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Дерзайте, приятели!
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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
Първото си за новата година заседание УС на НАСГБ проведе на 21 и 22 януари в
Пловдив. Членовете на съвета обсъдиха и взеха решения по множество належащи въпроси.
Бе приет отчетът за дейността на асоциацията през 2008 г., като се констатира, че въпреки
трудностите с хроничния недостиг на средства, НАСГБ и през миналата година е постигнала сериозни успехи и е осъществила мащабни мероприятия. Сред тях се открояват организацията и провеждането във Варна на Първия европейски празник и Шестия национален
празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, читателската конференция, посветена на годишнините от рождението и смъртта на Хелън Келър, Коледния концерт на лауреатите от Първия европейски фестивал и др.
Присъстващите изслушаха и приеха финансовия отчет за миналата година, изнесен от
счетоводителката на асоциацията Нанка Георгиева. Взе се решение тази година да бъдат
проведени две общи събрания на НАСГБ. Първото общо събрание ще се проведе на 26 и 27
февруари в Пловдив, като Общо годишно-отчетно събрание за дейността на асоциацията за
2008 г. То трябва да приеме отчета за работата на НАСГБ през м.г. и програмата за дейността на асоциацията през настоящата. Ще се приеме и бюджетът на асоциацията за 2009
г., което да позволи да се раздадат траншовете по регионални организации. Ще се обсъди
въпросът за общите протестни действия съвместно с останалите национално представителни организации на и за хора с увреждания срещу незаинтересоваността на държавата към
потребностите на инвалидите.
В периода 15 май - 30 юни ще се проведат регионалните отчетно-изборни събрания, на
които ще се изберат председатели, регионални управителни съвети и пълномощници на Общото събрание от регионалните организации за периода 2009 г. - 2013 г. В края на годината
ще се проведе Общото отчетно-изборно събрание на НАСГБ. В него ще се обсъдят отчетите
на управителния съвет и на контролния съвет за периода 2005 – 2009 г., ще се приеме програмата за развитие през периода 2010 г. - 2013 г. и ще се проведат избори на ръководни и
контролни органи на асоциацията.
По традиция членовете на УС разгледаха и одобриха молби за предоставяне на помощни технически средства на нуждаещи се членове.
„З. С.”
* * * * * * * * * * * * * * * * *

БОРБАТА НИ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ
ПРОДЪЛЖАВА…
Наред с всички останали, един от главните приоритети на организациите на хора с
увреждания в цял свят е да се борят активно за по-добрите условия на живот, във всички
възможни аспекти, на своите членове. Това с особена сила се отнася за нашата страна, където безразличието и незаинтересоваността на властимащите към проблемите на инвалидите, прикрити от палиативни и не водещи до реални резултати мерки, са превърнати в държавна политика. В националните протести на организациите на инвалидите, които особено
се засилиха през последните две години, активно се включва и Националната асоциация на
сляпо-глухите. По всеобщо признание, едно от най-силните и аргументирани изказвания на
Втория национален протестен митинг на представителните организации на хората с увреждания, състоял се на 10 ноември м.г. пред входа на Министерския съвет, е било това на
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председателя на НАСГБ Димитър Парапанов.
- Господин Парапанов, какви са главните искания на национално представителните
организации на и за хора с увреждания и конкретно на НАСГБ, към правителството на България? Постигнати ли бяха в това отношение някакви конкретни резултати?
- Основните искания са добре познати на обществеността и не са от вчера и днес. Ние настояваме за създаване на достъп до околната среда и до възможност за образование на хората с
увреждания, за получаването на достойни пенсии, които за инвалидите от нашата страна са найниските в Европа, за подписването най-после на протокола към Конвенцията на ООН от декември 2006 г., третираща въпроса за подобряване жизненото им равнище. Разбира се,
заедно с общите искания на организациите
на хората с увреждания у нас, всяка от тях
си има и някакви свои, конкретни искания.
За Националната асоциация на сляпоглухите в България това е подписването на
конвенцията, тъй като в нея
сляпоглухотата се признава за отделно увреждане, а жестомимичният език и тактилната
комуникация за методи на общуване, равноправни на словесната реч. Въз основа на
това признаване ние ще имаме възможността да искаме от държавата да отделя
повече средства за рехабилитация и интеграция на сляпо-глухите и особено на тези с тотална сляпо-глухота, за подготовка на нужните ни
учители, рехабилитатори, интерпретатори и т.н., както е в развитите европейски страни. Целият
пакет от тези искания бяха изложени на митинга през ноември м.г. и представени в писмена форма на всички държавни институции – президентство, правителство, народно събрание.
Що се отнася до постигнатите до момента резултати от нашите протестни действия, те, поне до сега, не са
особено обнадеждаващи. Имаме уверение от правителството, че протоколът към Конвенцията ще бъде подписан в
скоро време, засега обаче в сайта на ООН няма подписа
на България. В някои обществени сгради действително
беше създадена достъпна среда за хората на инвалидни
колички, но сериозен напредък в тази насока все още не
се забелязва. Има още много да се желае – постигнатото
до момента е само някакво начало.
- Как оценявате участието на НАСГБ в това
протестно движение?
- И в двата протеста - през 2007г. пред Народното
събрание и през 2008г. пред Министерския съвет, нашата
асоциация участва активно. Тя бе представени най-вече
от представители на софийската регионална организация,
но присъстваха и такива от провинцията, най-вече тотално сляпо-глухи. Целта беше те да бъдат забелязани от представителите на държавните институции и от обществото, защото тези хора не са известни, не се познават техните проблеми, а за тях
са необходими специални грижи, те имат специфични потребности. За тотално сляпо-глухите и
тези с тежки зрителни и слухови проблеми в модерните страни има и кадри, и центрове, и условия за рехабилитацията, осигурени са им интерпретатори, когато се нуждаят от тях и изобщо се
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прави всичко възможно за тяхната реализация като хора. Всъщност тези страни ни дават пример
за една действителна грижа за тези най-ощетени от съдбата членове на обществото.
- По какъв начин ще продължи борбата относно исканията за по-адекватни правителствени действия по отношения на проблемите на хората с увреждания у нас? Към какво специално ще се стреми НАСГБ и какви са изгледите за постигането на положителен
резултат?
- На последното съвещание на национално представителните организации се реши борбата да продължи, като във всеки областен град се организират протести пред съответните областни управи и общини и ако се наложи, да се проведе и Трети национален митинг, докато не бъдат
удовлетворени исканията за хората с увреждания, най-вече по отношение на повишаване на ниските пенсии, достъпната среда и достъпът до образованието. За нас приоритет си остава признаването на сляпо-глухотата за отделно увреждане, като такова решение на Народното събрание се
включи в Закона за интеграцията на хората с увреждания. Също така, на практика да бъде осъществено със законови мерки отделянето на повече средства за конкретните потребности на тези
хора, особено на тотално сляпо-глухите и тези с дълбоки увреждания на зрението и слуха.

Въпросите зададе: Емил ПЕХЛИВАНОВ
На снимките:
Моменти от протестния митинг
пред Министерския съвет
на 10 ноември 2008 г.

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

ПРЕКИТЕ КОНТАКТИ С МЕСТНАТА ВЛАСТ
МОГАТ ДА РЕШАТ МНОГО ОТ ПРОБЛЕМИТЕ НИ
Все повече хората в неравностойно положение осъзнават своите права
и като граждани на Европейския съюз се организират за тяхното отстояване
и практическо осъществяване. Израз на това е и Вторият национален протест, проведен на 10 ноември 2008 г. в София на площада пред главния вход
на Министерския съвет, в който участие взеха представители на неправителствени организации на и за хора с увреждания. Но ако на национално ниво
трябва да се обсъждат по-фундаментални въпроси, свързани най-вече с нормативната уредба за решаването им и финансовото им обезпечаване, местните структури на НПО могат да решат не малко от проблемите на своите
членове, както и на своите организации, взаимодействайки си постоянно и
непосредствено с местните власти.
В ранния следобед на 9 декември, вторник, се състоя заплануваната от доста време
среща с новото ръководство на кметство на р-н
„Централен" към община Пловдив. Това е найголемият административен район в нашия град.
Тук е седалището на Националната асоциация
на сляпо-глухите в България, а освен това тук
живеят и работят съюзни членове и на двете
пловдивски териториални структури - ТСО
„Пулпудева" и ТСО „Марица". Първоначални-

