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Приоритети
В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
На 01.04.2014 г. от 13 ч. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ). На заседанието присъстваха също председателят на Контролния съвет (КС) на НАСГБ Маринка Маринова и членът на КС – Калинка Стайкова.
УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 19.02.2014 г. до
01.04.2014 г., както и информация от председателя за подготовката по провеждането през м. септември 2014 г. на Втория европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите.
УС обсъди и прие График за провеждане през месец юни 2014 г., на Отчетно-изборните събрания на Териториалните организации на НАСГБ за периода 2009 г. – 2014 г. Съгласно графика, на териториалните отчетно-изборни събрания ще присъства и член на ръководството на асоциацията от състава на УС или на КС на НАСГБ. До края на април, датите и часовете на събранията ще бъдат съгласувани с председателите на ТО и съответните присъстващи лица.
УС определи Норма на представителство за избор на пълномощници на Общото събрание на НАСГБ за периода 2014 г. – 2019 г. Основната концепция е съхраняване на представителността на членския състав на НАСГБ в Общото събрание, като се запази същия брой пълномощници –
19 души (сляпо-глухи членове на НАСГБ). Запазва се и досегашният брой пълномощници, които са избирани в съответните териториални организации и съответните зони. Нормата е базирана върху броя на членовете в съответната ТО към 31.12.2013 г. Териториалните организации, които са със 30 и повече члена (Пловдив, Варна, Кърджали, Добрич и Русе), избират съответно 3-ма, 2- ма и по 1 пълномощник. Териториалните организации в състав до 29 члена се групират както и до сега, в зони, които вече ще наброяват 7. Поради намаляване членовете в ТО София, те не могат да имат свой пълномощник, а заедно с ТО Перник образуват новата зона „Западна“. Запазва се разпределението на останалите ТО по зони, както и досега: зона „Родопи” (Неделино и Смолян), зона „Северна” (Горна Оряховица, Плевен, Велико Търново и Габрово), зона “Североизточна” (Шумен и Дулово), зона „Тракия” (Харманли, Стара Загора, Казанлък и Димитровград), зона
„Южна” (Асеновград, Стамболийски и Хисар) и зона „Югоизточна” (Ямбол, Сливен и Бургас). През месец юни на териториалните отчетно-изборни събрания в тези 20 териториални организации със състав до 29 члена се избират делегати за провеждането на зонални делегатски събрания. Последните ще бъдат свикани от УС на НАСГБ и ще се проведат най-късно през октомври т.г., на които ще бъдат избрани измежду делегатите, 1 или 2-ма пълномощника на ОС за съответната зона. Запази се и досегашния брой на пълномощници във всяка от зоните. Избраните пълномощници ще работят в предстоящия мандат на Общото събрание за периода 2014 г. – 2019 г.
Същия ден от 17 ч. в хотел „Новотел“ – Пловдив се проведе семинар на тема: „Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър“ – 10 години принос в рехабилитацията на сляпо-глухите“ с участието на пълномощниците на ОС на НАСГБ. От 18 ч. се проведе и Общото годишно отчетно събрание на НАСГБ за 2013 г.
 (В следващия брой ще публикуваме отделна статия за тези значими 
мероприятия на асоциацията). 

Снежанка Кирчева

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-5.1.05 “Съпричастност”
Проект  BG051PO001-5.1.05-0004-C0001 Създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на

Национална кампания „Запази зрението си”

„Виждането е рождено право на всеки,
а опазването му – дълг на всички”

Акад. К. Пашев – създател на българската офталмология

Всяка секунда на планетата ослепява по един възрастен, а всяка минута по едно дете.

По данни на Световната здравна организация за 2010 г. 285 млн. души са с увредено зрение. От тях 39 млн. са напълно слепи. Основните причини за загубата на зрението са некоригирани рефракционни аномалии /42%/ и катаракта /33%/. Световната тенденция за увеличаване населението на земята и неговото застаряване, естествено водят до нарастване на очните заболявания. Световната здравна организация прогнозира, че през 2020 г., 84% от всички зрителни увреждания ще бъдат сред хора на възраст над 50 г. В България 35-40 хиляди граждани имат различна степен на трайно увреждане на зрението.
Бързото развитие на офталмологията днес гарантира своевременната диагностика на очните заболявания и позволява 80% от тях да бъдат успешно лекувани.
Позовавайки се на статистически данни Европейските офталмолози считат приоритетни за наблюдение очните заболявания – катаракта, детска слепота, глаукома, диабетна ретинопатия, макулна дегенерация, роговична слепота и рефракционни аномалии /късогледство, далекогледство и астигматизъм/.
Уважаеми читатели, зрението е безценен дар и изисква много грижи:
  Редовните прегледи и грижите за очите значително намаляват влошаването на зрението, свързано с напредването на възрастта. Ако почувствате проблем с очите, незабавно посетете очен лекар;
  При преждевременно родени деца или преседели в кувьоз провеждайте ранни прегледи;
  Ежегодно замервайте очното си налягане след навършване на 40 години;
  Плискайте очите си със студена вода 5-7 пъти на ден, за да ги предпазите от замърсяване;
  Периодично, след консултация с офталмолог, извършвайте точни корекции на вашите очила;
  Когато ползвате компютри, спазвайте следните изисквания:
- разстоянието от екрана да не е по-малко от 30 см., а за деца – 40 см.;
- ученици от първи до девети клас трябва да ползват компютъра един час, а по-големите от тях -два часа. Задължително им осигурете периодични почивки;
- използвайте очила с филтър, независимо от степента на защита на екрана.
  Хранете се здравословно:
- Плодове и зеленчуци, богати на витамините А, Е и С предпазват от макулна дегенерация, катаракта и глаукома;
- За повишаване остротата на зрението пийте отвара от боровинки или черница. Срещу възпалени очи помага зеленият чай, а при червени очи – билката Очанка.
Уважаеми читатели, човек възприема 80% от заобикалящата го информация с очите, за това не допускайте светлината да угасне в тях!

Васил Долапчиев,

Ръководител на проект „Създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „Съюз на слепите в България” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане



Делници и празници 

БАБА МАРТА В ДОБРИЧ!

С настъпването на месец март човек се изпълва с оптимизъм за по-хубави дни. Пролетта идва и с нея традиционните празници, които я предвещават.
Тази година отново изработихме около 100 мартенички, които разпратихме на всички приятели от цялата страна. Не забравихме и различните ни партньори от НПК на слепите, Националното читалище „Луи Брайл”, списание „Звук и светлина”, „Зари”, НАСГБ и т.н. Изписахме пожелания за здраве, късмет и доброта, които да ни съпътстват навсякъде. Украсихме с червено-бял конец и портрета на най-значимия революционер – Васил Левски, който е окачен на видно място в клуба.
На 3-ти март – Националния празник на България взехме участие в общоградското събиране. Присъствахме на тържествената служба, състояла се в храм „Св. Георги”, а после поднесохме цветя на паметника на освободителите, с което почетохме паметта на нашите герои.
Международният ден на жената – 8-ми март, събра в клуба жените от организацията. Организирахме кулинарна изложба с различни сладкарски изделия. Отличилите се получиха предметни награди. Председателката приветства присъстващите с мили и красиви думи. Тя припомни, че жените са съзидателна сила, добрината носи тяхното име, красотата носи тяхното име, тяхното име е сила и жажда, радост и песен. Всяка жена получи пролетно цвете. Звучаха песни и стихове за майката и любимата. Завършихме с почерпка, дегустирайки майсторски изработените лакомства на нашите момичета. Признахме си, че е добре жените да бъдат почитани през цялата година,
а не само в определените от календара дни. Разделихме се в празнично настроение, планирайки отбелязването на първа пролет.
Калинка Ковачева


* * *
С НОВИ СИЛИ ПО ПЪТЯ НА КАНАДСКАТА БОРБА

На 20 март в клуба на инвалида в сградата на Централно управление на Национална асоциация на сляпо-глухите в град Пловдив, спортен клуб „Марица” – Пловдив проведе планирания в годишния календар турнир по канадска борба.
Дамската част на клуба за пореден път доказа, че е по-активна, когато се провеждат спортни мероприятия. Под ръководството на председателя на клуба Кирил Дамянов и наблюдаващото лице – члена на управителния съвет Милко Кичуков, турнира премина безпроблемно и най- важното – без контузии, на които в последно време сме свидетели нееднократно. Вътрешният турнир по канадска борба се проведе само на дясна ръка, поради физически причини непозволяващи засега на състезателките да участват и на лява ръка. Трите нови представителки на спортния клуб – Вида Георгиева, Мария Дичева и Мария Йорданова с удоволствие се включиха в състезанието и само опитът на Димка Дамянова не позволи на Мария Йорданова да спечели шампионското първо място. След изиграването на всички борби се получи и крайното класиране:

