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Благодаря на всички, които ме поздравиха със 70 годишния ми юбилей - с
картички, поздравителни адреси, писма, стихове, по телефона и лично, като ви
пожелавам здраве и дълголетие и два пъти да надхвърлите 70 години!
Юбилея го отбелязах с тези, с които съм започнал работа преди 52 години.
Дълги години съм работил с тях и продължавам да работя, като равен с равен.
Старал съм се винаги да бъда полезен за вас, според своите възможности и тъй
като този юбилей съвпадна с настъпването на Първа пролет и с християнската и
народна традиция, искам от всички прошка и прощавам на всички, с които съм
работил и продължавам да работя. От все сърце ви пожелавам да бъдете живи и
здрави! Нека пролетта да ни донесе много положителни емоции!
С уважение: Ваш Димитър Парапанов
ПАК ЩЕ ОЦЕНЯВАМЕ НАЙ-ДОБРИТЕ РЕЦЕПТИ
Отново се задава Великден, което означава, че за пореден път ще отчетем участието
ви в конкурса на списанието за най-бърза и евтина кулинарна рецепта. Това ще стане в
следващият брой, като за целта е нужно да спазим познатата вече процедура. А именно,
всеки от читателите / и слушателите/ на списанието, който желае, да изпрати до редакцията
своето класиране на най-добрите три, според него, рецепти, отпечатани в последните 8 броя
- от 4-ти м.г. до този включително, подреждайки ги на първо, второ и трето място. Въз основа
на тези ваши класирания ще бъде направено и крайното класиране на победителите в
конкурса за последната година.
Очакваме от всички ви обективност и трезва преценка на отпечатаните рецепти, за да
спечелят нашите скромни награди действително най-добрите. Като всъщност наградените
сте всички вие, читателите на списанието, които имате възможността чрез него да научавате
много, разнообразни и изпитани в практиката кулинарни рецепти.
Ще се приемат за класиране предложения, изпратени най-късно до 5 април. Времето е
кратко, затова побързайте!
Адресът е познат:
4000, гр. Пловдив, пощенска кутия 29.
Можете да ползвате и електронната ни поща на: nadbbg@mbox.contact.bg
Съобщение във вестник “Кураж” (издание на Съюза на инвалидите в България),
брой 2 от месец февруари 2009г., стр. 4
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Третият Републикански литературно-художествен
фестивал под патронажа на кмета на Перник Росица
Янакиева с участието и на представители на
балкански страни, ще се проведе на 20 и 21 юни
2009г., от 9.00 часа в кв. Църква на Перник
Регламент за участие:
1. Във фестивала могат да участват хора с
увреждания с изявен талант в областта на
популярната музика (стари градски и народни песни),
танци, собствени литературни творби, занаяти и др.
2. Участниците ще бъдат разделени на три
възрастови групи: - до 18 години, до 35 години и над
35 години.
3. Изисквания към участниците в музикалния жанр:
а/. за групови изяви - две песни - общо 7 минути;
б/. за индивидуални изпълнения, дует или трио една песен.
` Участниците си осигуряват сами музикалния
съпровод. Не се допуска плейбек - само жива музика
или синкбек.
От група се допускат само по две индивидуални
изпълнения.
4. Изисквания за танцов състав: по два танца - общо

4 минути с осигурен съпровод.
5. Изисквания към художествено-занаятчийския жанр:
всеки може да представи до 10 творби.
6. Литература: участникът може да прочете или
издекламира собствено произведение - до 3 минути.
Творбите трябва да се изпратят до 20 май 2009 г. на
посочения по-долу адрес.
7. За участниците от чужбина: всички се изявяват на
своя роден език. Литературните творби трябва да се
изпратят до 20 май 2009 г. - за превод.
В заявката трябва да се впишат:
Трите имена и възрастта на участника; Имената на
творбите, с които ще се представят участниците;
Желание за дата на представяне - 20 или 21 юни 2009
г. Телефон и адрес за обратна връзка.
Организаторите ще се постараят при възможност да се
съобразят с предпочитанията на участниците. Ще бъде
осигурено преспиване на участниците.
Заявки за участие се приемат най-късно до 20
май 2009 година на адрес: 2308 Перник, кв. Църква
Клуб на инвалидите - на СИБ,