ят замисъл беше срещата да се състои на 3 декември - Международният ден на хората с увреждания, но семинарът в Старозагорски минерални бани, проведен от ССБ по същото време,
наложи известно отлагане. ССБ бе представен
от Велик Атанасов - председател на РСО Пловдив, Георги Генов и Данчо Данчев - председатели на пловдивските ТСО към ССБ и Любчо
Муратев - член на УС на ТСО „Марица",
НАСГБ бе представена от Снежана Кирчева -
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председател на нейната пловдивска структура. • Функционираща звукова сигнализация на
Наши партньори в разговорите бяха Райна Пет- светофарите при натоварените кръстовища.
рова - кмет на р-н „Централен" и още двама ду• Спирките на градския транспорт да
ши от нейния екип.
се обозначават по подходящ начин, като
Броени дни преди срещата Р. Петрова бе- надписите са с контрастни и едри цифри. Да
ше направила пред пловдивчани отчет за рабо- се завърши процедурата по осигуряването
тата на нейния екип за изтеклия едногодишен на покрити спирки на всички възлови меспериод от началото на мандата. На тази база и та.
на базата на формуляр,
• Кръстовищата,
спуснат от общината, кабулевардите и улицисаещ опасните и трудноте да са с подходяща
достъпни места в града,
хоризонтална и веркойто ние адаптирахме
тикална маркировка,
спрямо потребностите и
осигуряваща безопасизискванията на хората с
но придвижване на
нарушено зрение, започхората
със зрителни
на и самият разговор. Акувреждания. Особено
центите бяха в три основвнимание да се обърни насоки - осигуряване
не на неправилно
на околна среда, достъппаркираните
коли,
на за хората с увреждаотворените отводниния /подходяща инфрасттелни шахти, необезоруктура, премахване на
пасените изкопни раархитектурните и неархиботи,
строителните
тектурни бариери/, социматериали
и отпадъална ангажираност на
ци по тротоарите,
местните
власти
ниските клони на
(обществени трапезарии,
административно обслужване по подходящ на- дърветата.
чин) и подпомагане интеграцията и трудовата
• Достъпни обществени сгради - перила
реализация на хората със зрителни уврежда- на стълбищата и сигнален цвят на първо и
ния /организиране на кръгла маса с представи- последно стъпало, релефни надписи по асантели на бизнеса/. Представителите на ССБ пре- сьорите и вратите на службите.
дадоха екземпляр на попълнен формуляр, а г• Да не се допускат до конкурс за хранежа Кирчева - разпечатка с предложения за осигуряване на достъпна архитектурна среда за не на пенсионери, инвалиди и социално слазрително затруднените. В основни линии пред- би граждани в обществени трапезарии фирложенията от двата документа се препокриват , ми, дискредитирали се с лошо качество и
намален грамаж на храната, както и с високато приоритетните от тях са следните:
комерно и арогантно отношение към хората
• Във всички подлези на район в неравностойно положение.
„Централен" да се осигури подходящ достъп
В заключение си пожелахме подобни срена хората с увреждания. Акцентира се на общи
да
не са епизодични или по някакъв повод,
стоятелството, че разходите, свързани с потребностите на лица с нарушено зрение / а да станат постоянна форма на контакт, целяоцветяване на първото и последно стъпало с ща подобряване живота и бита на хората с увжълт сигнален цвят, поставяне на перила/, реждания и тяхната по-нататъшна интеграция в
са значително по-ниски от тези, необходими обществото.
за осигуряване на достъп за хората с уврежГеорги ГЕНОВ
дания на опорно-двигателния апарат.
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СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В РУСЕ СЕ ЧУВСТВАТ
ИЗОЛИРАНИ И ЗАБРАВЕНИ ОТ ДРУГИТЕ
/препечатано от в. „Бряг” – Русе/
45 човека наброява регионалната организация на сляпо-глухите в Русе, която неотдавна
отбеляза 5 години
от създаването си.
Организацията няма
клуб, където да се
събират хората й,
само четирима от
членовете й работят, другите са пенсионери, които разчитат на пенсиите
си и на интеграционните добавки. С
председателя на организацията Панайот Димитров разговаряме на работното му място в
дневния център на РАЛИЗ, където е рехабилитатор и масажист. Всички му викат „чичо Панчо” – и персоналът, и децата. А в самото обръщение се долавя симпатия и привързаност.
Деветдесет и девет на сто от членовете на
русенската организация са бивши работници на
ПП „Успех”. Работили са в предприятието на
слепите до ликвидирането му. Най-младият е
23-годишен, най-старият — на 80. Слепотата е
първично заболяване при повечето членове на
организацията, а глухотата е вторична, обяснява Панайот Димитров. Голяма част от хората са
я придобили при работа в шумова среда, каквато има в металорежещите предприятия, уточнява той. Има и хора, които са едновременно напълно слепи и глухи. Сред тях има спортисти,
самодейци, има талантливи певци и музиканти,
които са печелили награди. Само че тези таланти нямат свое помещение, където да се срещат
и общуват. Панайот Димитров е писал две молби до кмета Божидар Йотов за помещение на
организацията. Общината първо предлага една
„барака” край стадион „Дунав”, която се нуждае от ремонт и за която трябва да се плаща наем и след отказа на организацията от помещението, от „Бялата сграда” казват, че „ще се обадят, когато има по-подходящо”. Така минават
три години.
Панайот събира хората в апартамента си в
„Чародейка”, където живее, заедно с жена си

Петранка Георгиева, също инвалид първа група
с придружител. Тя е първият му помощник, нарича я „моторът на организацията”. В стаите
репетират – пеят, общуват, защото имат нужда
да са заедно. А и така по-лесно преодоляват
изолацията, на която са обречени от обществото. Съседите обаче не са доволни от сбирките,
защото хората са шумни и говорят високо, ако
не са със слухови апаратчета.
Панайот Димитров също е кадър на ПП
„Успех”, но към края на 80-те години на миналия век се преквалифицира в Института за специални медицински кадри. Завършва с отличие
и става рехабилитатор и масажист. С придобитата квалификация си осигурява временно работа в русенската болница, после в дружеството с тежки физически увреждания. „Смелост”.
От 2006-а година е в дневния център на РАЛИЗ и се грижи за децата с увреждания. Не се
ограничава само в масажи и рехабилитация, а
контактува с тях, учи ги да говорят, да общуват, дава им знания. Затова, докато говорим в
стаята, която е и зала за рехабилитация, постоянно чукат на заключената врата, викат настойчиво, дори едно дете успя да се вмъкне, да легне на дюшека за физически упражнения и да
настоява да остане там. Изкарват го от рехабилитацията с плач, но чичо Панчо успява да го
успокои и детето спира да плаче.
Самият Панайот Димитров е поетсатирик. Прописал е през първите дни на демокрацията. Шегува се, че „демокрацията е
изяла асфалта” по улиците и по тази причина
хората с бял бастун се препъват по тях. В свое
стихотворение, посветено на 3 декември, Международния ден на хората с увреждания, Панайот Димитров пише за своя „другар, бастуна, с
който търси пътя по тротоара разкопан, и където попада честичко в капан”. „Има в календара
дата една. Да напомня, че и нас ни има на света”, пише незрящият поет и рехабилитатор Панайот Димитров, чичо Панчо. Голямата му грижа са неговите събратя, които се чувстват изолирани и забравени от другите, казва той.
Валентина Караджова
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С ВНУШИТЕЛЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ НАСГБ
ИЗПРАТИ ГОДИНАТА
На 19-ти декември 2008 г. в Пловдив, които създадоха на хората настроение. Детскапод патронажа на кмета на общината Славчо та вокална формация „Омайниче”, с диригент
Таня Орманова, изпълни коледни песни. Тези звънливи и чисти гласове стоплиха и сгряха
душите ни и ни накараха да се
почувстваме по-добри. Следваха изпълненията на формация
от училище „Любен Каравелов” с художествен ръководител Златка Славова, смесен състав за автентичен и обработен
фолклор „Тракийски цвят” със
солистка Яна Цветкова към реАтанасов, в читалище „Христо Ботев”, се про- гионална организация на съюза на слепите в
веде коледен концерт на сляпо-глухите само- Пловдив, който посвети изпълнението си на
дейци, лауреати на Първия европейски фести- неотдавна напусналата този свят своята ръковал на сляпо-глухите „Варна ‘08”, посветен на водителка Величка Кърпарова.
десетгодишнината от създаването на регионалПреди концертът да продължи с изпълната организация на сляпо-глухите в Пловдив и
ненията
на лауреатите от Първия европейски
петгодишнината от издаването на първия брой
на списание „Звук и светлина”- печатен орган фестивал на художествената самодейност на
на Националната асоциация на сляпо-глухите в сляпо-глухите, г-н Димитър Парапанов обяви
България. Гости на тържеството бяха Васил наградите за редакционната колегия на списаПанев - председател на Съюза на глухите в ние „Звук и светлина” по случай петгодишния
България, заместник-кметове на община Плов- юбилей на списанието. На редактора на списадив, кметове на районни кметства, представи- нието Емил Пехливанов бе присъдена златна
тели на организациите на хора с увреждания в значка на НАСГБ, а на членовете на редакциграда, както и на регионални организации на онната колегия Касляпо-глухите в страната, журналисти.
линка КоДимитър Парапанов, председател на На- вачева,
ционалната асоциация на сляпо-глухите в Бъл- Снежана
гария, откри концерта с кратко слово. По- Кирчева,
решение на УС на НАСГБ той удостои Васил Боряна
Панев със златна значка на НАСГБ, по случай Коскина,
неговата 75-годишнина и за приноса му за съз- дизайнердаване на Националната асоциация на сляпо- оформитеглухите в България и развитието на делото им. ля
Катя
Г-н Панев благодари за оказаната му чест. Той Парапаноговори за съвместната дейност на глухите и ва и на коректора Светлозар Парапанов бяха
сляпо-глухите, за необходимостта взаимопо- връчени грамоти на НАСГБ.
мощта между двете организации да продължи и
Първи концерта на лауреатите откри
в бъдеще.
група „Здравец”, към РО-Пловдив, спечелили
Програмата на концерта започнаха гос- много грамоти за челни места и отличия на
тите. Фолклорен ансамбъл „Тракия” изпълне- всички свои концертни участия. Поздравиха
ни народна песен, после и кръшна ръченица, ни Милка Дечева - отличила се с първа награда
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в европейския фестивал във Варна и в много
други конкурси и фестивали, и дуета Димитър
Стоянов и Ася Бурова.
Продължиха дует „Настроение”. Кирил
Дамянов изпълни песента „Моя страна”, с която във Варна вдигна публиката на крака, а Димка Дамянова - песента на Лили Иванова
„Боянският майстор”. Искра Пръшева отново
спечели сърцата със своето синхронно изпълнение с жест и мимика. Диана Делчева и Калинка Стайкова от Харманли изнесоха литературната композиция „Българка”. Калинка Ковачева рецитира поредното си авторско стихот-

ворение „Равносметка” от новия поетичен
сборник на хора с увреждания от Добрич
„Стихове от моята тетрадка”. Присъстващите
бяха развълнувани и от певческите изпълнения
на сляпо-глухите самодейци от Шумен и Русе,
на Маргарита Янакиева, изпълнила в памет на
Величка Кърпарова нейната песен „Янтра, Тунджа и Марица”. Концертът завърши с изпълнението на група „Родопи” от Кърджали.
Снежана КИРЧЕВА

* * * * * * * * * * * * * * * * *
плетачество и компютърна грамотност поВ РО-Шумен:
лучиха грамоти за добре свършената раДЕКЕМВРИ – ВРЕМЕ ЗА
бота.