Първо място – Димка Дамянова Второ място – Мария Йорданова Трето място – Мария Дичева


Кирил Дамянов
* * *

КАК ПРАЗНУВАТ ВАРНЕНСКИТЕ ДАМИ

На 07.03.2014 г. ТО – НАСГБ и организациите на ССБ във Варна отпразнуваха заедно международния ден на жената – осми март. Празничната програма организираха и подготвиха Ганка Параскевова и Станчо Добрев. Председателят приветства всички жени с добре дошли и им честити женския празник. Пожела здраве и все така активно участие в празничните мероприятия.
Г-жа Веселина Стоилова поздрави всички дами със свое произведение – лично творчество. А Ганка Параскевова по подобаващ начин изрази уважението и преклонението на всички българи в този ден към българката, майка и съпруга със своето авторско стихотворение “Жена”.
Изнесе се програма от литературно-музикален рецитал за майката. Стефка Мирева рецитира стихотворение „За мама". Изпяха се песните: „Прекланям се пред тебе, скъпа майко" и „Жени има много красиви по света" – поздрав за всички служителки, присъстващи, гости и приятели. И накрая три дами изпълниха забавен скеч. Първата – Ганка Параскевова се представи като елегантна, модерна и съвременна дама със следното свое поздравление към всички жени: “Мъже, обичайте, уважавайте и ценете жените. Те са цветята на живота. Без тях няма радост, няма щастие на земята".
Втората дама – Цонка Трифонова представи жената в миналото и жената в днешното съвремие: Мъже, бъдете все до нас, в радост и тъга и най-вече в любовта".

Третата дама беше Елиза Кочева, която се представи като секс-бомба: “Мили дами, живейте, пейте и се любете докато се чувствате жени!”

Имаше жури в състав Станчо Добрев и Тошо Кирилов, които определиха на първо място – Ганка Параскевова за най-елегантна и модерна дама. Втора награда беше за най-трудолюбивата жена в миналото и сега – Цонка Трифонова. И на трето място беше Елиза Кочева – секс-бомбата. Журито награди и трите с дребни подаръци и цвете. Сред шеги, закачки, музика и танци продължи този хубав и прекрасен ден, изпълнен с много емоции, веселие и радост.

* * *
ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК

На 18-ти март ТО на НАСГБ и организациите на ССБ отпразнуваха заедно първа пролет.
Председателят Станчо Добрев, откри тържеството и пожела на присъстващите приятно прекарване на пролетния празник. Той даде думата на г-жа Веселина Стоилова, която поздрави всички гости с любими свои стихове за пролетта и любовта. Група „Еделвайс" изпълни три песни за пролетта и една за майката. Надежда Стойнова изпя „Песен за Варна".
Нашият състав „Детелини", към ТО на НАСГБ – Варна, изпълниха песен за пролетта –
„Навън вали", с която поздравиха всички. В нашата организация имаше рожденичка – това беше Герга Златинова! Станчо Добрев и Ганка Параскевова я поздравиха с песента на Веселин Маринов – „Всяка младост има своя край". На г-жа Златинова се поднесе поздравителен адрес, цветя и символичен подарък. Певческата ни група забавляваше всички гости с музика и песни до края на празника. За активно участие на нашите изпълнители във всяко мероприятие, както и на днешното се поднесоха цветя в знак на внимание и признателност. Пролетният празник премина в приятна и задушевна атмосфера, с много веселие и радост!



Блока подготви: Ганка Параскевова

* * *
С ОБИЧНИ КРИЛА
Пролетта стъпи в Асеновград, стопи снега и разлисти в зелено. Свеж дъх на разцъфнало около нас повишава настроението.
С пролетно настроение членовете на ТСО на слепите и на ТО на сляпо-глухите – Асеновград се събраха в своя клуб. Посрещна ги Баба Марта – Мина Стойчева с красива българска носия. Тя върза мартенички и раздаде вкусна пита на всички, като им пожела много здраве, късмет и борбен дух.
След това бе произнесено вълнуващо слово от Славка Ставрева за жената – майка, любима и сестра. Талантливата поетеса от гр. Лъки – Лушка Маджарова декламира свои стихове за любовта. Елена Янакиева също се изяви. Както винаги жените от клуба демонстрираха своите умения с поднесените специалитети.
Отличени бяха сармичките на г-жа Коручева, родопските баници на: Лина, Снежа и Лушка,
къпаната баница на Хюрю, сладкишите на: Ани, Гюрга Ангелова и Йорданка Чепаринова.
По случай международния ден на жената, заместник-председателят Алекси Ладжев поднесе на всяка дама подарък и цвете. Имаше още един повод за празнуване – осемдесет години от рождението на Елена Петлова. Въпреки пълната й слепота, г-жа Петлова е пример за подражание на висок дух и успешно справяне с трудностите. Тя също изпълни стихове от ученическите си години и почерпи с шампанско.
За 70-годишния си юбилей почерпи и Иван Пейчев, който е активен участник във всички изяви на съюза и провежданите викторини.
Само един задружен колектив може така да празнува!
Някой беше писал, че незрящия човек е птица без крила. Да, без крила, но със силен дух и хиляди мечти! А когато очите блестят с любовта и уважението на ближните, приятелите и хората в обществото, животът на този човек е друг. До него летят птици с обични криле. Нека се замислим, можем ли и ние, зрящите да бъдем птиците с обични криле, като не забравяме, че основното измерение на вярата е любовта.


* * *
МОЕТО ИМЕ Е ЖЕНА!
Славка Ставрева

На 12 март ТО на сляпо-глухите гр. Шумен, отбелязахме Международния ден на жената. Организирахме кулинарна изложба. Всички вкусотии бяха подредени на масите. След поздравлението на председателя Янко Стайков, жури в състав от читалищното ръководство – г-жа Раденкова и г-жа Стефанова оцениха кулинарните произведения. Всички получиха награди за положеното старание.
Прочетоха се стихове за майката и жената. Разказа се за първите жени, участвали в обществения живот на миналия век. Поздрав към жените отправи златната ни медалистка Еленка Христова с две народни песни и стари градски песни, в изпълнението на които се включиха всички присъстващи. За празника ни беше поканена експредседателката на бившата търговищка организация Сашка Тодорова, която се отзова с голямо желание. За първи път от съществуването на организацията отбелязахме Трифон Зарезан, макар и със закъснение. Няколко члена донесоха вино собствено производство. Дегустацията се извърши от председателя на ТО на НАСГБ Янко Стайков и Ивелин Тодоров, член на УС на ТО на НАСГБ. Производителите получиха награди, според заетото място в класацията.
Прочете се стихотворението на Евтим Евтимов „Вино и любов“. Радваме се, че на тържеството присъстваха и членове, които се движеха много трудно, но желанието им за среща с приятели беше толкова голямо, че им даде сили да присъстват на мероприятието. Почерпихме се с вкусотиите и продължихме с поздравите.
В края на тържеството си пожелахме здраве и до нови срещи за Великден.
Върбина Станкова