и на телефони:
076/ 69 07 35; 076/69 06 73; 0898/483 409
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НАСГБ ОТЧЕТЕ БОГАТА И ПЛОДОТВОРНА ГОДИНА
На 26 и 27 февруари в Пловдив се проведе Общо годишно-отчетно събрание за 2008г.
на Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Форумът на българските сляпоглухи бе уважен както от министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова,
така и от кмета на Пловдив Славчо Атанасов, които изпратиха своите приветствия /от тях
публикуваме факсимилета/.
Преди започване на деловата работа, по решение на УС на НАСГБ, бе удостоен със
сребърна значка на асоциацията и награден с мобилен телефон инж. Георги Калинов за
постигнати отлични резултати при издаването на говорещия вариант на списание „Звук и
светлина”.
„Миналата година, която днес отчитаме, беше най-хубавата, най-богатата на събития, откакто съществува НАСГБ” – каза в изказването си председателката на регионалната

организации.
Няколко бяха основните моменти в отчета на УС на НАСГБ за дейността през миналата година. Благодарение на фирми-дарителки
и с усилията на екипите на ръководството на
асоциацията и на НЦРСГ „Хелън Келър” , бе
завършен ремонтът на втория етаж на базата в
Пловдив, като се създаде интернат с 9 легла и 4
кабинета, благодарение на което значително ще
се повиши ефективността в работата на рехабилитационния център.

С още по-засилени темпове продължи
през годината и социалната дейност на асоциацията. През 2008 г. на нуждаещите се членове
бяха предоставени: 40 бр. телефони с усилвател
на звука в слушалката, 45 бр. мощни звънци за
входна врата, 23 бр. допълнителни звънци за
телефон, 18 бр. безжични слушалки, 12 бр. индивидуални отливки за слухови апарати, 3 бр.
организация в Добрич Калинка Ковачева. МР3 плейъри, 6 бр. дискмени, 3 бр. бели бастуИ това като че ли най-вярно отрази духа и наст- ни. Продължиха успешните контакти на региороението на всички участници в събранието. налните ръководства с местните общини. С реКакто в предварително разпространения доклад шения на общинските съвети са разкрити Клуна
Управителния
бове на инвалида в:
съвет на НАСГБ,
Пловдив, Добрич,
така и в изказванияНеделино, Кърджата на присъстващили, Перник, Асете, се чувстваше
новград,
Хисар,
преди всичко задоСтамболийски,
волство от свършеБургас. Всичко тоното през отчетната
ва е предпоставка
година, от многобпо подобен начин
ройните и съдържада се решат тези
телни мероприятия,
въпроси и за остаосъществени от асоналите РО, които
циацията като цяло
досега не ползват
и от регионалните
такива
клубове.
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НАСГБ и нейните структури по места ще продължат да търсят подходящи форми, принципи,
методи и средства, за да улесняват интеграцията в обществото на хората с увредени слух и
зрение.
През 2008 г.
продължи и рехабилитационната
дейност в НЦРСГ
„Хелън
Келър”.
През рехабилитационни курсове са
преминали 17 сляпо-глухи от Пловдив с тежки зрително-слухови увреждания,
ползвайки амбулаторно обучение. На интернатно
обучение са били 8 сляпо-глухи с тотални и
дълбоки увреждания, както и 6 интерпретатори
-придружители на сляпо-глухи. Проведено е
обучение по слухово-речева рехабилитация,
компютърна грамотност, занимателна терапия,
физическа култура и спорт,.
С нова, още по-голяма сила, м.г. продължи културно-масовата работа на асоциацията.
Певчески състави и индивидуални изпълнители
имаха редица изяви в най-различни форуми, в
които извоюваха престижни награди. Безспорно върхова изява в това направление е Първият
европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите през септември във
Варна, където българските самодейци извоюваха 25 първи и множество втори и трети места,
заемайки категорично и убедително първа позиция в класирането по нации. Лауреатите от
Варненския фестивал взеха участие и в Коледно-новогодишния концерт на 19 декември в
Пловдив.
Убедително първи във Варненските си
изяви бяха и спортистите на НАСГБ, извоювали 713 точки, и оставили далеч зад себе си съставите на Русия с 40 точки и на Норвегия с 29
точки. Първи сме и във Второто европейско
първенство по шахмат.
Особен тласък през миналата година получи международната дейност на НАСГБ. И не
само заради Европейския празник във Варна.
Председателят на асоциацията Димитър Парапанов, който е и одитор на Европейския съюз
на сляпо-глухите (ЕССГ), участва с доклади в