ПРАЗНУВАНЕ

За
регионалната организация на
НАСГБ в Шумен месец декември на миналата година премина под знака на тържествата. Отбелязахме с голям концерт 3 декември – Международния ден на инвалидите. Групата ни за стари градски песни се
представи със своя програма.
Заедно с нашите приятели от съюза
на слепите и рехабилитационния център
„Харц” в града отпразнувахме Никулден с
пикник в гората.
В същия състав отбелязахме и Рождество Христово и Нова година. Малките
ученици от помощното училище изнесоха
кратък рецитал и изпълниха коледарски
песни. Водещият на тържеството проведе
интересна викторина, а курсистите от рехабилитационния център по готварство,

На 19 декември пък представители на
организацията ни взеха участие в тържествения концерт, организиран от НАСГБ в
Пловдив.
Самостоятелно, в РО, отпразнувахме
идващите празници и рождените дни на 11
наши членове за третото четиримесечие.
Всеки рожденик получи малък подарък.
Както всяка година и този път имаше баница с късмети. Председателят Цвятко Найденов честити на шуменските сляпо-глухи
настъпващите коледни и новогодишни
празници, пожелавайки на хората с двойни
сензорни увреждания здраве, късмет, лично и семейно щастие и много успехи.
Цвятко НАЙДЕНОВ

* * * * * * * * * * * * * * * * *
В РО – Добрич:

ПОСРЕЩНАХМЕ 2009-ТА С НОВИ НАДЕЖДИ
Изпратихме старата и посрещнахме новата 2009 година с нови надежди, нови мечти и с
вяра, че ще бъде мирна, плодотворна и още поуспешна. Миналата година за нас, сляпоглухите хора в Добруджанската столица, бе
юбилейна, преминала под знака на 10-

годишнината от създаването на нашата организация. През нея участвахме в множество мероприятия, изложби, конкурси, срещи с поети, лекари и др. В същото време тя ни донесе и много нови успехи.
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Съставът за стари градски песни хосбирката „Стихове от моята тетрадка”,
„Антица” спечели много отличия: диплом за включваща общо стихове на 23 поети от цяла
първо място на Републиканския фестивал на Добруджа, която е издадена по случай 130хора с увреждания в Перник през юни, първо годишнината на Червения кръст.
място на Европейския фестивал на художествеПрез годината спечелихме и реализирахната самодейност на сляпо-глухите във Варна ме два проекта, финансирани от общината.
през септември, първи сме и на фестивала Партньори бяхме на сдружение „Надежда” от
„Листопад на спомените” във Варна през окДобрич в проекта „И те могат”.
томври.
Спортния ни клуб „Устрем” също има
Съставът ни за автентичен фолклор добри резултати през годината. Десет души от
„Добруджанка” също грабна златото през сеп- организацията ни участваха в представителния
тември във Варна с обичая „Лазаруване”. В съ- отбор на НАСГБ в Първото Европейско пърщото време двата ни дуета – за стари градски
венство по лекоатлетически и общофизически
песни от Мария Андреева и Гинка Русева и за дисциплини във Варна. Те донесоха за отбора
народни песни от Станчо Станчев и Мария Ан22 медала.
дреева, ни представиха блестящо на всички
Постигнатото през отминалата година,
фестивали.
без съмнение, е една добра основа и стимул за
Горди сме, че нашите успехи намериха още по-дейна и успешна работа в организациямясто в книгата „Дарования 2008” – издание на та ни, за по-добър и пълноценен живот на сляОбщина Добрич и “Ротари клуб” в града, а чепо-глухите хора в Добруджанския край.
тирима сляпо-глухи поети от нашата организаКалинка КОВАЧЕВА
ция са включени със свои произведения в сти* * * * * * * * * * * * * * * * *
В РО-Пловдив:

В ПЕСНИ И СМЯХ ПРЕМИНА
КОЛЕДНОТО НИ ТЪРЖЕСТВО
Своето коледно тържество членовете на
регионалната организация на НАСГБ и на Клуба на инвалида в града под тепетата проведоха
на 20 декември. Залата на клуба се оказа тясна
да побере всички присъстващи. Преди началото на тържеството с едноминутно мълчание бе
почетена паметта на починалите членове от
създаването на РО и наскоро напусналата ни
Величка Кърпарова, която бе неизменен участник и водач на наши самодейци.
Председателят на НАСГБ Димитър Парапанов запозна присъстващите с новите изисквания на община Пловдив относно нуждата
Клуба на инвалида да се учреди като юридическо лице. Избра се комисия в състав: Илия
Кърджанов, Снежана Кирчева и Ася Бурова за
съставяне на устава на клуба. Бе прочетена от
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председателката на РО Снежана Кирчева информация за десетгодишната й дейност.
След приключването на деловата част
дойде време за веселие и поздрави. На импровизираната сцена прозвучаха песните на дует
„Настроение” и Милка Дечева. Ася Бурова поздрави присъстващите със свое стихотворение и
с песен, при което не се сдържа да се включи с
кавала и гласа си и Иван Марински. Зарадва
присъстващите със своето изпълнение и Ана
Маринова. Настроението на всички бе отлично,
за което допринесоха вкусните сандвичи, както
и раздадените пакети с хранителни продукти.
Така, с веселба и смях премина тържеството. На раздяла си пожелахме още повече работа и успехи през новата година.

Снежана КИРИЛОВА

В РО-Бургас:

В РО-Варна:

ВЕСЕЛИХМЕ СЕ ОТ СЪРЦЕ

С НОВИ ОЧАКВАНИЯ

Традиция е в нашата организация да празнуваме всички празници заедно. Коледноновогодишното ни тържество този път бе на 18
декември в ресторант „Венера” в града. Веселихме се от сърце, имаше много песни, шеги и
закачки. Раздадохме на членовете на организацията и пакети с хранителни продукти. Разделихме се с пожелания за здраве и лично и семейно щастие през новата година.

Членовете на РО на сляпо-глухите в морската столица очакваха новата 2009 година с
трепет и с надеждата, че тя ще ни донесе повече успехи и преди всичко здраве.
Организирахме тържество за Коледа и
Нова година с много подаръци, веселие, хора и
ръченици. По лицата на присъстващите грееше
радост и задоволство. Пожелахме си през новата година да ни се случват хубави неща.

Ваня КОСТОВА

Йорданка ГОРАНОВА

ХЕЛЪН КЕЛЪР И ЛУИ БРАЙЛ НА СТРАНИЦИТЕ НА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ „БРИТАНИКА”
Неотдавна издателството
на в „Стандарт” издаде една
интересна поредица под заглавие „Библиотека Знание” – 17
книжки с материали за различни сфери на човешкото
познание, поднесени на популярен език, подбрани от знаменитата английска енциклопедия „Бритатика” – издание
от 2006 г. Книжките са богато
илюстровани с тематични
цветни репродукции и портрети. В две от тях са намерили
място и материали, отнасящи
се до хората със сензорни увреждания.
В трета книжка –
„Исторически личности”, под
заглавие „Една смела жена, е
поместен биографичен очерк
за Хелън Келър. В него се разказва за нейното обучение и
богатата творческа и обществена дейност, за приносът на
Ан Съливан в живота й. Отбелязано е, че съвместният живот на двете жени е отразен в
известната пиеса и едноиме-

нен филм „Чудотворецът”.
Последната фраза в очерка е:
Хелън Келър остава в историята като една от най-смелите и
умни жени. Очеркът е придружен с разположена на цяла
страница репродукция на портрет, показващ Хелън Келър и
Ан Съливан в момент на разговор, когато Хелън чете с
пръсти по устните на своята
учителка. Присъства и малък
портрет на Хелън в по-късна
възраст.
В шестата книжка от поредицата – „Технологии и
изобретения” , е отпечатан
очеркът „Книга, която се чете
с докосване”, в който се разказва за Луи Брайл и неговото
гениално откритие – релефно
точковата система на писане и
четене, както и обяснението
какво е нейното значение за
хората без зрение. Очеркът е
придружен с красива цветна
репродукция на две четящи
човешки ръце и на брайл е написано: „Аз мога да чета”.

Очеркът „Очи, които чуват реч, която се вижда”, е за
значението на жестомимичната реч за интеграцията на хората с увреден слух и формите
на тяхното обучение. Присъства и репродукция на картина,
в която двама души са в разговор с помощта на жестове,
както и малка снимка на дете,
обучаващо се чрез допир и
подражание да разбира речта
и да говори.
В книжката има очерк и
за Александър Бел, изобретателя на телефона, който също
има отношение към обучението и интеграцията на хората с
увреден слух и зрение.
Фактът, че имената на
Хелън Келър и Луи Брайл намират място в такава авторитетна енциклопедия като
„Британика”, доказва за пореден път голямата значимост на
тези наистина велики хора,
дали своя принос за развитието на човешкото общество.
Владимир ЖЕЛЕВ
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АСОЦИАЦИЯТА МИ ДАДЕ НОВ, СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДУХ…
Кръговратът на живота е непредсказуем и човек не може да избяга от него. Понякога нещата идват за хубаво, друг път – за лошо. Изпитал съм на гърба си и едното, и другото…
Казвам се Димитър Стоянов и съм от
Коматево,
квартал
на
Пловдив,
а
коренът ми е
от Родопите
– с. Лилково.
Женен съм, с
пораснали вече дъщеря и
син. От миналата година
съм член на
асоциацията
на сляпо-глухите и мисля, че това членство
донесе добри промени в живота ми. УЧАСТВАХ В ЕВРОПЕЙСКОТО ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКО ПЪРВЕНСТВО НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ВЪВ
ВАРНА И СПЕЧЕЛИХ ДВА ЗЛАТНИ МЕДАЛА
– на тласкане на гюлле и на мятане на диск.
Това бяха за мен големи победи, не само защото бях първи, но и затова, че имах възможност в реална обстановка, с не по-малко от
мен мотивирани съперници, да проверя физическото си състояние, да „сверя часовника”
относно възможностите си. Още повече, че
винаги съм обичал спорта и не съм преставал
да го практикувам, но, предвид уврежданията
ми – самостоятелно, без обективни критерии
за това, какво мога. След Варна пък ме приобщиха и към фолклорната група на регионалната организация на НАСГБ в Пловдив
„Здравец” и сега редовно участвам в репетициите. Вярно, има известни затруднения с
придвижването ми до асоциацията и обратно,
но, и със съдействието и на господин Парапанов, нещата се решават. Всичко това ми дава
възможност да водя по-активен начин на живот, да имам една по-голяма социална ангажираност, което, повярвайте ми, за един човек
без зрение и с увреден слух никак не е малко.