Силуети
ЕХО ОТ ДЕЛИОРМАНА
(част втора)
Синан излезе от дома на Мехмед и без да губи време, с бързи крачки се отправи към джамията. Налагаше се веднага да види как стоят нещата с наличните пари в касата. Пък и покрай золумлуците на Керим, забрави за задълженията си към пророка. Тая сутрин пропусна и двете ранни молитви – нещо, което досега не му се беше случвало. “Да пукне дано, чифутина му с чифутин!” прокле наум Синан Керим. Не само парите, ами и гащите да му вземе оная гюбек кадъна, пак ще му е малко. Какво му трябваше да я мъкне по сокаците и да се крие барабар с нея. Абе хаирсъзино, направи си кефа на душата, пък я проводи да си ходи по живо, по здраво. С такива мисли Синан стигна до кафенето на Реджеп, пресече малкото, постлано с каменни плочи площадче и се изправи пред джамията. Построена преди петдесетина години в чест на Абдул Хамид, тя извисяваше островърхо минаре на повече от трийсет метра. Като застана пред широката кована сводеста врата, Синан свали феса от главата и влезе вътре. На широкия двор се чуваше ромонът на шадравана, от който според едно предание в началото потекло мед, но после незнайно защо изворът изчезнал. Беловласите старци разказваха в кафенето, че млада ханъма случайно попаднала на това място. Силната и несподелена любов към един от войните на падишаха я довела тук. Безсилна в отчаянието си, тя паднала на земята и плакала от мъка, докато очите й не пресъхнали. На сутринта я намерили издъхнала, а на мястото, където капели нейните сълзи, избликнал нов, още по-голям извор. Тоя извор после един измирски дюлгер превърнал в чудно красив шадраван, а незнаен стихотворец изрекъл думи, които се помнят и до днес:
Нима има нещо по-силно от любовта? Тя е като красива персийска роза. Примамва те с аромат, опива те с ухание, накрая те пробожда остро, болезнено. Разкъсва сърцето, изгаря душата, а от пепелта се ражда нова още по-силна, по-изгаряща любов!
Помнеше Синан тия думи и често се връщаше към тях след дългите нощни гуляи. Заради това дойде тук в джамията, да пречисти душата, да се освободи от греховете, натрупани напоследък. Беше се повлякъл по акъла на Велчо и неговите другари по чашка. Заряза домашното спокойствие. Не забелязваше топлите, изпълнени с тъга и обич погледи на Асибе. За децата се сещаше само, когато трябваше да измие гузната си съвест. Неговата Асибе му беше вярна като куче. Тя беше хладната сянка под жаркото слънце, като студен извор сред пустинния пясък. Като хладен оазис, в който можеш да намериш отмора след дългия път. Само дето той не я ценеше, нито я зачиташе за човек. Имаше я за една от многото вещи в голямата, скъпа къща.
Синан бавно изми ръцете, носа, устата и босите си крака. После нахлузи специалните найлонови торбички върху чистите нозе и влезе във вътрешното помещение, където се извършваше молитвения обред. Разтърсван от тежките помисли, Синан падна на колене и смирено отпусна глава върху дебелия багдадски килим.
– Боже, Боже – простена той. – Прости ми греховете, освободи ме от всички мои прегрешения!
Сякаш нейде от високото минаре чу пророка, който изрече със страховит глас:
– Много си грешен Синан, за да те опростя и да ти намеря място сред небесните гюлови градини. Грехове не се измиват с молитви и палене на свещи, а с добри дела и зачитане на хората. Ти гледаш само себе си и не признаваш болката на другите. Ядеш свинско през постите, ходиш по жени, пиеш мастика и черно одринско вино. Хайде, от мен да мине яденето и пиенето, но това, което причиняваш на хората, на твойте близки, на тия що те обичат и ония де се страхуват от тебе, това ни аз, ни моя небесен баща не ти прощаваме. За тия ти грехове ще гориш в геената, ще вриш в катрана. Стани, излез от това свято място. Върни се, когато изчистиш душата си от омразата, злобата и алчността. Помагай на Иван, помагай на Хасан. И не взимай нищо за помощта.
Синан се изправи тежко и залитайки тръгна през двора към изхода на джамията. Навън слънцето избистри погледа му, но думите на пророка не спираха да кънтят в ушите. И сякаш го шибаха по гърба и го караха да върви все по-бързо и по-бързо. Накрая ходенето се превърна в подтичване, а тичането в лудешки бяг. Тичаше Синан по тесните улички, като подгонен от хиляда шейтана, които крещяха в един глас зад гърба му:
– Стой, Синан ага! Не бягай! Няма къде да се скриеш, от това което си вършил!
А Синан тичаше, не спираше. С последни сили той се добра до реката и скочи в нея с мисълта, че ще се скрие и от хората, и от шейтаните. Буйната река го завъртя един-два пъти, преметна го през ръбестите камъни на теснината, после като изгладняла Ламя го погълна и заситена пое
през долината към широкото и безкрайно море.
Кирил Дамянов

Историята помни

ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ – БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР
-продължение-

На Свети Иван Кръстител, когато се брулят орехите, тогава щяха да сгодят севастократор Петър с Анна, а великият боляр Михаил несебърски с Мария. Тъй Ирина си осигуряваше двама от най-богатите и влиятелни български велможи, като крепители на нейната власт. Десислава редеше замислена косите си, без да бърза, с бавни движения, следейки някаква своя вътрешна мисъл, която нямаше нищо общо с предстоящото тържество. Откак бе отказала да приеме сватовете на един от най-знатните хърватски велможи от рода на Качичите, тя бе изпаднала в немилост пред брата си, който и без това имаше достатъчно причини да бъде недоволен от нея. Едно след друго тя отказваше да приеме предложенията за женитба на най-знатните момци в България, Сърбия, Хърватско, Епир и Никея. Какво чакаше? Нима все още мислеше за първата си обич, за оня богоненавистник Калоян? Новият севастократор надникна зад една завеса и каза бързо:
– Надявам се, че няма да ме караш да чакам. Знаеш, че трябва да бъдем там точно в уреченото време.
Той се отдръпна и видя, че прислужницата на Десислава води подире си някакъв сляп певец.


– Време ли е сега да се слушат песни! – извика гневно той. – Току-виж, сте се забавили с
обличането и гизденето.
Ала прислужницата се поклони и пошъпна:
– От много дни виждам колко тъжна и замислена е нашата болярка… Нека, дордето й нагласим косите, този странник певец я развесели с някоя нова песен, та да не изглежда все тъй мрачна на пиршеството...
Певецът се нагласи в един ъгъл, взе гуслата си и запя. Чудни думи редеше слепецът. Сякаш съдържаха властна магия. Замисленото лице на Десислава се оживи. Момите, които гиздеха господарката си, също слушаха, ала не можеха да доловят нищо извънредно. Само Десислава разбираше тайния смисъл на думите, които стопяваха мъката на сърцето й. Тя подреди жълтиците на челото си, направи знак на момите да излязат и пошъпна на старата си прислужница:
– Пази на вратата!
След това с бързи стъпки приближи до божека и каза едва чуто:
– Отдавна те чакам… Още преди два месеца Калоян ми писа, че ще те проводи. Каква вест ми носиш?
Безжизнените очи на певеца странник се втренчиха в нея, тъга трепна в замисления им
взор:


– Лоши вести, велика госпожо… Моят висок господар, севастократор Калоян, проводи
пратеници до твоя брат господин Петър, за да те поиска за невеста.
– А аз да не знам нищо! – извика Десислава. – Никой дума да не ми каже! – тя притисна ръце до гърдите си в безмерно възмущение, добави: – И какво? Какъв ответ е дал брат ми?
– Високият господин Петър отговорил, че би дал на драго сърце сестра си на благородния господар на Бояна, ала младата мома била вече сгодена за знатен тугински княз.
Десислава го изгледа поразена. Не можеше да повярва. Каква дръзка лъжа! И без да я попита дори. Изведнъж тя потръпна. А може би Калоян бе повярвал? Тя бързо грабна ръката на певеца.
– А той повярва ли? Кажи по-скоро, човече божи!
– Нима не е вярно? – възкликна радостно пратеникът. – О! Отначало севастократорът бе съвсем като безумен. После почна да се съмнява. Сякаш все му се струваше, че има измама някаква. Затова ме проводи. Значи, не е вярно.
Старата бързо подаде глава иззад вратата:
– Петър!
Веднага момата изтича до раклата си, почна да дипли наметката връз дясното си рамо.
Прислужницата й помагаше. Певецът дръпна лъка и запя отново.
– Кочията чака – каза нетърпеливо новият севастократор и хвърли недоверчив поглед към певеца божек. След това учудено изгледа разведреното лице на сестра си. Челото му леко се помрачи. Неясна мисъл го загриза. Младата мома го гледаше с надменно презрителна усмивка, очите й сияеха щастливи, огромни, прекрасни, като ярки звезди. Ноздрите й, меките й червени устни трепкаха в зле сдържано негодувание. На бледите устни на Петър заигра зъл присмех и тих кикот се изтръгна от устата му.
– Няма ли да престанеш да мислиш за твоя Калоян?
Десислава пламна. Огън избухна в кротките й очи. За да защити любовта си, свенливата мома се превърна на тигрица.
– Никога няма да престана да мисля за севастократор Калояна! До края на дните си...
– Тогава ще идеш в манастир. Ала никога няма да позволя да станеш жена на най-големия ми враг.
– Добре. В манастир – благите й очи пламнаха в буйна решителност.
Твърдостта и смелостта на крехката девойка сепнаха брат й. Той я изгледа поразен, приближи до нея, стисна силно китката на ръката й и пошепна през зъби:
– Още утре ще бъде обявен годежът ти със захълмския жупан…
Отвращение и гняв се изписаха по лицето на момата. Тя дръпна силно ръката си и отстъпи към вратата.
– Никога. Аз ще бъда съпруга на Калояна или ще ме намерите на дъното на Етъра.
* * *
Влагата в тъмницата разяждаше бавно крехкото здраве на художника. Някаква ръка полека се допира до рамото му. Добрил трепва, с мъка смазва един безумен вик на устата си. Тих шъпот се свежда над ухото му: “По-скоро… Подир мене… Ни дума…”
Майсторът чувства край себе си някаква осанка, с която се промъкват през полуоткрехнатата врата. Стражите са изчезнали. Добрил цял трепери от тревожна възбуда. Ала не смее да зададе нито един въпрос. Само върви край непознатия, който мълчаливо му бе подал една наметка и шлем, подобни на неговите. В крепостното дворче няма жива душа. Добрил вижда под една стряха два коня. Малката порта безшумно се затваря подир двамата конници. В това време старата прислужница на Десислава за последен път прегръща и прекръства младата мома. Двете жени се ослушват и чакат изтръпнали да чуят условния знак. Боляринът Стефан се бе заклел, че ще избягат и тримата в Средец. Десислава загаси вощениците една по една. Полуотвори прозорчето. Дъждът бе спрял. Сред плътната тишина, тихо се чу два пъти да се изсвири. Десислава бързо прегърна за последен път вярната си прислужница, която след смъртта на родителите й бе станала най-довереното лице, излезе в полутъмния трем, полека заслиза по мраморната стълба. Откачи веригите на портата, отмахна резето. Малките й ръце с мъка държаха огромния ключ, който отдавна бе взела от джоба на брата си и, който никой не можа да намери, колкото и да го дириха. Момата полека отключи, застана за миг изтръпнала, със сърце, което биеше чак до гърлото. Тя открехна тежката врата. Плах вик замръзна в гърдите й. Ледени струи я обляха. Долу, на края на стълбите, стоеше севастократор Петър. Лицето му бе свито като на хищник, който се готви за опасен скок. Десислава усети как силите й се стопяват. Сви се на две, като подкосено цвете. Падна.
Двамата конници нетърпеливо се ослушват и вече няколко пъти палят и загасват борината според условеното. Най-сетне някакъв човек изниква в мрака, бързо приближава към тях. Почти залита, а гласът му звучи глухо и сковано:
– Бягайте! Бягайте! Десислава е хваната. Бягайте по-скоро. Ще тръгнат и Вас да дирят.
Един миг на колебание. Как ще се яви великият болярин Стефан без нея пред севастократор Калояна. Ала няма време за губене. Двата конника изчезват по посока към южната градска порта. След три часа потерята, която бе изпроводена подире им, се върна обратно посърнали и грижовни. Всесилният зет на царицата щеше жестоко да ги накаже.


Фани Попова Мутафова


От първо лице
КОГА ИЗУЧИХ ЕСПЕРАНТО И
 КАКВО МИ ДАДЕ МЕЖДУНАРОДНИЯТ ЕЗИК
Едва ли някой е изучавал чужд език с толкова прекъсвания, както аз учих есперанто. Началото поставих, когато бях ученичка в прогимназиалните класове, на училището за деца с увредено зрение в гр. Варна. Тогавашният директор на училището – много известният у нас и в чужбина незрящ есперантист – Михаил Карамихайлов откри курс по есперанто, в който се включих и аз. След като завърших училището, прекъснах и изучаването на езика. Втора възможност ми се отдаде, когато постъпих на работа в специализираното предприятие "Успех" в гр. Габрово, по-късно преместено в гр. Дряново. Там се запознах с есперантиста Васил Матев, който току-що беше сформирал курс по есперанто. Възползвах се от тази възможност и аз, но курса съвсем скоро се разпадна. Аз обаче продължих да се срещам с Матев и се интересувах от граматичните правила и значението на различни думи. Но като виждах, че знанията, които получавам са твърде повърхностни и, че няма да постигна много големи резултати, прекъснах обучението си. И чак след3-4 години като студентка във висшия педагогически институт в гр. Велико Търново, възобнових изучаването на есперанто. Разбрах за функционирането на курс в града, който аз посещавах от време на време за консултации и за превод на непознати есперантски думи, за да обогатявам речника си. Попаднаха ми брайлови есперантски списания, от които почти нищо не разбирах, защото на всяка страница срещах куп непознати думи. По това време Българското национално радио провеждаше един задочен курс по есперанто. На желаещите изпращаха тестове, в които да се отговаря на поставените въпроси, да се разработват езикови граматични упражнения, да правят преводи от есперанто на български и обратно. И аз се включих в този курс, но съвсем скоро се отказах, защото нямаше кой да ми чете тестовете, а не след дълго време преустанових за кой ли път изцяло заниманията си по изучаването на международния език. Отново се заех – този път много по-сериозно след няколко години, след завършването на висшето си образование. Два пъти ходих на курсове в международната есперантска школа в с. Писаница, Смолянска област. Там аз придобих много добри езикови знания и умения, като положих успешно изпити за втора и трета степен. През цялото това време голяма помощ ми оказа моята приятелка Яела Фархи. Твърдо беше решила на всяка цена да ме направи добър есперантист. Изискваше кореспонденцията ни да бъде само на есперанто. Беше много строга и взискателна, но и внимателна при коригирането на грешките ми. Помагаше ми и Таня Милева, много активна и перфектна есперантистка. Позната сред есперантистите у нас и в света, като една от най-дейните в есперантисткото движение.   Ето така протече моето изстрадано изучаване на есперанто, с много перипетии и дълги,дълги прекъсвания. Но какво ми даде международният език? Какво спечелих? Според мен си струваше този огромен труд, който положих. Започнах да чета все по-уверено и с разбиране есперантска литература. Кореспондирах си със съидейци и приятели от Франция, Бразилия, Испания, Полша, Унгария, Чехия, Холандия, Русия и др. Гостували са ми есперантисти от Франция, Полша, Чехия и Беларус. Аз сега продължавам да пиша, макар че за съжаление кореспондентите ми намаляха. С едни престанах, защото предпочитат вместо на брайл да пишат по скайп и електронна поща, което пък аз не умея, защото не владея компютъра. Други от кореспондентите завинаги ни напуснаха. Но и тези, които са ми останали никак не са малко. С тях дълги години общуваме чрез писма, а с някои се познаваме лично. Участвала съм в няколко международни есперантистки конгреси, провеждани в България и други страни – Полша, Хърватия и Австрия. Аз също съм гостувала на мои приятели есперантисти в Полша и Беларус. Международният език есперанто ми даде възможност да общувам и създавам широки приятелски връзки. Активно участвам в есперантисткото движение сред слепите есперантисти в България. Членувам в асоциацията на невиждащите есперантисти в България – АНЕБ, още от самото й създаване. През миналата година бях удостоена с най-високото й отличие – почетен член на асоциацията, по повод 75-годишнината ми. Ръководила съм и курсове по есперанто. Помагала съм на нови есперантисти да овладеят добре международния език. Членувам и в есперантисткото дружество на виждащите есперантисти в гр. Горна Оряховица и се включвам в неговата дейност и мероприятия. Контактувам и имам чудесни приятелски отношения с много зрящи есперантисти, които ме приемат като равностойна тяхна съидейничка и ме уважават. Получавам и с удоволствие чета есперантски списания. С наслада слушам звучни песни в превод на есперанто. Радвам се и съм много доволна, че владея и си служа с този чудесен международен език есперанто.
Маринка Маринова