2

Шестата конференция по сляпо-глухотата на
Европейския съюз на слепите през април в Загреб и Седмия семинар на Мрежата по придобита сляпо-глухота към Международната организация по обучение, рехабилитация и предоставяне на
услуги
за
сляпо-глухи
„Дефблайнд
интернешънъл” в Берген, Норвегия
през октомври. През м.г. гн Парапанов взе участие и в
заседанията на Изпълнителния комитет на ЕССГ в
Москва през януари и в
Берген през октомври и във
Второто Общо отчетноизборно събрание на ЕССГ
през април в Загреб, на което бе преизбран за одитор на ЕССГ. Той, също
така, ръководи Комисията по спорт и култура
на сляпо-глухите към ЕССГ. Продължиха и
плодотворните контакти с националните асоциации на сляпо-глухите в редица европейски
страни – Норвегия, Русия, Хърватска, Швеция,
Финландия и др. По решение на Второто общоотчетно събрание на ЕССГ, Третото такова ще
се проведе в България през 2012 г.
Всички тези и редица други въпроси, под
една или друга форма, бяха дискутирани и в
изказванията на делегатите. Изказващите се
отчетоха разрастването и обогатяването на дейността на НАСГБ, все по-решителната й успешна намеса в живота на сляпо-глухите хора у
нас. Поставиха се и редица въпроси – за трудностите пред ползване на социални асистенти,
за ползването на почивните станции от членовете на асоциацията, за проблемите пред издирването на нови членове в някои области и др.
Общото събрание реши да продължи с
шест месеца (до 30 ноември 2009 г.) мандата на
ръководните органи на НАСГБ – председателя,
Управителния и Контролния съвет, до провеждането на Общото отчетно-изборно събрание.
Регионалните отчетно-изборни събрания ще се
проведат през месеците май-юни, на които ще
се изберат председатели, регионални управителни съвети и пълномощници на Общото събрание. До председателите на Регионалните организации ще бъде изпратен графикът за провеждане на регионалните отчетно-изборни събрания.

„З. С.”

ПОСРЕЩНАХМЕ ДОСТОЙНО ЮБИЛЕЯ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Обилният снеговалеж, студът и вятърът
не спряха близо стотина сляпо-глухи от Пловдив да изпълнят на 20 февруари една от залите
на ресторант „Свети Николай Чудотворец”, за
да почетат 70-годишния юбилей на председателя на Националната асоциация на сляпоглухите в България Димитър Парапанов. Това
бяха все хора, с които по-отдавна или по-скоро
го е сблъсквал живота, с които е работил през
годините, на които главно е разчитал за реализацията на своите замисли. Тук бяха и многобройни гости. От страна на Съюза на слепите в
България присъстваха членовете на УС на ССБ
Велик Атанасов – председател на регионалната
организация на съюза в Пловдив и Стефан Данчев – директор на Националния рехабилитационен
център,
както и
Коста
Дечев председател на
Контролния
съвет на
регионалната
организация,
председателят на ТСО на слепите „Марица”
Данчо Данчев и председателят на ТСО
„Пулпудева”, в която членува и самият г-н Парапанов, Георги Генов. Съюзът на глухите в
България бе представляван от Димитрия Мудева – председател на районната организация и
Спаска Джангозова – организационен секретар.
Юбилярът бе затрупан от цветя, приветствия, телеграми, поздравителни адреси. Не
забравиха да поздравят своя председател и
много от регионалните организации на НАСГБ
- от Варна, Добрич, Плевен, Ямбол, Асеновград, Пловдив и редица други. Поздравления се
получиха и от Нина Банкова – директор на дирекция „Социално подпомагане” в Пловдив.
Поздравителни телеграми пристигнаха от асоциациите на сляпо-глухите в Чехия, Норвегия и
Хърватска.