то бях парашутист с над 250 скока, няколко
години работих като матричар в пловдивския
завод „Елпром”. Една случайна среща с моя
бивш командир от казармата промени съдбата ми. Поговорихме за това, за онова и той ми
предложи да се върна като военен в парашутния батальон. Започнах като старшина – инструктор на войниците по минно-подривна подготовка и същевременно парашутист - десантчик. Служих в казармата около 15 години,
КОГАТО НА 22 АПРИЛ 1988 Г., ОКОЛО ГОДИНА ПРЕДИ ДА СЕ ПЕНСИОНИРАМ КАТО
ВОЕНЕН, СТАНА БЕЛЯТА.
Случи се по време на тактическо занятие. Някъде между селата Новаково и Долнослав изпитвах войниците за взривяване на тротилови шашки. Имаше една партида капсулдетонатори от 1951 г. – бяха корозирали и
трябваше да ги унищожа. И ако всичко бе минало гладко, както трябва, тези тротилови
шашки много отдавна да съм ги забравил. Само че стана така, че споменът за тях ми остана за цял живот.
При взривяването им очевидно допуснах нелепа грешка. Истината е, че тогава кой
знае защо, не бях в кондиция, имах някакъв критичен ден, какъвто се случва понякога на всеки. Мислите ми се разпиляваха – мисля едно,
върша друго. И стана така, че тези шашки се
взривиха непосредствено до мен – ТОВА БЯХА
85 ДЕТОНАТОРА, ЗНАЧИ ОБЩО 240 КОНСКИ СИЛИ МОЩНОСТ, ОТ РАЗСТОЯНИЕ 60
САНТИМЕТРА. Можем да си представим силата на ударната вълна.
Целият бях в осколки – и до днес съм
пълен с метал. Ударната вълна ме хвърли на 23 метра назад. Изправих се, до мен имаше войник, попитах го добре ли е, огледах се и помня
и до днес околната гора, зеленината. После се
свлякох. Следващият момент колегите дойдоха с линейката, качиха ме и потеглихме към
Асеновград. След това вече не помня нищо.

Усетих се на 3-я ден в интензивно отделение на пловдивската военна болница. Бил съм
целият обинтован, жена ми като дошла, ме е
Израснах в Пловдив. Завърших механо- познала единствено по един белег, който имам.
техникума, изслужих и след казармата, къде- В края на краищата се оказа, че най-големите
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поражения са в очите. До 40-я ден пред очите
ми бе плътна пелена, след това зрението ми
тръгна да се възстановява, започнах да виждам образи. Изписаха ме, когато вече сам можех да се оправям.

бъда полезен. Освен това в дневния ми режим
почти всекидневно влиза и час и половина движение. Долу, на двора, има пътека - от оградата до гаража, около 40 м. По нея, напредназад, навъртам около 5 км. По средата има
лост и просто за тонус си правя някои упражВърнах се на работа и си привърших нения, след което се чувствам по-добре, послужбата. Имах проблеми с очите, но общо бодър. Имам и пълната подкрепа на семействзето виждах, карах си дори колата. Пенсио- вото си и тяхното уважение и зачитане ми
нирах се.
дава силите да продължавам напред, да не се
Нещата започнаха да се усложняват предавам…
след около две години. Тогава ходих до Санкт
ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО СПОРТА, ТОЙ ОТ
Петербург, изкараха ми осколка от окото и ДЕТЕ ЗА МЕН Е НАЧИН НА ЖИВОТ. Като
пак около две години виждах, когато отново малък помагах на родителите си на село на
зрението ми тръгна назад. Процесът се разви- нивите и ливадите. Влюбен съм в планината,
ваше постепенно. СВЕТЛИНАТА ВСЕ ПОВЕ- много обичах да се движа из нея, да си правя
ЧЕ НАМАЛЯВАШЕ, ВИЖДАНЕТО СЕ ВЛО- преходи. Спортувал съм какво ли не. Започнах
ШАВАШЕ, ДОКАТО НАКРАЯ, ОКОЛО 94-ТА като ученик с борба, но и футбол съм играл
ГОДИНА, ИЗЧЕЗНА НАПЪЛНО…
много, в казармата бях постоянно на игрищата с войниците, тренирах и лека атлетика. И
сега се стремя, въпреки че съм постоянно с
болкоуспокояващи, с капки в очите, със сънотворни, всеки ден да спортувам, да поддържам
физическия си тонус. Участието ми във Варна
беше едно предизвикателство да докажа на
себе си, че спортния дух не ме е напуснал. Моите близки също много се зарадваха на медалиВ Австрия бях настанен в едно сиропи- те ми, поздравиха ме. Спортът помага човек
талище към църквата. В последния ден на пре- да е борбен, да не се предава.
биваването ми моят благодетел, благодарение
В съюза на слепите, където също членуна който все пак можах да осъществя тези
вам,
няма
такъв празник – там повече се оргапосещения, ме попита искам ли да отида с него на църква. Отидохме с жена ми, аз за първи низират екскурзии, където хората пак прекарпът влизах в католически храм. Дотогава все ват весело и това разнообразява живота им.
още имах малко остатъчно зрение. В църквата Там в самодейност и състезания не съм участтечеше някаква програма и след като свърши вал, но истината е, че и аз съм малко труден,
ме представиха на свещеника, който започна със свой стереотип, начин на живот, все още
да ме благославя. По осанката, по говора, си не мога да се приема такъв, какъвто съм и
личеше, че е благороден човек. Благослови ме и трудно се навивам да участвам в разни мероптогава, НАЙ-НЕОЧАКВАНО МИ КАЗА, ЧЕ риятия. ТУК ОБАЧЕ КАТО ЧЕ ЛИ НЕЩО СЕ
ЦЪРКВАТА МЕ ДАРЯВА С 10 000 ШИЛИНГА. ЗАПАЛИ В МЕН. Виждам как, въпреки недосБях втрещен. Все едно ме проряза мълния. От татъчните средства, се прави нещо добро за
очите ми бликнаха сълзи. Ето, виж как хората хората, гради се, за да докажат членовете на
проявяват съпричастност и човечност към асоциацията, че не са по-различни от другите,
един незнаен и непознат за тях човек, само за- че също имат мечти и че когато са заедно, се
щото е изпаднал в беда. Това са незабравими чувстват по-добре, по-сплотени. Когато на
всичко това се предаде състезателен дух, те
моменти...
се палят, придобиват импулс за борба. По тоСега ежедневието ми минава в къщи – зи начин ме спечелиха и макар и отскоро, вече
старая се да върша домакинска работа. Ка- чувствам, че у мен има някаква промяна, някарам близките си да ми заредят пералната, къв нов състезателен дух. Това е чудесно…
пускам прахосмукачката, изобщо мъча се да
Разбира се, продължих да се боря. Бях
пак във военна болница в София, четири пъти
ходих по частен път в Австрия, няма да обяснявам какво ми е коствало и като средства и
психическо напрежение. Искам обаче да разкажа за една случка, която ми направи дълбоко
впечатление и която ще помня цял живот:
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ОТ ВАС СЕ НАУЧИХ НА МНОГО НЕЩА!..
С тези редове искам да запозная читателите на списание „Звук и светлина” с нашата приятелка Мария Паскалева – жена,
посветила живота си на хората. По професия е педагог,
работила трийсет и девет години с подрастващите. А сега
е ръководител на състава за стари градски песни към РО на
НАСГБ в Добрич „Антица”, води и група за народно пеене в
с. Победа. Самата тя е самодейка в групата за стари градски песни към читалище „Йордан Йовков” в града. Участва
и в ръководството на въпросното читалище, на сдружение
„Женски
свят”
и
др.
През миналата година Мария Паскалева отпразнува
своя 70-годишен юбилей.
- Мария, как стана така,
че стана ръководител на състав „Антица”? Какво мислиш за работата си с него?
-Поставихме
началото
през 2004 г., когато г-жа Калинка Ковачева ми се обади по
телефона. Малко се стъписах,
защото, въпреки че пея в такъв
състав вече 15 години, съвсем
друга работа е да бъда ръководител, още повече на хора с подобни увреждания. Все пак реших да опитам, първо, защото
това бе едно ново предизвикателство за мен, и второ – нямах
сърце да откажа на тези хора.
Първата ми среща с членовете на клуба бе на 1 юли.
Решихме съставът да носи красивото име на Йовковата героиня Антица. Музикален корепетитор със своя акордеон стана Станчо Станчев.
- Сега, след близо петгодишна работа със сляпоглухите певци, какво мислиш
за тях?
- Какво бих могла да мисля за сляпо-глухите ми приятели от клуб „Детелина”. Вярно
е, че в началото ми беше трудно. Трябваше в едни все пак
непривични за мен условия да
намеря най-правилния път до
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всекиго. Те сами ми показаха
този път, защото като ги наблюдавах как общуват, как си
помагат, колко са внимателни
към всичко, което им казвам,
очертаха пътеката към себе си
и към своята душевност. Стана
така, че само след 24 дни работа посрещнахме гости от Пловдив – групата за народни песни
„Здравец” при РО на сляпоглухите в града под тепетата.
Заедно изнесохме концерт в
читалище „Йордан Йовков” и
успешното ни представяне ме
увери, че можем да вървим
напред. Това убедително се
потвърди на 6 октомври с.г. когато съставът ни спечели първо
място на Националния преглед
на самодейността при НАСГБ в
Пловдив. А само месец след
това пък спечелихме отново
първо място и статуетка на
фестивала „Листопад да спомените” във Варна.
Състав „Антица” е само
от жени. Всички те са не само
добри певци, но и чудесни хора. Възхищавам им се. От всекидневния си досег с тях научих, че човек трябва да цени
живота и да приема предизвикателствата му с разбиране, че
добротата и взаимопомощта са