Хоризонти
ПРИРОДНИЯТ РЕЗЕРВАТ УОЛОНГ –
ДОМЪТ НА СПЯЩИЯ ДРАКОН
Природният резерват Уолонг е разположен високо в планините на западната китайска провинция Съчуан на около 1600 км. от Пекин. Там, където планинският хребет се извива като гръбнак на дракон сякаш с настръхнала кожа от ели и брези, облаците падат ниско и бавно се спускат
от планината. Снегът от последните зимни бури покрива клоните и дънерите. Когато поривите на вятъра развълнуват дърветата, снегът полита надолу като кристален воал, придаващ призрачен блясък на гората. Хълмовете са толкова плътно, че светлината под бамбуковото покривало е зеленикава като на морското
дъно. Уханието на мъховете като вълни се разстила под дърветата. Бамбукът е покрит със скреж, плътна тишина обгръща планинския хребет – не се усеща никакво движение или признак на живот. Местни хора от народността кианг вярват, че някога странстващ дракон минавал през долината и се влюбил в прекрасните планини и дървета. Той избрал да заспи сред тази красота и никога вече да не се събужда. Народът кианг направил голяма дървена статуя на дракона, за да им напомня легендата. В превод Уолонг означава буквално„спящ дракон”. Природният резерват е създаден през 1963 г. с площ от 1999 кв.км. „Спящият дракон” е дом за повече от 6000 вида растения и животни. „Уолонг” е покрит с гъсти вечнозелени гори, сред които блестят върховете на покрити с вечен сняг планини. Разделен е на 4 области: планински склонове, покрити с широколистни и вечнозелени иглолистни гори с бамбуков подлес; живописни речни долини, където са съсредоточени селищата и фермите; високи алпийски поляни над линията на горските масиви – там, където цъфтят прекрасни цветя и живеят яковете; над всички тях се извисяват
20 покрити с ледници планински върхове с надморска височина над 4000 м. 4 са и народностите, които обитават резервата – кианг, тибетци, китайци от народностите хан и хуи. Кианг са най-голямата етническа група, която живее тук от няколко хиляди години. Обитават главно долината на р. Питиао, която пресича „Уолонг” от североизток на югозапад. По-възрастните жители все още се обличат в традиционните си богато бродирани носии, а везаните колани и уменията в ръчните занаяти на кианг, са прочути в цял Китай. Кианг са фермери и пчелари. Често през лятото се изкачват високо в планините като взимат и своите кошери, за да може пчелите да събират прашеца от многобройните диви цветя по склоновете на планините. Тук кианг се срещат с тибетците – пастири и техните якове. „Уолонг” е прекрасно място, пълно с редки животни, красиви птици, насекоми и растения, които не се срещат никъде другаде по света. На своята малка площ, резерватът съхранява 17 процента от биологичното разнообразие на Китай. А това означава, че е изключително важно „Уолонг” да бъде строго защитен. Разбира се, ловът и дърводобивът са абсолютно забранени, а събирането на редки растения се контролира и е внимателно регламентирано. В „Уолонг” живеят застрашени видове животни като гигантската и червената панда, снежният леопард, златната тъпоноса маймуна, тибетският макак, азиатската черна мечка, златният фазан и дървесният гълъб. Изключително голямо е и разнообразието на безгръбначни животни – повече от 1700 вида, а растенията са 4000 вида. Особено красиви са багрите на цветята през лятото. На територията на природния резерват „Уолонг” ясно са изразени 4 сезона на умерения климат. През пролетта (от април до юни) дремещите планински склонове се покриват със светлите розови и пурпурни оттенъци на цъфтящите рододендронови дървета. Лятото е от юни до септември. То е топло и влажно в долините и чисто и светло в планините. Но от време на време внезапни летни снежни виелици обгръщат върховете. Есента започва през октомври, когато всичко се обагря в червено, жълто и оранжево. През зимата в планините вали обилен сняг, но в долините обикновено вали само дъжд. „Уолонг” е прочут най-вече с гигантските си панди. За да помогне на пандите да оцелеят, китайското правителство и други свързани със защитата на дивата природа организации създават Китайски център за съхранение и изучаване на гигантската панда. Тук се грижат за няколко червени и повече от 50 гигантски панди. Много от тях са спасени след наранявания или болест. Учените се стараят да научат повече за това как пандите отглеждат своите малки. В това е и надеждата за спасяването им от изчезване. Изследователският център в резервата „Уолонг” е най- успешният в света за развъждане на гигантски панди. Много от тях можете да видите в повечето зоопаркове в света. „Уолонг” постепенно става все по-популярно място за туристи – любители на природата, за наблюдения на редки птици, за фотографиране на редки растения. Благодарение на своите широки павирани пътища „Уолонг” има може би най-достъпните поляни на алпийски височини. Мнозина, видели багрите на лятото и есента в резервата, казват, че това е най-красивото място в Азия.
Но най-добре е да се убедите сами!
Източник: www.reserves.biodiversity.ru

Приятели от близо и далеч 

10-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

Съдбата на нашето поколение ни предостави огромния шанс преди много, много години да се съберем в ПП „Успех“. Тук, в организацията на слепите в Пловдив изживяхме своята младост.
Израснахме както в професионален план, така и в личен. Сега, когато тези приказни години са зад гърба ни и сме изпълнили дълга си пред деца и внуци, би трябвало да си живеем тихо и кротко пенсионерските години. Но няма как да се случи
с жени толкова активни и непримирими. В средата на месец февруари 2004 г., създадохме свой Дамски клуб, който по-късно нарекохме
„Орхидея“ и започна нашата бяла приказка. Председател на клуба е Радка Христова. Дейността ни тръгна динамично, тъй като бяхме заредени с много енергия, емоции и идеи. Преобразявахме се в Баба Марта, Първа пролет, Дядо Коледа и т.н. Всяка наша сбирка е своеобразен празник. Колко дрехи за дечица и стари хора сме изплели и дарили. Гостували сме на много други клубове и сме ги удивявали със своите умения. Летните ни месеци са за посещения на забележителни и красиви места от България. Повече от две години има и народна фолклорна група "Орхидея". Нашите песни са харесвани и аплодирани, където и да сме се представяли. Дойде и 25.02.2014 г., на която дата отпразнувахме 10-годишен юбилей. Имахме много гости, които в годините са ни помагали и това са господата: председателя на ССБ – Велик Атанасов, председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов, председателят на ТСО "Пулпудева" – Георги Генов, представители на НЦРС Пловдив, НПК на слепите, които дариха плата за нашите красиви носии. Много ласкави думи за дейността на клуба казаха всички, които ни гостуваха и честитиха празника. Приятелите ни от клуб „Каменица“ ни поздравиха с фолклорна програма, подариха картина за обновената ни приветлива и красива зала. Г-н Николай Чапански ни направи записи и след това в продължение на дни и седмици ги излъчваха по радио „Пловдив“. 
След миговете от празника ни и след незабравимите години заедно имаме едно желание само – да сме здрави, заредени с вяра, сърцата ни да преливат от любов, непритворна, а чиста и искрена. Ако сме съхранили тези святи чувства, успехът ни ще е гарантиран, а щастието – пълно.
Стоянка Ангелова

Здраве

С КАКВО Е ПОЛЕЗЕН ЕВКАЛИПТЪТ?