В кратко слово г-н Парапанов благодари
на всички за честта, която са му оказали с присъствието си. Той подчерта, че в преодоляването на всички трудности, с които е трябвало да
се сблъсква в стремежа си за създаването и укрепването на организацията на сляпо-глухите
се е уповавал преди всичко на своите приятели,
на хората, които са били около него, които са
го подкрепяли и са му давали кураж и сили да
продължава напред.
От името на ССБ приветствие поднесе гн Велик Атанасов, който обяви, че по решение
на УС на съюза г-н Парапанов е удостоен със
Златен медал за заслуги.
Г-жа Димитрия Мудева поздрави юбиляра от името на СГБ и лично от неговия председател Васил Панев. За своите заслуги към
движението на глухите г-н Парапанов бе удостоен със Златна значка на съюза.
Двете отличия ще бъдат връчени на г-н
Парапанов в подходящ момент.
След официалната част дойде времето
на истинското, неподправено веселие с хора,
песни и танци, напук на вилнеещата отвън зима. Всички се стремяха да стиснат ръката на
рожденика, да му пожелаят дълъг живот, щастие и много успехи. По този начин те искрено
изразиха уважението и любовта си към своя
ръководител, който в продължение на 52 години е за тях опора в нелекия им живот, на когото
ще разчитат и в бъдеще.

Снежана КИРЧЕВА
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В РО – Варна:

НАШАТА ДАНЧЕ ЧУКНА 75!
ченици. Най-активна в
песните и танците, демонстрирайки присъщия й
младежки плам, бе самата
юбилярка, която заразяваше и останалите с веселото си настроение.

Обичаната от всички членове на РО на
сляпо-глухите във Варна сътрудничка на организацията Йорданка Горанова събра на 19 февруари колеги и приятели в заведение „Родина”.
Поводът – навършването на 75 години!

Тържеството бе открито от председателят на РО-Варна Станчо Добрев, който поздрави юбилярката от името на всички присъстваСтанчо ДОБРЕВ
щи. Данчето получи много цветя и подаръци,
пожелания за крепко здраве и още дълги годиР. S. Към добрите пожелания на останалини да служи на сляпо-глухите хора в морската
те
се
присъединяваме
и ние, от редколегията на
столица. Със специални поздравления тя бе
поздравена от Станчо Добрев, Донка Загорска списание „Звук и светлина”, на което Данчето
и с колективни изпълнения на народни и стари Горанова е една от най-редовните сътруднички.
градски песни. Изиграха се и много хора и ръ-

*****************
В РО-Добрич:

ЗАРАДВАХМЕ СТАРИТЕ ХОРА С ИЗПЪЛНЕНИЯТА СИ
На 29. 01. 09 г. част от
членовете на РО на сляпоглухите посетихме "Дома за
стари хора" в Добрич по покана на неговия директор. По
повод рождените и именни
дни на домуващите за м. януари, им бе изнесен концерт. За
да обогатим програмата, поканихме
децата
от
трио
"Усмивка" с ръководител

Стефка Димитрова и нашият
приятел Момчил Кондов. Съставът ни за стари градски песни "Антица" обра възторжените овации на публиката. Малкият Момчил разплака старите
хора с песента на Емил Димитров- "Моя страна, моя България". Те също се включиха в
пеенето.

Навън беше студен януарски ден, но в залата цареше
топла и приятелска атмосфера.
С нашето посещение разнообразихме сивите делници на
старите хора и върнахме усмивките на лицата им. Разделихме се, като си обещахме
нови срещи.

Калинка КОВАЧЕВА

*****************
В РО-Пловдив:

НА 13-ТИ, ПЕТЪК, ПРАЗНУВАХМЕ ДВЕ В ЕДНО
Членовете на РО на сляпо-глухите обичат предизвикателствата и, без да се притесняват, че е точно петък, 13-ти,
се събраха да отбележат два
празника наведнъж – Деня на
лозаря Трифон Зарезан и Деня
на влюбените - Свети Валентин. Тук бе най-активната част
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от хората на
организацията, състояща
се предимно
от самодейци
и спортисти.
За цар
на виното бе

избран
председателят
на
НАСГБ Димитър Парапанов
който, след като му бе поставен лозовия венец, със замах
заряза доставените за целта
лозови пръчки, като на всяка
наричаше благословия за здраве, берекет, успехи и благополучия както в служебен, така и
в личен план на всеки. Поля
пръчките с вино, а после и
всички ние вдигнахме наздравица с дарената от Васко
Христов ракия. Анка Таскова
ни поднесе приготвените от
нея вкусни милинки, след което ни разказа за Трифон Зарезан и защо го почитаме и тачим и до днес.