задължителни за всеки, независимо от здравословното му състояние. Това са хора не само с
талант, но и със силен дух, с
упоритост и голямо чувство за
отговорност. Обръщайки се назад, към отминалите съвместни
със сляпо-глухите хора години,
искам да благодаря на всички
участнички във вокалния състав, на музикантите Валентин
Славов, Валентин Христов и
Станчо Станчев, на председателката на организацията г-жа
Ковачева, за силата и надеждата, които черпя от тях, за тяхната всеотдайност и приятелство.
-В началото сме на новата 2009 година. Какво ще пожелаеш на читателите на
списание „Звук и светлина”?
- Мили хора от цялата
асоциация на сляпо-глухите в
България, бъдете здрави, не падайте духом, бъдете такива,
каквито сте! Вие ни показвате,
как човек трябва да стъпва
здраво на земята. Самата аз се
старая да постъпвам така, както
се научих от вас. Благодаря ви
за това от сърце!

Въпросите зададе: Калинка
КОВАЧЕВА

Непознатият Аюи:

БАЩА И УЧИТЕЛ НА СЛЕПИТЕ
І част

В началото на нашия разказ наистина
стои странно представление, което
става подтик за един от великите подвизи в хуманитарната
история на човечеството.
Годината е 1771-ва. На
площад "Луи ХV", в едно от предградията на
Париж, се провеждат
панаирни тържества
по случай Деня на
свети Овидий. Събрала се е многобройна тълпа да отдаде
почит към паметта на
светеца и да се повесели по френски свободно и открито. А както
знаем, многолюдните веселия понякога таят в себе
си необяснима злост, нужен
е само повод и смехът бързо се
превръща в присмех, от който боли.

стъкла. Всички държат в ръце струнни инструменти - чела и цигулки. Диригентът, маскиран
като цар Мидас, с дълги магарешки уши и широкопола шапка, с опашка на паун, пее и
тактува. Странният оркестър съпровожда изпълненията му с банални музикални фрагменти,
които се повтарят често, а
натрапчивата им монотонност предизвиква всеобщ
смях и крясъци на одобрение. Когато някой от
оркестрантите изпява
нещо, другите повтарят нестройно песенния мотив или подемат
припев, който няма
нищо общо с основната мелодия. Пред тях са
поставени нотни тетрадки, обърнати наопаки.
"Представленията" толкова се харесват на тълпата, че
съдържателят поставя на входа
въоръжена охрана, притеснен да
не би невъздържано развеселените
посетители да изпочупят всичко...

Поводът в случая е хрумването на хитрия
и находчив съдържател на кафене Валенден.
Търсейки начин как да събере повече клиенти и
да спечели от панаира, той вдига импровизирана сцена и разиграва на нея невиждано дотогава хумористично представление - бурлеска. Актьори и изпълнители са слепи пансионери от
приюта „Кенз-Вен”. Самият приют е част от
миналото на големия град. Създаден преди няколко века, за да подслони около 300 френски
рицари, загубили зрението си по времето на
кръстоносните походи, този дом се превръща в
един от символите на обществената грижа за
слепите.

Останалите съдържатели на кафенета и
пивници по площада, като видели, че опитът на
Валанден е повече от успешен, също започнали
да наемат слепци за развлечение на клиентите
си. В ония времена слепите изкарвали прехраната си предимно с просия, обществените помощи за тях били съвсем мизерни. Животът им
преминавал в нищета и бездействие, те не умеели да вършат почти нищо полезно. Затова
всички посрещали с готовност поканите да
участват в забавленията на тълпата, въпреки че
усещали болката от ироничните издевателства
над тях. Възможността да припечелят нещо ги
принуждавала да търпят присмеха и иронията.

ЕДНО СТРАННО
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В деня, за който става дума, 10-12 от тези
Единственият, който не споделял радостслепци са облечени гротескно - с червени та на тълпата и приемал също тъй с болка и
смешни дрехи и дървени обувки, с островърхи възмущение виковете, бил млад мъж с интелишапки, с набучени на носа картонени очила без гентно лице и поведение. Той се наричал
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ВАЛЕНТИН АЮИ. Запомни това име, читателю! Наблюдавайки със съчувствие грозните
сцени, младият Аюи взел в себе си решение,
което променило живота му. "Чувства, коренно
различаващи се от другите, обзеха душата ми споделя по-късно Аюи. - От този момент аз се
замислих какви са възможностите и средствата
за обучението и превъзпитанието на тези найнещастни членове на човешкото общество”.
Валентин Аюи се заклел да върне достойнството на слепите. "Аз ще заместя подигравката с
истината, като науча слепите да четат и пишат
и ще им дам книги, напечатани от самите тях".
Клетвата му се оказала не моментен изблик на
състрадание и хуманност, а програма, която
този велик французин изпълнявал упорито до
края на дните си.

КОЙ Е ВАЛЕНТИН AЮИ?
Защо представленията на площад "Луи
ХV" и обществените реакции предизвикват
толкова силно възмущение у младия човек и го
довеждат до съдбоносни мисли и решения?
Спонтанна реакция ли е това, или резултат на
предварителна подготовка и нагласа, на благороден характер, какъвто притежавал?
Както сочат фактите, той е роден на 13
ноември 1745 година в семейство на тъкачи в
малкия южен град Сен-Жуст, департамент Пикардия. По-голям негов брат е абатът Рене
Жуст Аюи, известен учен в цяла Европа, създател на минералогията като наука, член на френската академия на науките, ръководител на катедрата по минералогия в националния музей
на естествените науки във Франция. Братята
Аюи заедно получават начално образование в
манастирското училище на Премустранците.
По-късно Валентин се отказва от духовно поприще, заминава за Париж и завършва там класическо образование. Френското просвещение
е в своя апогей и той е увлечен от неговите
идеи. Усвоява староеврейски, гръцки и латински език, владее също така десетина живи езика.
След университета започва да изкарва прехраната си като калиграф и преводач. През 1776
година получава доверието на Външното министерство и започва да превежда международната кореспонденция на Кралския двор в Париж. Придобива титлата "кралски преводач",
но не изоставя научните си занимания. Покъсно става магистър на науките и професор в

14

основаното от Луи ХVI "Бюро Академик де
Критюр" (академично бюро за писатели и литература).
Както е известно, още от 13-14. век в Европа започва да расте интересът към идеите на
класическата епоха и през 18 век много от известните учени, философи и мислители на
Франция подемат движението за разпространение на Просвещението и неговите революционни идеи в областта на науката, религията, историята и обществената практика. Като човек с
модерно мислене, Аюи силно е повлиян от
френските просветители. Особено му допадат
идеите на Дени Дидро (1713-1784 г.). От 1750
година почти три десетилетия Дидро е редактор на световноизвестната "Енциклопедия или
Тълковен речник на науките, изкуствата и занаятите". В тази прочута книга той отделя цели
две страници да изясни научно проблема, как
човешкият мозък може да функционира пълноценно без участие на зрението. За да докаже
това, Дидро посещава слепия професор по математика Ондерсен във Великобритания. Прави
наблюдения и върху поведението на един слепец в Пилсиен, Франция. Когато го посетил в
дома му, заварил го да слуша как синът му чете
от релефни (изпъкнали) букви.
Обикновеният човек от народа все повече
става обект на внимание от страна на прогресивната френска научна и обществена мисъл.
Затова никак не е чудно, че младият Валентин
Аюи изоставя перспективната си кариера в най
-висшите кръгове на Кралския двор. Случката
на площад "Луи ХV" вече е подтик той да се
посвети на благородната мисия да даде грамотност и условия за нормално човешко бъдеще на
слепите хора. Силно започва да го интересува
създаденият година по-рано Институт за ограмотяване на глухонеми. Посещава го и често
пъти присъства на уроците там. Това, което
абат Л'епе прави с глухонемите, Аюи иска да
приложи в обучението на слепите. Дълго проучва и разработва методиката си, грижи се да
осигури и средства за реализация на своето намерение. Приема да върши допълнителна работа, влиза в дългове, като сключва заеми. Създаването на Институт за обучение на слепи му
коства неимоверните усилия на 13 години живот. Всеотдайност, достойна за почит и уважение!