Евкалиптовото масло успокоява дихателните инфекции. Той представлява най-високото широколистно дърво в целия свят. Родом от Австралия, днес той е разпространен в цяла Африка, Индия и Китай, както и страните около Средиземноморския басейн. Лечебната сила на евкалипта е открита от австралийските аборигени. Те лекували своите рани с листа от евкалипт, за да предотвратят развитието на инфекции и да ускорят заздравяването на кожата. Маслото от евкалипт се оказало едно от най-надеждните оръжия срещу смъртоносната епидемия малария. Счита се, че точно това е причината мнозина да наричат евкалипта "дърво на живота". Западът открива свойствата му през 19 в., а култивираното растение много бързо се разпространява в Северна Америка и южна Европа. Интересен факт е, че за производството на 500 мл. евкалиптово масло са необходими цели 25 кг. млади евкалиптови клони и листа. Голяма част от хората асоциират евкалиптовите листа като храна на симпатичните коали, но маслото от евкалипт заслужено набира все по- широка популярност. Учени от немски произход установяват, че в неговите листа се съдържат между 1,5-3 процента етерично масло, чиято главна съставка е евкалиптол – до 80 процента. Сред останалите ценни съставки са камфен, пинен, терпинеол. В листата са открити и дъбилни вещества. От евкалипт се извлича едно от най-известните етерични масла. То е ефективно срещу почти всеки микроб. При отделните видове, свойствата на етеричните масла леко се различават, но всички до едно са антисептични. Освен против малария, евкалиптовото масло е много ефективно срещу стафилококи, дизентерия и салмонела. Изследователи от целия свят потвърждават неговото широкоспектърно действие срещу устойчиви на антибиотици заболявания, но туземците инстинктивно са знаели тези качества и са се възползвали от тях. Ако не се лекува своевременно, бронхитът може да доведе до бронхопневмония. Редица проучвания през последните години доказват, че евкалиптът притежава не само много добро антисептично действие, но и има способността да разширява бронхиолите на белите дробове. Втриването в гърдите на етеричното масло има леко затоплящ и успокояващ ефект, което спомага за облекчаване на дихателни инфекции. Евкалиптовото масло е чест компонент на препарати срещу астма, бронхит, синузит и хрема. Той се използва и в продукти за орална употреба – освежава дъха и неутрализира бактериите в устната кухина. Маслото от евкалипт е включено в състава на масажни средства за артрит, ревматизъм и болки в мускулите. То тушира възпалението и болката, отпуска напрегнатите мускули, освежава и тонизира. Една от традиционните му употреби е използването му като приятен аромат, както и за облекчаване на депресията, която неминуемо се появява с някои болести. Билкари използват маслото за лечение на малки кожни ранички. Масажирането на кожата или добавянето му във ваната ускорява лечението на кожни инфекции, ожулвания и порязвания. В Южна Америка много често използват маслото от евкалипт за лечение на респираторни инфекции и като рубифациент – вещество, увеличаващо притока на кръв към кожата. Маслото от евкалипт е подходящо за почистване на различни домашни повърхности. Скорошни изследвания установиха, че оралното приемане на евкалиптово масло помага за снижаване нивата на кръвната захар. Все пак приемът задължително трябва да се консултира с медицинско лице. Други анализи доказват, че евкалиптът е много добър стимулант, който подобрява сърдечната дейност. Ако искате да дезинфекцирате домашната среда, прибавете само няколко капки евкалипт към почистващите препарати. Няколкото капки етерично масло, разтворени във вода, са напълно достатъчни за дезинфекция на всяка една повърхност. Бъдете внимателни, защото в големи дози евкалиптът е токсичен. По- малко от 3,5 мл. от евкалиптовото масло могат да убият човек. Не прилагайте препарати, които съдържат маслото върху лицата на бебета и деца, защото може да се получат гърлени или бронхиални спазми, които наподобяват астматични атаки. Дори може да се стигне до задушаване и смърт. Евкалиптът не бива да се употребява от хора, страдащи от чернодробни заболявания, възпаления на жлъчните пътища или стомашно-чревния тракт. Противопоказно е хората с чернодробни заболявания да приемат продукти със съдържание на евкалипт.
Източник: www.zdrave.com

За конкурса

АГНЕШКА ДРОБ-САРМА
(предложение на Александра Тодорова от Шумен)

Продукти: килограм и половина агнешки бял дроб и дреболии, олио, 300 гр. агнешко було,
2 глави лук, 100 гр. ориз, сол, магданоз, джоджен и черен пипер.
Начин на приготвяне: Агнешките дреболии се измиват добре и се сваряват в подсолена вода. Отцеждат се и се накълцват на дребно. Лукът се нарязва на дребно и се задушава в мазнина. Прибавя се измитият ориз и сол на вкус. Задушава се и се разбърква. Прибавят се ситно нарязаните дреболии, магданоза, джоджена и черният пипер. Посолява се, залива се с бульона от дреболиите и се вари 15-20 минути. Агнешките була се измиват и накисват в студена вода. Нарязват се на квадрати. На всяко парче в средата се поставя плънка от дреболиите и ориза. Увива се като сарма. Подреждат се в намазнена тава и се пекат в загрята фурна.

* * *
ПЕЧЕНО АГНЕШКО
(предложение на Йорданка Стайкова от Шумен)

Продукти: килограм и половина агнешко месо, сол, 1 пакетче краве масло, 20 едри листа от лапад, 1 ч.ч. ориз, 2 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко, черен пипер.
Начин на приготвяне: Почистеното, измитото и нарязано на порции месо се осолява и нарежда в тава. Налива се гореща вода, колкото да го покрие и се прибавя част от маслото. Слага се във фурната да се пече като от време на време се полива със соса. Месото се обръща няколко пъти. В отделен съд се стопява останалото масло и се прибавя дребно нарязаният лапад и се задушава 15 мин. Сипва се измитият ориз и се запържва. Наливат се три ч.ч. гореща вода, посолява се и сместа се разбърква. Яйцата се разбиват с киселото мляко и се сипват при лапада и ориза. Разбърква се и сместа се излива върху агнешкото месо. Пече се до готовност.

* * *
ПЪЛНЕНА АГНЕШКА ПЛЕШКА
(предложение на Стоянка Сидерова от с. Красен)

Продукти: 1 агнешка плешка (2 кг.), 1 връзка пресен лук, 2 моркова, 300 гр. гъби, 250 гр.
спанак, 1 к.ч. олио, 1 ч.л. мащерка, връзка магданоз, сол на вкус.
Начин на приготвяне: Лукът, гъбите и морковите се нарязват на дребно и се запържват около 1 мин. в част от силно сгорещеното олио. Спанакът се бланшира в подсолена кипяща вода за 3 мин., след което се отцежда и се охлажда. Нарязва се на дребно и се прибавя към останалите зеленчуци. Плънката се посолява и се подправя с мащерка и накълцан магданоз. Плешката се обезкостява, осолява се, прави се разрез, така че да се получи джоб, в който внимателно се слага плънката. Зашива се и се поставя в намазнена тава. Пече се 2 часа, като през първите 20 мин. на температура 180 градуса, а след това на 140 градуса.