Сандвичи, фъстъци и виМарин Маринов почерпи
но бе подсигурило ръководст- за внучето си и даде тон за певото на регионалната органи- сен с тамбурата, който бе ведзация, а шефовете на спортни- нага подет без покана от самодейците и останалите присъстващи. Голямо веселие, смях и
коментари предизвикаха подготвените от Илия Кърджанов
закачливи валентинки, които
всеки си теглеше на късмет и
после прочиташе на глас.
ят клуб към организацията
„Марица и най-вече председателят му Кирил Дамянов, доставиха бонбони, сладки, газирани напитки, сок и огромна
торта „Поки Мони” във вид на
футболна топка, чието изконсумиране доста ни затрудни.

Накрая, след достатъчно
добитото добро настроение и
повдигнатия дух, дойде ред и
на танците. Започнахме с танга и блусове, които после преминаха в дружни хора.

Снежана КИРЧЕВА

*****************
В РО-Асеновград:

ПРОСЛАВИХМЕ ВИНОТО И ЛЮБОВТА
В традициите на народа
ни от векове има празник, който идва в ранните дни на пролетта и който всички ние тачим и обичаме. Става дума за
Трифоновден – Трифон Зарезан, Ден на лозаря, който като
че ли не случайно се дублира с
Деня на влюбените. Защото
любовта е живот, потребност
на духа, най-възвишеното чувство, а виното е чудото, с което земята, чрез труда на трудолюбивите лозари, ни дарява
със сила, бодрост и здраве.
Затова на този ден в клуба на ТСО в града събра слепите и сляпо-глухите на весел
празник. Тържеството откри

председателят на двете организации Иван Шопов. Тържествено, с венец от лозови пръчки, здравец и кокичета, влезе
най-стария лозар, посрещнат
от красива невяста в национална носия, „въоръжена” с
огромна пита и вино.
Присъстващите бяха запознати с житието на св. Трифон. Не бе пропусната и темата за любовта – между хората,
към труда, към лозето и виното. Бяха декламирани стихове
за виното, произведения на
Евтим Евтимов, любовна лирика на руски поети. Награда
за рецитал на стихове с любовна тематика спечели Димитър

В чест на Валентин и Св. Трифон тук,
весели в клуба, събрани на куп,
да вдигнем пълни чаши с черен мавруд,
да пеем песни за здраве, радост и труд.

Камбуров. С награда си тръгна
и Благой Кичуков, чийто песни за любовта повишиха настроението.
Поетът Димитър
Бойков рецитира свои стихове
от книгата си „Станимашка
панорама” , възхваляваща местните лозари и винари.
Вината, произведени от
Алекси Ладжев и Христо Дервенски, обраха овациите. За
мезе служеха прочутите асеновградски сърмички.
Празник е! Вино, песни и
хумор се лееше през целия
ден.
Накрая вдигнахме наздравица:

До „Асенова крепост”, на лека разходка,
да крачиме бавно, но с младежка походка.
Лете на „Св. Неделя” от сърце да играем,
да се обичаме, уважаваме, защо не и да мечтаем!

Славка СТАВРЕВА
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IN MEMORIAM

ДОБРА ДУМА ЗА ЧОВЕКА И ПРИЯТЕЛЯ
В памет на Петър Георгиев Русев
- Бабо, другия път да доведеш и дядо! – с неприкрита обич поръча едно от правнучетата на
Петър и Недялка Русеви. Трудно е в такива моменти да се обясни на едно малко дете, че дядо
Петър ще живее вече само в спомените на хората. На 13 декември м.г. след кратко боледуване,
той се пренесе в другия, по-добър свят. Това бе човек, чийто цял живот бе изпълнен с обич към
хората, към природата и с чистота в отношенията си с другите.
Петър Русев се е родил преди 85 години в свищовското село Овча могила. Щастливото му
детство е помрачено от нещастен инцидент – при игра на челик острието на подостреното дръвце се забива в едното му око. Независимо от непрекъснатото влошаване на зрението му, той успява да завърши земеделска гимназия.
След като научава, че в Пловдив има работа за хора с увредено зрение, той започва своя
трудов път в ДП „Труд”. Тук среща и бъдещата си съпруга Недялка, с която прекарват в мир и
разбирателство 53 години, отглеждайки две деца и радвайки се на четири внучета и вече три
правнучета. В началото на 60-те години семейство Русеви се мести в София и 30 г. той работи в
цех „Филтри” в столичното ПП „Успех”
И като работник, и като човек Петър Русев е запомнен от многобройните си приятели със
своята непримиримост към несправедливостите, към фарфаронщината и безотговорността. Чистотата на неговите идеали се проявява в младежките му години като участник в антифашисткото
съпротивително движение и по-късно – в активната му дейност за по-доброто бъдеще на слепите
хора. Тази чистота се проявява и в привързаността му към природата, в която, като турист в походи и излети, той прекарва всеки свободен ден.
Петър Русев беше един от първите членове на НАСГБ в София.