Тодор АНДОНОВ

ЛУШКА ТЪРСИ ДУХ НА ПТИЦА
В НОВА СТИХОСБИРКА
С нова, шеста по ред стихосбирка, озаглавена „С дух на птица”, посрещна новата 2009 година известната сляпо-глуха поетеса от родопския град Лъки Лушка Маджарова. В книжката са
намерили място 70 поетически произведения, писани от авторката през последните години, след
издаването на последната й стихосбирка „Разсечена душа” през
2005 г. Числото на новите неща, създадени от Лушка, говори за
един активен и непрекъснат творчески плам, за постоянни поетически търсения, които не оставят задълго перото й без работа.
И в последната си лирически изяви Маджарова третира найразлични теми, които вълнуват душата й – за любовта, за приятелството, за честността на взаимоотношенията, за въздействието на
природата и т.н. В същото време новата й стихосбирка показва
едно ново израстване на нейния талант, една повишена творческа
зрялост.
В заключение можем да цитираме думите на редактора и
рецензента на новата стихосбирка, д-р Димитър Атанасов: „И в
тази стихосбирка Лушка Маджарова остава вярна на своето писателско кредо – да поднесе на читателя стихове, които са актуални,
значими за нашето съвремие, стихове, които вълнуват душата на
читателя със своята топлота и задушевност. Всичко това, облечено в нужната художествена форма, прави поезията й приятна за четене и съпреживяване. Като прибавим към това и овладяното
художествено майсторство, поетичния език, ще добием пълна представа за тази поезия”.
Представяме ви две от стихотворенията в стихосбирката.

Емил ПЕХЛИВАНОВ
ДОСКОРО

ПОКАНА

Пътнико, спрял се на хълма пред село,
със скрити под сребърни кичури чело,
затичай се както някога смело,
прецапай реката по детски умело.

Елате вий, палачи на доброто!
Да седнем с мир край една софра!
Отвън без милост да оставим злото,
което брат разделя от сестра.

Че на мегдана те чакат другари
от детство, от младост, далеч отлетели.
Стиснете десниците с длани корави,
не крийте сълзите, страните облели.

И родна майка подстрекава
от чедо да се отрече.
В къщите ни, без да се смущава,
то коли, беси и сече.

Разкажете си къде, как сте живели,
за радости, скърби в сърцата горели…
Спомнете си всички мечти – идеали.
Дали и днес бихте след тях полетели?

Днес над солта и хляба нека
думите добри да изречем:
„Да си помагаме в бедата –
достатъчно в злините се печем!”

А преди да поемеш за там, където
в младостта те отведе сърцето,
кажи „Доскоро” на всичко, което
ще ти е свидно докрай под небето.

Че времето жестоко брули,
запращайки един след друг в пръстта.
За подлеца и майка не жали –
той си е плевел дори след смъртта.

Лушка МАДЖАРОВА
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1 ФЕВРУАРИ - ТРИФОНОВДЕН /ТРИФОН ЗАРЕЗАН/
Българската православна църква празнува Деня на свети Трифон (Трифоновден) на
1 февруари.
Празникът е
включен към
цикъл от три
последователни
дни,
наречени
Трифунци —
1, 2, 3 февруари. Те се
празнуват
както следва:
1 февруари
— Трифоновден; 2 февруари — Сретение господне
и 3 февруари
— Свети Симеон. Чества
се от лозарите, соколарите, градинарите и
кръчмарите. Празникът се среща още като Зарезановден, Трифун Чипия, Трифун Зарезой,
Трифун пияница.

ва хляб — пресен или квасник и сготвя кокошка, която по традиция се пълни с ориз или
булгур. Кокошката се вари цяла, а след това се
припича на саджак. В нова вълнена торба се
слага питата, кокошката и бъклица с вино. С
такива торби на рамо мъжете отиват на лозето.
Там се прекръстват, вземат косерите и от три
главини всеки отрязва по три пръчки. Отново
се прекръстват и поливат с донесеното вино
лозите. Този ритуал се нарича „зарязване“.
След това всички се събират и избират „царя
на лозята“. Едва тогава започва общо угощение. „Царят“ е окичен с венец от лозови
пръчки, който носи на главата си, и с друг венец, който слага през раменете си. Той сяда на
колесар. Лозарите теглят колесаря и под звуците на гайди, гъдулки и тъпан се отправят
към селото или града и спират пред всяка къща. Домакинята на дома изнася вино в бял котел, дава най-напред на царя да пие, след което черпи и хората от свитата му. Останалото
вино в котела се плисва върху царя и се изрича
благословията: „Хайде, нека е берекет! Да
прелива през праговете!“. Царят отговаря на
благословията с „Амин“. След като стигне до
своя дом, царят се преоблича с нови дрехи и,
окичен с венците на главата и през раменете
Св. Трифон е мъченик, светец-лечител, си, той сяда на дълга трапеза да посрещне хокойто през 248 г. сл. Христа, при царуването ра
от
цялото
село.
на император Деций Траян, бил посечен с меч.
Роден в Малоазийската провинция Фригия, гр.
Апамия, той произхожда от област, която се
смята за една от прародините на лозата и виното. Едва на 17 години си спечелва голяма
слава, след като излекувал дъщерята на римския император Гордиан III. Наследникът на
Гордиан обаче - Деций Траян, се оказва непримирим враг на християнското учение. Той заповядва всички по-тачени светци да бъдат изправени пред съд. Сред тях е и Трифон, който
не пожелава да се отрече от вярата си и загива
като мъченик.
Свети Трифон се счита за пазач на лозята и празникът е в негова чест.
На Трифоновден /Трифон Зарезан/ Затова за цар на този празник се избира замопразнуват не само лозарите, но и градинарите жен човек.
и кръчмарите. Рано сутринта стопанката омес-
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14 ФЕВРУАРИ – СВЕТИ ВАЛЕНТИН
Свети Валентин е католически празник,
който се празнува на 14 февруари. На тази дата
влюбените изразяват обичта си един към друг,
като изпращат поздравителни картички,
бонбони или правят
дарения на организации анонимно. Обичайно е да се подаряват цветя на Свети
Валентин. Името на
празника идва от
един от двамата християнски
мъченици,
наречени Валентин,
живели през трети
век.
На този ден още през 14 век започва да
става традиция да се разменят любовни послания под формата на т. нар. валентинки. Съвременните символи на любовта сега са сърцето и
образа на крилатия Купидон. През 19 век ръчно
написаните послания биват заменени от масово
произвежданите готови картички. АПК
(Асоциацията за поздравителни картички) е
изчислила, че жените купуват около 85% от
всички валентинки.
През втората половина на 20 век в САЩ
и други места по света установената практика
на размяна на картички се разширява и се въвежда раздаването на подаръци. Найпопулярните подаръци са рози и шоколад.Когато двама влюбени вечерят на Св. Валентин, тяхната връзка често се счита за сериозна.
Интересното е, че и свети Валентин и
свети Трифон са живели почти по едно и също
време. И двамата са били и лечители, и двамата
претърпяват мъченическа смърт. Живеят около
255-та година. Твърде е вероятно двамата светци да са една и съща личност
Всъщност светците с името Валентин са
били двама - единият от Рим, а другият от Терни в Италия. Предполага се, че единият е бил
свещеник, който сгодявал двойки, въпреки забраната на римския император Клавдий II Готски, поради отклоняването на войниците от
служба, и затова бил екзекутиран на 14 февруари /269 г.сл.Христа/. Според Католическата Ен-

циклопедия пък (1908 г.), има поне трима светци, наречени Валентин. Всички те са били мъченици и са записани под датата 14 февруари:
 римски свещеник —
понесъл мъченичество през
втората половина на 3 век и
погребан на пътя Виа Фламиния.
 епископът на Интермамна (днешен Терни) —
също понесъл мъченичество
през втората половина на 3
век и погребан на пътя Виа
Фламиния, но не на същото
място като свещеника
 мъченик в Африка, за
когото не се знае почти нищо друго
Най-напред празникът Свети Валентин
е обявен за честване за 14 февруари от папа Геласий I около 494 г. Първата регистрирана асоциация на Свети Валентин с романтичната любов датира от 14 век в Англия и Франция, където тогава хората вярвали, че на 14 февруари
птиците се ухажвали
“Това се праща на Свети Валентин, когато
всяка птица идва и избира своя другар”
По време на Средновековието влюбените си разменяли послания на 14 февруари, наричайки ги валентинки. Вероятно много от легендите за Свети Валентин са били измислени
в този период. Някои от най-известните легенди твърдят, че:
Вечерта преди мъчението на Свети Валентин заради това, че е християнин, той пратил любовно послание до дъщерята на тъмничаря си, в което пишело „От Твоя Валентин“.
По време на забрана за женитба на римски войници, наложена от император Клавдий
ІІ, Свети Валентин тайно помогнал за уреждането на женитбите. В повечето от тези легенди
14 февруари е датата, която се свързва с мъченичеството на Свети Валентин.
Съвременният празник Свети Валентин
вероятно е въведен в Северна Америка през 19
век от британски заселници. В САЩ, първите
масово произведени валентинки са фабрикувани и продадени през 40-те години на 19 век от
Естер Хауланд.
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ХРИСТИЯНСКАТА СВЕТИНЯ „КРЪСТОВА ГОРА”
Кръстова гора или Кръстов връх, се намира в Средните Родопи. Там някога е бил манастирът Света Троица, а сега - едноименната
църква. Мястото е християнска светиня. Надморската височина на Кръстова гора е 1545 м.
След като през 1083 г. Григорий и Абазий
Бакуриани основават Бачковския манастир, те
го даряват с обширни поземлени имоти. Многобройни манастирски стада пасели и тук, из
живописната местност Кръстова гора, наричана
още Градище, която по форма прилича на
кръст. Тук били манастирските мандри и жилищни сгради с църквата “Св. Троица”. Съграден бил и манастир със същото име. До средата
на ХVII в. в Средните Родопи, макар и под османска власт, християнството процъфтявало.
Имало множество църкви и манастири, свещеници и монаси. От втората половина на ХVII
век и през първата половина на ХVIII век обаче
идва втората масова ислямизация на християнското население в Средните Родопи. Започнало
се с унищожаването на Смолянската епископия, богословското училище, епископската
църква “Св. ап. Петър и Павел” и убийството
на последния смолянски епископ св. Висарион
Смоленски (29 юли 1670 г.). Църквите и манастирите в Средните Родопи са разрушени, а свещениците и монасите - избити. Такава е съдбата и на манастира „Света Троица”. В продължение на повече от 100 години обаче хората тук
съхранявали своята православна вяра, въпреки
унищожените храмове и липсата на свещеници.
Едва в началото на ХVIIІ век родолюбиви родопчани започнали да възстановяват опожарения Бачковски манастир. Но турците не разрешили възстановяването на манастира “Св. Троица”.
В Средните Родопи е особено изразена
почитта към Христовия кръст. Дори у мюсюлманите, като насилствено ислямизирани християни, не се е изличило силното благоговение
пред кръста. Нещо повече, целият им живот
минавал под неговия знак. С кръста те освещавали вода и лекували болните, благославяли
млякото и хляба, погребвали с него починалите. На Кръстов връх поклоненията не престанали, макар че не е било възобновено нищо, напомнящо за разрушения манастир. Макар че
Кръстова гора след 1878 г. остава в пределите