Любопитно

ТИГЪРЪТ Е НАЙ-ПОПУЛЯРНАТА В СВЕТА ДИВА КОТКА
- с продължение -

Въпреки създадените за него представи, тигърът е по-скоро добродушен, отколкото свиреп. Известни са много случаи на срещи на този хищник с невъоръжен човек и никога тигърът не е нападал първи, а се е стараел да се отдалечи, ако, разбира се, не е ранен преди това. Тигърът е много любопитно животно, но тази черта от характера му често се възприема неправилно. Нави кът на тигъра да върви по следите им прави най-страшно впечатление на хората. Известни са много случаи, в които пътешественици, открили, че тигър върви по следите им, напълно губят самообладание. Мнозина казват, че тигърът счита човека за ловна плячка. Но това не е вярно. Дори и да се случи тигър да попадне и да върви по пресни човешки дири, то той съвсем не е изключение. По същия начин се държат понякога и мечките, и дивите прасета. Според някои биолози тигърът следва човека до края на своя ловен участък, след което прекратява преследва нето. Обикновено здрав и силен тигър не се бои от човека и не го закача. Но се случва и да го нападне. Учените, които десетилетия наред наблюдават тигрите и изучават поведението им в естествени условия, са установили 6 ситуации, при които това може да се случи: когато хора преследват ранен тигър; когато хора се приближават към тигър, спрян от обучени кучета; когато хора се приближават към тигърчетата; при неочаквана за тигъра поява на човек – особено нощем; когато хора се приближават към плячката на тигъра или му я взимат; когато ловци преследват дълго тигъра без да му дават възможност да се нахрани и да си почине. Във всяка една от тези ситуации нападението на тигъра е провокирано единствено от поведението на човека! Подобна е картината и при тигрите-човекоядци. Какво ли не е писано по въпроса: истини и легенди, факти и фантазии. При появата на такъв тигър ужас обхваща населението, опустяват пътища, прекратява се всякаква дейност на открито, животът сякаш замира в огромни райони. Не веднъж с нападенията си тигрите са прекратявали дърводобива, спирали са строителството на влакови линии. Заставяли хората да изоставят села и градчета. Спомняте ли си прекрасния филм с Вал Килмър и Майкъл Дъглас „Призракът и Мракът”? Е, там ставаше въпрос за лъвове, но ситуацията бе подобна. Каква е причината тигърът да се превърне в човекоядец? Най-вероятно това е невъзможността да продължи да живее както обикновено, рязката принудителна промяна на начина му на живот. При тигъра това става, когато се разболее или остарее, или и двете заедно. Друга причина са раните. Оцелелият след раняване от човека хищник почти винаги се превръща в човекоядец, т.е. вината за тази драстична промяна в поведението на тигъра е на човека. Каква представа може да има тигърът за човека ако той, например, го е ранил, убил е тигрицата и му е взел тигърчетата? И ето, тигърът излиза да отмъсти. Не е ли човешко? Та нали това е повелята на Стария завет: „Око за око, зъб за зъб”. Сведения за тигри-човекоядци има навсякъде, където са били разпространени. Но никога и никъде те не са били толкова много, колкото са в Индия. Бен галският тигър няма шансове за победа в тази война срещу огнестрелни оръжия, но нека не забравяме, че 95 процента от причините за превръщането на тигрите в човекоядци са дело на човешка ръка. И че от продължаването на унищожаването на тигрите никой и нищо няма да спечели. Тигърът – тази красива и могъща дива котка – обича да се разхожда. Той е много подвижен и по някога отива далеч извън пределите на постоянното си местообитание. При подходяща растителност той може да контролира територии до 400 км. Тигрицата с малките си се ограничава само в рамките на 15-20 км. Тигърът е предимно нощен ловец. Негова плячка са копитни животни, но обитателите на водоемите също не са в безопасност, защото той обича да се къпе и плува прекрасно. Любим похват в лова му е засадата. При това макар и огромен, тигърът е предпазлив, ловък и съвършено безшумен ловец, който владее изкуството на мимикрията в детайли. Той притежава такава сила, че при нападение пречупва гръбначния стълб даже на едри животни като бивола, а след това завлича плячката си на километри встрани от ловното поле. При недостатъчно копитни животни за храна тигрите нападат едрите домашни животни и кучетата. При тигрите няма сезон на размножаването. Ако тигрите на дадена територия са повече, възможни са безмилостни кървави битки за тяхната дама. Бременността на тигрицата трае между 95 и 112 дни. Ражда от 2 до 4 тигърчета, а понякога и 5-6. Те се раждат в пещера или на друго подходящо, добре защитено място и растат само под грижите на майка си, която не допуска близо до тях бащата. Малките тигърчета се раждат слепи, с тегло около 1.3 до 1.5 кг., проглеждат между 6 и 8 ден. Има данни и за случаи, в които тигърчетата се раждат вече прогледнали. Те растат доста бързо и още на 1 месец започват да излизат от леговището. Не са малко тигърчетата, които загиват в първите месеци от живота си тъй като тигрицата е принудена да се отдалечава за лов и ги оставя сами в леговището. Тя живее заедно с младите тигри 2-3 години докато те не станат напълно самостоятелни. Достигат полова зрялост за 4 години. Тигрицата може да роди за целия си живот от 10 до 20 тигърчета, но от тях рядко оцеляват повече от половината. Тигърът може спокойно да живее 40-50 години, но днес в повечето случаи загива далеч по-рано. И наистина само строги закони в негова защита могат да му дадат шанс не само за оцеляване, но и за постепенното му възстановяване. Добрата новина за тигрите в последните 2 години е, че според Световния фонд за защита на ди вата природа се наблюдава стабилизация в популациите на различните подвидове тигри – особено на бенгалския и амурския тигър. Фондът има огромни и много щедро финансирани програми за опазването на тигрите, които дават и своите първи резултати. Дано скоро бъде направена и първата, макар и съвсем мъничка крачка към възстановяването на броя на тези красиви диви котки – успех, който Световният фонд за защита на дивата природа постигна при пандите в Китай.

Източник: www.tigerpath.ru

Полезни съвети

НАРОДНА МЕДИЦИНА

УХАПВАНЕ ОТ НАСЕКОМИ
Изважда се ако има жило и мястото се натрива с листа от бъзак, магданоз или със скилидка чесън. Прави се докато сърбежът и отокът отминат.

* * *
УСКОРЕНО СЪРЦЕБИЕНЕ
2 равни ч.л. стръкове катушка се заливат с 250 мл. гореща вода, киснат 10 мин. и се прецежда. Запарката се пие умерено топла, неподсладена, на бавни глътки. Ползва се и при сърдечна невроза и ускорено сърцебиене, вследствие свръхфункция на щитовидната жлеза.

* * *
АТЕРОСКЛЕРОЗА
1. Смесват се по 25 гр. цвят бял глог, чеснови скилидки, стръкове полски хвощ и листа бял имел. От сместа 2 с.л. се залива с 250 мл. гореща вода и кисне похлупено 2 часа. Пие се преди ядене.
2.  Смесват се равни части стръкове ливадна детелина и теснолиста върбовка. 1-2 ч.л. смес се залива с 250 мл. гореща вода, кисне 10 мин. и се прецежда. Пие се 3 пъти дневно. Полезно и при шум в ушите, гастрит, колит, язва на стомаха и дванадесетопръстника.

* * *

МИОМА
Пие се чай от невен и турта 3 пъти по 1 к.ч. за 1 месец.
Две с.л. цвят турта се запарва в 1 л. вода. Прецежда се и се пие 3 пъти по 1 с.л. 30 мин. преди ядене за 1 месец.
Изпива се 1 к.ч. сок от черна ряпа сутрин на гладно за 15-20 дни. След това се пие чай от невен и лепка 2 пъти на ден по 1 к.ч. При оток се прави лапа с цвят от детелина.

* * *
ПЯСЪК В БЪБРЕЦИТЕ
Пие се отвара от полски троскот (пълзящ пирей) 3 пъти дневно по 1 к.ч. за 10 дни.

* * *
ПЕРДЕ НА ОЧИТЕ
Смесват се: 50 гр. цвят метличина и цвят с листа от очанка и по 25 гр. цвят глухарче, листа широколист живовляк, листа и цвят цикория и шишарки хмел. 3 с.л. от тези билки се варят 10 мин. в 3 ч.ч. вода. След изстиване се прецежда и се пие по 1 к.ч. 2 часа след хранене.

* * *
ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗРЕНИЕТО
2 с.л. наситнени стръкове очанка врат 5 мин. в 500 мл. вода. Прецедено се пие по 1 винена чаша 4 пъти дневно преди ядене.

* * *
ХИПЕРТОНИЯ
1 с.л. бял смил се залива с 250 мл. гореща вода, кисне 30 мин., прецежда се и се пие по 1
с.л. преди ядене.
2 с.л. наситнени стръкове градинска чубрица се заливат с 500 мл. гореща вода и киснат 1
час. Прецедено се пие по 1 винена чаша преди ядене 3 пъти дневно.
1 ч.л. листа зимзелен се варят 15-20 мин. в 250 мл. вода. Разпределя се на 3 части и се изпива  за 1 ден.
Източник: Лечителят Димков – “За здраве всеки ден“


Искам да съм хубава

ДОМАШНИ ИТАЛИАНСКИ РЕЦЕПТИ ЗА КРАСОТА

Като маска с бързо възстановяващ еластичността на кожата ефект се препоръчва сместа от 1
ч.л. мед, 1 ч.л. прясно мляко и 1 ч.л. брашно. Оставя се 15 мин. върху лицето, след което се изплаква
* * *
За почистване на черните точки от лицето е подходяща маската от парче варена тиква и 1
с.л. прясна сметана – оставя се за половин час, след което се изплаква.
* * *
Срещу мазна кожа се препоръчва маска от 1 с.л. мед и 1 с.л. пресен доматен сок – оставя се
20 мин. и се изплаква.
* * *
Против бръчки се препоръчва маска от 1 варен картоф и 1 с.л. кисело мляко. Тя се оставя 20
мин., след което се изплаква с хладка вода.
* * *
Срещу сенки под очите се прилага маска от 1 жълтък, 1 с.л. цветен мед, 1 с.л. зехтин, 1 с.л.
прясно мляко. Престоява 10 мин., след което се изплаква.
* * *
Като почистваща маска за лицето се използва 1 к.ч. прясно мляко с листа от мента.