Поклон, пред светлата му памет!
Георги ЧЕРНЕВ

3000 БЕЗРАБОТНИ ЩЕ ГЛЕДАТ БОЛНИ
ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА
3000 безработни ще се препитават в сферата на социалните услуги тази година с новия национален план по заетостта на правителството, за което са предвидени 9 млн. лв. Местата са за
работа по програмите „Домашен социален патронаж” и „Домашен помощник” за гледане на болни или самотни възрастни, както и за помощ за деца с увреждания.
Държавата осигурява по 240 лв. заплата месечно. Предвижда се и платен годишен отпуск.
За разлика от други програми за субсидирана заетост, тук наетите получават и пълни осигуровки
– за пенсия, за майчинство, за професионална болест и за безработица. Имат право да ползват и
болнични като всички други работещи по реда на Кодекса за социално осигуряване. Възможно е
и да бъдат наети както на пълен работен ден, така и на 4 часа.
Часовата надница е 1,42 лв. и обикновено договорът се подписва за 1 година. На едно работно място могат да бъдат назначени двама гледачи. С предимство са кандидатите с педагогическо образование . Бонус при назначението също е и дипломата за завършен колеж за медицински сестри или социални дейност. С привилегия ще бъдат също безработни с опит в грижата за
възрастни болни хора или деца в риск, също и безработните над 50 г. Причината е, че те потрудно си намират работа, за да си направят точките за пенсия. Кандидатите трябва задължително да са регистрирани в бюрото по труда.
Наетите в системата на социалния домашен патронаж се грижат за личната хигиена на
болните и възрастните, чистят домовете им, купуват им храна и лекарства.
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КОМПЮТРИТЕ – МОЯ СТРАСТ, ПРОФЕСИЯ И ХОБИ!
Казвам се Илия Кърджанов и съм роден на

09.08.1967 г. в гр. Пловдив.
Вече съм почти 42 годишен и,
като се обърна назад, целият
ми досегашен живот е една
борба за намирането на самия
себе си, за самоутвърждаване.
Той, животът ми, никак не е
бил щедър към мен. Винаги
обаче съм се стремял към разбиране на нещата и търсене на
начини за справяне с житейските ситуации.
Още от малък получих
зрителни и слухови увреждания. Претърпял съм трикратно
оперативно лечение на тумор в
мозъка, който ми причини
трайна инвалидизация – диабет и частични слепота и глухота. В момента състоянието
ми е стабилизирано и се надявам да остане така.
Средното си образование завърших в София, в училището за слепи и слабо виждащи деца със специалност
"Кабели и проводници", след
което известно време работих
в ПП „Успех” – Пловдив.
По-късно (1997 г.) се
ориентирах към компютрите,
които станаха моя страст, професия и хоби в живота.
Най-напред завърших
центъра за рехабилитация на
слепи, при Стефка Стойчева.
Минах и няколко курса по
компютърна грамотност при