18

на Източна Румелия и след 1885 г. - в границите на България, а Смолянско е под османска
власт, поклонниците, рискувайки живота си,
преминавали границата и въпреки трудностите
достигали
до
Кръстов
връх.
Според преданието, през 1933 г. в село
Борово пристигнал Йордан Стойчев Дрянков от
село Ковачевица Гоцеделчевско, който още от
детинство се отличавал с голяма религиозност.
Йорданчо, както му казвали, понякога се държал странно и непонятно за околните. Често
получавал и видения. За едно от тях - явяването
на кръст на небето, той известява цар Борис III,
с когото се познавал. След една нощ, прекарана
на Кръстов връх, му била открита историята на
мястото – че на този връх се издигал голям манастир, в който се пазела частица от Кръста
Господен. Било
му поръчано да
направи и постави висок метален кръст в
знак на това, че
там има частица
от Кръста Господен.
След
случилото
се
Йорданчо отново се явил при
цар Борис III и
му
разказал
всичко.
На 1 май
1936 г. металният кръст, направен по поръка
на цар Борис III,
е донесен и в
присъствието на цялото село Борово е бетониран на източното възвишение на върха и осветен. В края на водосвета, на менчето със светена вода, кацнало бяло гълъбче, което след това
литнало към западното възвишение на върха.
Йорданчо казал на хората да го последват, защото той ще им покаже къде се е намирало старото манастирско аязмо. Гълъбът кацнал на една скала, в долната част на която, след разчистването на натрупаните камъни, бликнала вода.
През 1957 г. Йорданчо е вкаран от тота-

литарния режим в лагера в Ловеч, където загива. Животът му остава непроучен и около него
продължават да съществуват много неясноти и
загадки.
През 1956 г. няколко майстори, с помощта на вярващите от Борово, построяват параклиса “Св. Троица” върху част от запазените основи на старата манастирска църква, разположени на западното възвишение на Кръстов
връх. Същата година изградили и двустайно
помещение до църквата за подслон на поклонниците. Параклисът е осветен от епископ Стефан (впоследствие Великотърновски митрополит) през 1958 г.
По-късно, по време на тоталитарния режим, Кръстова гора влиза в рамките на ловния
резерват. “Кормисош” и строго се забранява
идването тук на поклонение. Но вървейки по
козите пътеки, християните пак намирали пътя
до параклиса. Благодарение на протестите на
група православни християни, начело с Петър
Тодоров от Смолян, на Кръстова гора е назначен свещеник и е утвърдено настоятелство.
Свободно, обаче, православните християни започнаха да посещават връх Кръстов след
10 ноември 1989 г. През есента на 1995 г., в
присъствието на Негово Светейшество патриарх Максим и голяма част от синодалните архиереи, Пловдивският митрополит Арсений
освети новопостроената църква на Кръстова
гора “Покров на Пресвета Богородица”.
На 22 октомври 1994 година чудодейният
кръст, подарен от цар Борис III, е откраднат.
Отлят е нов 99-килограмов кръст от неръждаема стомана. Впоследствие откраднатият кръстът е намерен в гората от местен овчар и сега
се намира в новия храм.
Ние, част от членовете на РО на НАСГБ
в Пловдив, съвместно с приятелите ни от ТПО
на слепите „Марица” направихме екскурзия на
Кръстова гора през юли т.г. До върха се пътува около два часа, макар че разстоянието от
Пловдив е към 60 км. Пътят обаче е осеян с
много и стръмни завои, надвисващи над
страшни пропасти и урви. За сметка на това
пък красотата на Родопите е неописуема!
Виждат се бездънни долове и пропасти, реки и
дерета. Изкачвахме се все нагоре и нагоре,
имахме чувството, че се ще стигнем небето.
Понякога изглеждаше, като че ли автобусът
аха ще полети в някоя пропаст.
Междинна спирка по пътя е село Борово,

там спряхме за кратка почивка
След като стигнахме горе, почувствахме
свежестта и сладостта на прекрасния родопски въздух. Влязохме в църквата Св. Троица и
запалихме свещи за здраве и успех. Кръстът се
намира по един път нагоре и зад църквата, където се изкачвахме по полегати стъпала. Отстрани на пътя имаше множество параклисчета, в които бяха поставени икони и горяха свещи. Някои от тях бяха наименувани на дванадесетте апостоли, а имаше и с имената на
наши великомъченици и паднали за вярата православни българи.
Най-горе се намира Кръстът сред гората. До него се стига по специално изградени
стъпала и хората застават няколко мига неподвижни, молейки се за здраве, успех или за
сбъдване на съкровено желание. По кръста се
оставят и предмети, за да бъдат осветени
от неговото свято присъствие.
Първото място, където е бил манастирът Св. Троица и впоследствие разрушен от
турците, се намира срещу сегашната църква и
понастоящем представлява малко параклисче
с икони и свещници. Запалихме и там по една
свещ и след това се отправихме към аязмото.
То е надолу, под една скала. Над скалата също
има параклис.
Наблизо се намира едно дърво, с полегати и разклонени клони. Наричат го „Дървото
на страха”, защото се вярва, че който се промуши през клоните му и мине от другата
страна, си оставя страха. Аз се промуших
(успях с триста зора, но успях!), след което си
наляхме вода от аязмото и си взехме по едно
камъче с кръст. На връщане от кръста ни удари един як дъжд, но това беше хубав, летен
дъжд, пълен с живот.

Илия КЪРДЖАНОВ
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ХЛЕБНИ КРУТОНИ
/предложение на Златка Ганева от Добрич/
Продукти: 5 филии бял заводски хляб, 30 мл. олио, щипка сол, червен пипер,
суха мащерка.
Начин на приготвяне: Филиите се нарязват на кубчета с остър нож. Слага се тиган на загрят котлон и се излива в него мазнината. Когато започне леко да цвърчи, се слагат хлебните кубчета., които, ако не се съберат наведнъж, се разпределят равномерно на две. Наръсват се подправките, като леко се бърка с дървена шпатула. Крутоните са готови след 5-7 мин. Използват се за
мезе, добавка в крем-супа или съставка на салата.

ЯЙЦА В ДОМАТЕН СОС
/предложение на Светла Маринова от Добрич/
Продукти: Буркан белени домати, 4 яйца, 100 гр. сирене, 1 пилешко бульонче, 2 с.л. зехтин,
2 пера зелен лук, 2 филийки хляб, сол на вкус.
Начин на приготвяне: Доматите се намачкват и се оставят да заврат в дълбок съд, като се
добавя бульончето. Яйцата се счупват от ниско, /като по панагюрски/ и всичко се похлупва да се
задуши. Сервира се, полято със зехтин, наръсено с натрошено сирене и гарнирано с лук и препечена филийка.

ПИЛЕ С ЛИМОНИ
/предложение на Калинка Ковачева от Добрич/
Продукти: 1 средно голямо пиле, 2 средни лимона, сол и черен пипер на вкус.
Начин на приготвяне: Загрява се фурната на около 220 гр. Пилето се измива и подсушава.
Лимоните се почистват с четка и в тях се правят дупки с клечки за зъби. Натрива се пилето със
сол и черен пипер, включително и вътрешността. Лимоните се поставят вътре в пилето и се завързват краката му. Пече се в тавичка с незалепващо покритие около 45 мин. Нарязва се пилето
на порции и се сервира месото със соса от печенето.