* * *
МАСКИ С ТИКВА ЗА СВЕЖА И ГЛАДКА КОЖА

За изтощена кожа: настържете малко сурова тиква и я оставете да престои 20-30 мин. Добавете 1 ч.л. зехтин, разбъркайте и нанесете маската върху почистената кожа на лицето. Оставете да попие.
* * *
За суха кожа: пасирайте 2 с.л. сварена тиква, добавете по 1 с.л. зехтин, сметана и бадемово масло. Намажете с получената смес шията и лицето, покрийте с марля или памучен плат. Оставете да действа около 20 мин., след което отмийте първо с топла, а след това и със студена вода.
* * *
За отпусната кожа: настържете на едро ренде 100 гр. тиква, почистена от семките и влакнестата част. Смесете с 1 ч.л. прясно изцедено кисело мляко и 1 ч.л. мед. Разбъркайте добре и нанесете маската върху лицето и шията. След 30 мин. измийте с хладка вода.
* * *
Универсална: сварете парче тиква без захар с малко вода, смачкайте го добре, добавете 10 капки витамин А и 1 суров жълтък. Разбийте добре, за да се получи еднородна смес, нанесете на лицето и оставете да подейства 20-30 мин., след което изплакнете с хладка вода. Най-добре е да
направите маската вечер преди лягане.
Източник: www.zajenata.com

Усмивки
Мъж се пече на нудистки плаж, но за да се предпази от силното слънце,
е сложил шапка върху органа си. Минава наблизо една жена и ехидно казва:
– Ако бяхте истински джентълмен, щяхте да си вдигнете шапката в присъствието на дама.
– Ако Вие бяхте истинска лейди, шапката сама щеше да се вдигне!
* * *
Бащата чете сутрешния си вестник. Внезапно скача и изкрещява на сина си, който си пише домашните:
– Десет милиона за един футболист!? Не си губи времето с глупости!
Марш навън да играеш футбол!
* * *
Възрастна жена за първи път в живота си опитва уиски.
– Странно – отбелязва тя. – Поразително напомня на лекарството, което мъжът ми пие против болки в стомаха вече тридесет години!?
* * *
– Скъпи, за рожденият си ден искам нещо такова, като стъпя на педала му да вдига до 100 за под три секунди!
– Домашно кантарче става ли?
* * *
Митничар влиза на проверка в автобус и пита:
– Цигари, алкохол, наркотици, оръжие?
Пътник от последните седалки сънено се обажда:
– За мен две бири, ако обичате!
* * *
– Петърчо, защо всеки ден закъсняваш за училище?
– Защото като наближа училището виждам табела: “Внимание – учили-
ще! Намали скоростта!”
* * *
В дома на Пикасо, гостите забелязали, че по стените няма негови картини.
– Не Ви ли харесват Вашите картини?
– Харесват ми, но не са ми по джоба!
* * *
Млад мъж отива в дома на американски милионер.
– Много обичам дъщеря Ви – казва той пламенно. – Вярно е, че съм бе-
ден, но любовта ми е толкова силна, че нищо не може да ме спре!
– Добре. Но коя от двете ми дъщери искате за жена?
– Която кажете, сър.


* * *
Занимателна страничка
ГРАВЮРА ОТ ДЮРЕР
(Криминална загадка)

Инспектор Стрезов погледна гравюрата. Тя представляваше две жени, които носеха пълни кошници.
– Гравюрата е фалшива – каза спокойно Стрезов и това го съобщаваше на мен, дългогодишния музеен работник, чийто живот е протекъл сред картини, в изучаване изкуството на Възраждането.
Стрезов наистина прекалява. Какво разбира той от немско възраждане, колко познава стила и похватите на Дюрер, за да твърди, че гравюрата е фалшива! Той само ме попита от кого е картината. Посочих му подписа в долния ъгъл на творбата, обясних му колко велик художник е Дюрер и му разправих няколко любопитни неща от неговата биография. После Стрезов ме попита
кога е живял Дюрер, „1471–1528 година“ – издекламирах аз, крайно разочарован от своя приятел.
Как може да не знае кога е роден Дюрер! „Краят на петнадесети – началото на шестнадесети
век”. “Така ли?“ – засмя се ехидно Стрезов. „Така е и в това няма нищо смешно“ – казах му аз,
малко обиден.
А иначе историята е следната. Днес следобед при мен дойде един гражданин заедно с художника Самсаров.
– Представи си – ръкомаха току пред очите му възбуденият Самсаров – отивам в къщата на
ей тоя господин. Гледам, в стаята му виси гравюра, разглеждам я по-отблизо и не мога да повярвам! Дюрер! Откъде имаш точно ти тази гравюра, питам го аз, а той ми разправя една предълга сълзлива история, как дядо му бил голям търговец, как напуснал семейството и живял дълги го-
дини в чужбина, а след смъртта му синовете отишли да получат наследството и донесли гравюрата. Ти знаеш ли, че на тази гравюра не й е мястото тук, а в художествената галерия, разправям му аз и заедно с картината го докарах при теб.
– Бях силно смутен – пред мен стоеше творба на Дюрер – селянки носят кошници с картофи. Трябваше веднага да я отнеса в лабораторията. Там щяха да я подложат на обстоен анализ и да преценят дали е истинска или фалшива, но не можех да откъсна погледа си от нея. Тогава дойде моят приятел от детинство инспектор Стрезов. Просто минавал оттук, видял, че свети и решил
да ми се обади...
– Фалшива е – повтори, инспектор Стрезов, прочел недоверието в моите очи.
Какво кара инспектор Стрезов да твърди, че гравюрата е фалшива?


* **
ОТГОВОРИ НА ЛОГИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ

На задача 1: Теглото на лодката, гюллето и човека заедно е равна на сбора от теглата им. Но това какво количество вода измества едно тяло, има връзка с обема му, не с килограмите – измества точно толкова вода, колкото е собственият му обем. А дали потъва или не, има връзка с плътността му – ако плътността е по-голяма от тази на водата (приблизително 1 гр./куб.см), то
ще потъва, ако е по-малка – няма да потъва. Очевидно гюллето и човека имат по-голяма плътност от водата и ще потънат, измествайки същия обем вода, колкото имат те самите. Лодката не потъва поради конструкцията си, но има определено ниво на газене във водата, според това колко е натоварена, защото тя измества повече вода, отколкото тежи, а не колкото е обемът й. А това колко вода ще изместят гюллето и човекът зависи от техния собствен обем, който може да варира.

На задача 2: Неделя. 

На задача 3: Първо разделяме монетите на 2 групи по 6 и ги претегляме. Оставяме настрани по-тежката група (обикновено позлатените монети са по-леки, защото се правят със смес от мед и алуминий), след това разделяме втората група от 6 монети на 2 групи по 3 и също ги претегляме. По-тежката тройка отново оставяме настрана. Сега на двете блюда на везната слагаме по една от останалите три монети. Ако са равни по тегло, тогава оставащата в нас монета е фалшива. А ако едната от монетите на везната е по-лека, тя е фалшивата.
 На задача 4: 
         Вариантите са следните:
         1. Три бели шапки; 
         2. Една черна и две бели шапки; 
         3. Две черни и една бяла шапка. 
         Вариант 3 отпада, защото ако някой от братята беше видял две черни шапки, веднага щеше да се досети, че неговата е бяла и щеше веднага да се обади. Но никой не се обажда, затова остават варианти 1 и 2. 
         Първият брат вижда две бели шапки и следователно неговата може да е както бяла, така и черна, затова нищо не може да каже и мълчи. 
         Ако беше видял една черна и една бяла шапка, той щеше да е сигурен, че неговата е бяла, защото в противен случай стигаме до вариант 3, т.е. някой веднага щеше да се обади. Но другите мълчат, и той мълчи, защото няма как да знае каква е шапката на главата му. 
         Вторият брат също вижда две бели шапки. За него важат същите разсъждения. 
         Накрая третият брат, след като вижда, че и двамата му братя мълчат, стига до извода, че и двамата не могат да са сигурни, т.е. и двамата виждат две бели шапки и затова мълчат. Той също вижда две бели шапки и понеже всички мълчат, това означава, че всички виждат по две бели шапки. Следователно неговата може да е само бяла.


***
СЪОБЩЕНИЕ
         Уважаеми дописници на списание "Звук и светлина", във всеки брой на списанието ясно е написано: "Предоставените материали не се връщат на техните автори". Затова ние не съхраняваме и не връщаме материали! Пиша това относно запитване за снимки към даден материал, дали ще ги върнем. Не пазим такива! Ако Вие държите да Ви се върнат снимките, ще трябва допълнително да ни пишете заедно със статията, че искате да се върне предоставения снимков материал. Само тогава можем да изпълним желанието Ви и да носим отговорност.
С уважение: Екипът на сп. "Звук и светлина"