Апостол Лазаров в Центъра за
ученическо, техническо и научно творчество, след което
завърших регионалната Cisco
мрежова академия в Пловдив
– монтаж и сглобяване на компютри, както и инсталация и
настройка на мрежи и софтуер. Завърших и курсове по
графичен дизайн – Corel Draw
и Photoshop, също и курс по
видео монтаж и видео обработка. Мога да кажа, че в годините на обучение никак не ми
бе леко – поради проблема с
намаленото зрение ми беше
трудно да чета и уча, както и
да усвоя английския до необходимото ниво – писмено и
говоримо. Просто трябваше да
проявявам повече воля и упоритост от другите. Не се предавах и с постоянство и борбеност се стремях да извоювам
по-добро състояние и позиции
в живота. Разбира се, имало е
моменти (то кой ли човек ги
няма?), когато ми е идвало да
зарежа всичко и да се оставя
на течението, но винаги съм
намирал и намирам в себе си
сили да продължа борбата със
живота, защото това е една
борба със самия теб, с твоите
слабости и недомислия.
Постигнатите умения
по компютрите ми помагат да
бъда полезен на себе си и на
хората, които са ми колеги,
както и на широк кръг приятели и познати. Също така, чрез
тези умения мога и по добре
да се информирам за много
неща, когато се наложи. Търсенето на информация в мрежата е мое хоби – мога с часове да прекарам за изследване и
анализиране на нещата, които
ме интересуват. През 2004 г.
тогавашният директор на АР-

СИКТ /агенцията за развитие
на информационни и комуникационни технологии/ Николай Василев, ме награди, заедно с още осем човека с увреждания, с компютър и удостоверение за развитие на персонални умения в областта на информационните технологии.
Това беше със съдействието на
Регионалната Cisco мрежова
академия – Пловдив, която ме
излъчи като един от кандидатите за приза и като един от
най-добрите успешно завършили студенти с увреждания.
В момента работя като
компютърен специалист в националната асоциация на сляпо-глухите в България и това
ми дава възможност и стимул
да продължавам да се боря и
постигам успехи. Тук се срещам с различни хора, с различна степен на увреждания и различна нагласа и се радвам, че
мога да бъда в помощ на своите сляпо-глухи съсъдбеници.
Разбира се, за един човек с увреждания като мене е важно да
се чувства полезен и интегриран в обществото, макар, че за
съжаление, държавата прави
много малко за тези хора.
Като всеки човек и аз
имам своите мечти. Мечтая за
обикновени човешки неща,
най-вече за по-стабилно здравословно състояние, повече
свободно време за общуване и
разбира се не на последно място, за по-добре платена работа.
А също и да срещна едно хубаво момиче, с което душите
ни да трептят в резонанс, да
има любов и разбирателство и
да планираме общо бъдеще.
Дали ще стане – никой не знае
какво му готви живота. Надявам се да е добро…

7

“,ë3å2,

ДИМИТЪР ПАРАПАНОВ –
НА 70 ГОДИНИ!
Трудно бихме могли да свържем един
толкова неуморен, деен и енергичен човек като
Димитър Парапанов с почтената възраст 70
години. Той е толкова далеч от характерните за
тази възраст желание за спокойствие и домашен комфорт, за дундуркане на внучета и бистрене на политиката по кафенетата. Календарът
обаче е неумолим – на 20 февруари т.г. председателят на Националната асоциация на сляпоглухите в България изпълни точно седем десетилетия.
Г-н Парапанов има всички основания да
посрещне своя юбилей щастлив. Затова, че делото на неговия живот – асоциацията на сляпоглухите, благодарение именно на неговите усилия и под негово ръководство, е вече стъпила
здраво на краката си, че непрекъснато се развива и завоюва нови успехи, че хората, лишени от
нормални зрение и слух от цялата страна го
уважават и почитат и навсякъде сред тях той е
добре дошъл. Повод за радост му донесоха и
снахата и синът Катя и Светлозар, които на 3
февруари го дариха с отдавна очакван внук.
Димитър Парапанов е една безспорно
удивителна личност. Нека само си представим
през какво е трябвало да премине едно бедно,
селско, лишено от най-ранна възраст от зрение
и слух дете, за да достигне до авторитетния и
уважаван ръководител на национална организация на хора с увреждания, какъвто сега е той.
Целият негов живот е една непрекъсната борба,
целеустременост и упоритост – да се образова,
да намери жизненото си поприще, да отстоява
непрекъснато своите виждания и принципи, да
се утвърди като ръководител, да прекара пъртина там, където никой преди него не е минал,
създавайки организацията на сляпо-глухите. И
в реализирането на всички тези усилия той никога не е получавал нищо даром, никога не е
бил галеник на съдбата и не е срещал навременна и безрезервна подкрепа. Напротив, всяка
извървяна от него стъпка в живота е ставала с
много усилия, с преодоляване на препятствия и
благодарение на непоколебимата му воля. Не
веднъж и два пъти е срещал опити да му се
пречи, сблъсквал се е с човешката неблагодарност, със завист и злоба. Но нищо не е било в
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състояние за го отклони от избрания път.
Особено показателен за волята и целеустремеността на Димитър Парапанов е времето,
когато се бори за създаването на НАСГБ. Той
не само избистря в себе си идеята, че, за да получават адекватна на нуждите им помощ и подкрепа, сляпо-глухите хора трябва да имат своя
организация, но и лично се заема с реализирането й. Като истински апостол, заедно със своя
син Светлозар, обикаля от инстанция в инстанция, чука от врата на врата, всекидневно се
сблъсква с незаинтересованост и безразличие,
но и за миг не се разколебава. И, когато найпосле достига до създаването на асоциацията,
не спира до тук. Продължава да обикаля страната и да спомага за създаването на организациите й по цялата карта на България, които вече достигнаха 26 на брой.
Днес вече би трябвало да му е по-леко.
Националната асоциация на сляпо-глухите в
България гони своята 12-та годишнина, създадена е стройна организация на съществуването
й с регионални поделения, с изпитани кадри по
места, с постигнати определени успехи във
всички области на нейната дейност. Но това не
успокоява Димитър Парапанов, не го кара да
седне на лаврите и да потрива доволно ръце. И