ТОРТА С МЕД И ИЗВАРА
/предложение на Антония Дюлгерова от Сливен/
Продукти: 250 гр. извара, 2 с.л. мед, 40-50 гр. захар, 120 гр. брашно, 120 гр. масло, 2 яйца, 1
ч.л. канела.
Начин на приготвяне: Прави се тесто от пресятото брашно, маслото, захарта и 1 с.л. хладка вода. Разточва се и се поставя в малка форма. Изварата се смесва с меда, прибавят се разбитите
яйца и половината канела. Сместа се разпределя върху тестото и се поръсва с останалата канела.
Пече се на слаба фурна 35 мин.
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ЗАЩО НАПЪЛНЯВАМЕ?
Прекомерното количество калории съвсем не са единствената причина за
нарастването на теглото. Понякога, дори когато човек се храни правилно и се
движи достатъчно, пак се наблюдава покачване на теглото. Защо?
Недоспиване: Организмът функционира правилно, когато е отпочинал. Ако сънят не ви
достига, той преминава в ниво на психологичен стрес и по биохимичен път започва да трупа килограми. Когато човек е уморен, по-трудно се справя със стреса и изпитва нужда от повече храна,
за да произведе енергия, необходима за успешното преодоляване на стресовите натоварвания.
Стрес: При всички стресови състояния тялото започва да се запасява с източници на енергия, т.е. преминава в „режим на оцеляване”, като забавя метаболизма и трупа химични вещества, създаващи предпоставки за затлъстяване /особено в областта на
корема/. Човек, поставен под стрес, предпочита сладките храни, които произвеждат повече и по-бързо енергия и увеличават количеството серотонин – хормонът,
който има успокояващ ефект.
Лекарства: Някои медикаменти,
включително и такива срещу депресия,
мигрена, припадъци, хипертония и диабет, могат да доведат до напълняване с 56 кг. само за месец. Това е индивидуално
и зависи от особеностите на съответния
организъм. В случая с антидепресантите
ефектът от напълняването може да не е
свързан дори с начина на действие на самото лекарство – когато човек се почувства по-добре, е нормално и апетитът му
да се повиши. Други медикаменти водят до задържане на течности в организма, което логично
води до покачване на теглото.
Някакво заболяване: Най-често това се наблюдава при хипотиреоидизъм. Понижената
функция на щитовидната жлеза забавя метаболизма и съответно увеличава теглото.
Менопауза: Пониженият метаболизъм е естествен процес с напредване на възрастта. Същевременно настъпващите хормонални проблеми водят до изострен глад, депресивни състояния
и лош сън. Ключът към предпазване е правилното хранене и повече движение – това ускорява
метаболизма и изгарянето на калории.
Емоциите: При определена психическа нагласа някои хора търсят в храната емоционален
отдушник. А тона е прекият път към затлъстяването. Психолозите препоръчват на
„сладкохолиците” редовни физически упражнения , които, освен изгарянето на калории, способстват и за изработването на серотонин.
Нуждата от самоконтрол: Ако сте се хранили наскоро и у вас възниква желание да похапнете парченце шоколад или нещо друго, разсейте се. Разходката или физическите упражнения
най-вероятно ще помогнат да забравите „глада” си. Ако все пак желанието за ядене не изчезне,
вместо бленувания сладкиш изяжте някакъв плод. Опитайте се да си въведете режим на хранене,
като се храните в строго определени часове. Когато сте гладни, избягвайте да влизате в магазините за хранителни стоки. В противен случай най-вероятно ще купите твърде много продукти, които всъщност няма да ви бъдат необходими.
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ЕЛЕКСИР ЗА ГЛАДКО ЛИЦЕ
Ако кожата на лицето ви е повяхнала, може бързо да я възстановите с домашно приготвен
лосион. В чаша изцедете сока на един лимон. В емайлиран съд поставете шепа цветове от лайка.
Залейте ги с вряла вода и оставете течността настрани за един час. След като се охлади, прибавете 2 с.л. ябълков оцет и 50 мл. водка. Разклатете и пресипете лосиона в стъклен съд. С него масажирайте лицето сутрин и вечер.
НЕЖНИ РЪЦЕ С ПАРАФИН
Ако имате суха кожа и ръцете ви се напукват често, ще ви помогне парафинова маска. Почистете кожата с тоалетно мляко и си направете енергичен масаж с хидратиращ крем. Без да го
измивате, топнете ръце в разтворен парафин /с поносима температура/, в който сте прибавили
витамин Е. След това ги пъхнете в ръкавици и постойте с тях 30 мин. Ще усетите, че кожата на
ръцете ви е мека и нежна.
„СЛАДКА” СПА ВАНА
Медът, богат на безценни съставки, е
елексир за организма. Може за се използва
и за СПА процедури. Особено тонизиращо
въздействие има вана с мед. За целта 7 с.л.
мед се разтваря в 1 л. топла вода. разбъркваме добре течността и я изливаме във водата
във ваната. Топваме се за 20- млин. и ще
усетим кожата си мека като коприна.
ТРИКОВЕ В ИМЕТО НА
РАЗКРАСЯВАНЕТО
ВМЕСТО обикновен молив за очи може да използвате спиралата си за мигли, за
да подчертаете веждите си.
АКО неочаквано откриете, че козметичната ви чантичка е развалена, може да използвате
пликче за замразяване на зеленчуци и плодове с цип.
ПО средата на партито искате да освежите лицето си, но сте забравили ружа си. Нанесете на
скулите червилото, което сте използвали тази вечер и размажете с пръсти.
НЕ сте купили пилинг-маска? Смесете малко захар с лосион за лице и използвайте сместа
като пилинг.
НУЖНА ви е овлажняваща маска за суха и набръчкана кожа, а такава не ви се намира?
Смачкайте един банан /или кайсия/ и нанесете пюрето върху кожата на лицето, това ще я направи
гладка.
ЗАГУБИЛИ сте щипките да извиване на мигли? Оптично можете да постигнете същата дължина, ако ги извиете нагоре с помощта на топла чаена лъжица. След това ги оцветете със спирала.
АКО сте счупили нокътя си и нямате пила под ръка, винаги можете да намерите кибрит. Използвайте за целта грубата повърхност, върху която се „драсват” клечките.
УДАРИЛИ сте се или имате лека мигрена. Наложете на пострадалото място найлонова торбичка, пълна със замразен грах и скоро ще се почувствате добре.
ПРАВАТА коса ви се струва скучна, но нямате ролки. Добра работа могат да ви свършат и
хартиените салфетки. Сгънете ги на триъгълници, направете ги на руло и навийте около тях косата кичур по кичур. Преди това втрийте в нея пяна.
ЗА да не изглежда косата ви смачкана, вземете една четка за зъби /най-добре стеснена на
върха/ и тупирайте косата кичур по кичур.
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ПЛАТ С МИРИС НА ПЛОДОВЕ
Италианска фирма е произвела плат с мирис на ягоди, лимон или други плодове. Притежателят на плата може да избере постоянния му мирис или да реши от него да се носи аромат при
натриването му. Фирмата „Суперколор” предлага миришещи шалове и одеала, а в най-скоро време и джинси. Технологията на производство има две разновидности – едното осигурява на плата
устойчив и продължителен мирис, а другото чрез използване на микрокапсули позволява от плата да се носи миризма при натриването му. Платът може да бъде изпран 4-5 пъти при температура 30 градуса.
КУЧЕ - РАСИСТ
Белгийски бизнесмен е отказал да проведе интервю за работа с нигериец, аргументирайки
се с това, че собственото му куче е расист и се нахвърля да хапе цветнокожи. 53 годишният нигериец пристигнал в офиса и веднага бил нападнат от кучето. Бизнесменът отказал да пусне кандидата и написал писмо до бюрото по труда, в което обяснил,че не може да приеме нигериеца на
работа поради цвета на кожата му, тъй като имало риск кучето му да го ухапе. От бюрото обаче
заключили, че расист в случая е самият бизнесмен и го премахнали от списъкът с потенциалните
работодатели.
ОТКРИХА ДРЕВЕН ЛАБИРИНТ
Археологическата експедиция „Странджа”, с ръководител Даниела Агре, откри край с. Голям Дервен, Елховско, лабиринт, какъвто има в двореца Кнос – център на критоминьойската култура. В лабиринта е открит скелет на владетеля, който е погребан в долмена. Намерена е много
интересна и богато орнаментирана керамика с непознати елементи и фигури на птици.
Сега археолозите са в гробната камера, която е била разбита. На територията, населявана
някога от тракийски племена, е открито изображението на лабрис, който е символ на царската
власт и могъщество във всички древни общества. Погребението най-вероятно е на личност от
владетелско-жречески род.
Експедицията разкрива два долмена, които се намират на българо-турската граница, зад
кльона, и десетилетия наред са били недостъпни за изучаване.
БЛЮДАТА ОТ РАЦИ В ПОМОЩ НА СТОМАТОЛОГА
Специалистите съветват: за да имате здрави зъби, посягайте по-често
към раците.
Този морски дар е много полезен, също така, за сърцето, укрепва кръвоносните съдове, влияе положително на репродуктивната система. Раците, ползвани като храна, са много добра профилактика против кариес, защото изобилстват от калций и флуор. След консумацията им зъбният емайл се почиства по
естествен път, изчезват бактериалните налепи, които са причина за образуване
на кариеси и парадонтит.
ЖЕНИТЕ НАД 30 СТАВАТ НАЙ-ДОБРИТЕ ШОФЬОРИ
Най-внимателно и безопасно за себе си и пътниците до тях шофират дамите над 30-годишна
възраст. Това е установило изследване на сътрудници от канадския университет в Калгари за техника и безопасност на шофирането в различни възрасти. За сметка на това пък двадесет годишните момичета са признати за най-опасните шофьори.
Сред мъжете, ревностно отстояващи позицията, че са най-добрите водачи на МПС, оптималната възраст за безопасно шофиране е между
33 и 54-годишна възраст. Те обаче имат двойно повече ПТП от 30-годишните дами, изчислено на
база изминати километри.
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2 + 9999 + 9999 + 9999 = 29999

I

90909 + 10101 = 101010
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II

Числото е 15.

На задача 3:
На задача 2:

В първата колонка: Само думата Свиленград няма в корена си растение.
Във втората колонка: Безспорно всички споменати реки се вливат в Дунав, но с изключение на Искър, станалите водят началото си от Стара планина.
В третата колонка: Всъщност задачата има три решения. В първото излишна е думата Мадан, защото всички останали окончават на „град". Може да се приеме и че е излишен Златоград,
защото останалите започват с буквата М. В третото решение задраскайте Монтана. Останалите
градове се намират в Родопите.
На задача 1:
ОТГОВОРИ:
ІІ.

С + ОООО + ОООО+ ОООО = СОООО

І. ОХОХО + АХАХА = АХАХАХ
На буквите А, О, X и С отговарят зашифровани цифри. Еднаквите букви означават еднакви
цифри. Като имате това предвид, решете равенствата:
Задача 3:
4

6

5

16

36

25

8

24

-

Едно от числата в долната таблица е заместено с тире. Кое то?
Задача 2:
ТОПОЛОВГРАД

ЯНТРА

МОМЧИЛГРАД

СВИЛЕНГРАД

ОСЪМ

МАДАН

ЕЛХОВО
ДРЯНОВО

ИСКЪР
ВИТ

МОНТАНА
ЗЛАТОГРАД

Задача 1:
В отделните групи наименования, дадени в долните колони, едното е излишно. Кое е то и
защо?

ХАЙДЕ ДА ПОМИСЛИМ

