224 по 7 чанти = 1568 крака.
Умножаваме 1568 крака по 7 (броя на момичетата) и получаваме 10 976.
И накрая прибавяме 16, това са седем момичета по 2 крака = 14 плюс
 2 крака на шофьора = 16.
Събираме 10 976+16 и получаваме 10 992 крака общо в автобуса!

На задача 5:
От нея става ясно, че единият от тях казва истината, а другия лъже, което автоматично изключва неделя, понеже и двамата казват истината тогава. Ако е „вторият или третият ден”, в който лъжат съответните животни, това означава, че предходния ден също са лъгали, тогава с твърденията им „вчера лъгах”, са истина, което няма как да се случи, понеже са в „ден на лъжата”. Следователно няма как денят да е вторник, сряда, петък или събота. Ако е понеделник (ден, в който лъже вълкът), то лисицата казва истината, че е лъгала вчера, което е в противоречие с условието (тя лъже в четвъртък, петък и събота). По метода на изключването остава единствено четвъртък.