“,ë3å2,
днес работния му ден свършва далеч след смрачаване. Трябва да се вършат толкова много неща! Неотдавна приключиха ремонтните работи
на втория етаж на базата на асоциацията в
Пловдив, където се изнася главно дейността на
Националния център за рехабилитация на сляпо-глухите към асоциацията и сега трябва да се
мисли как тази база да се ползва най-добре за
благото хората с увредени зрение и слух. Той е
и в първите редици на борбата на национално
представените организации на хората с увреждания за привеждане на законодателството в
полза на инвалидите. Усилията му получават
все повече признание и в чужбина. Той вече е
одитор и една от най-авторитетните фигури в
Европейския съюз на сляпо-глухите. Всеобщо е
становището, че неговите виждания за рехабилитация на сляпо-глухите срез спорт и художествена самодейност, практикувани в организациите и на ежегодните национални празници
на специфичните възможности на сляпоглухите у нас, са уникални и би трябвало да се
приложат навсякъде, където има хора с увредени зрение и слух. Това становище особено се
утвърди след успешното провеждане на Първият европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите във Варна.
Помолихме да споделят с по няколко думи какво мислят за юбиляра хората, които са
дълги години около него, познават го найдобре и могат най-точно и вярно да го характеризират. Ето какво споделиха:
Нанка Георгиева - счетоводител на асоциацията: Познавам Парапанов от близо 40
години, но по-непосредствени впечатления
имам, откакто работим заедно в асоциацията. И това, което изпитвам към него, е едно
безкрайно възхищение от всичко, което върши. Откъде у този човек толкова енергия и
себеотдаване! Той няма личен живот, всичко е
подчинено на дейността на асоциацията. Понякога звъни в 10-11 часа вечерта, да ме пита
нещо и е още на работа. Абе, човек, ти нямаш
ли нужда от почивка, от сън… Наистина можем само да му се възхищаваме…
Маринка Маринова – сред създателите
на НАСГБ, председател на Контролния съвет към асоциацията: Парапанов е преди
всичко човеколюбив и много добър. Винаги е
готов да помогне на хората и в личен план, затова и толкова много го обичат. Така беше
някога, когато беше директор на рехабилита-

ционния център на ССБ, така е и сега. Той е
човек, който не си цени силите, здравето и
труда, когато трябва да се свърши нещо за
асоциацията като цяло или за отделни хора
от нея.
Недялка Камбурова – председател на
регионалната организация на НАСГБ в
Кърджали, първата в страната: Речникът е
твърде беден, ако трябва да се изкажат всички суперлативи, които той заслужава. Преди
всичко той е новатор, пълен е с идеи, умее да
мисли творчески, при това превръщайки идеите си в дела. Най-силно впечатление при него
ми прави това, че той се стреми не да прави
добро впечатление на тези отгоре, интересува
го уважението на обикновения човек. Идвал е
при нас и е посещавал и подпомагал хора, които никой преди него не се е сетил да посети и
да попита имат ли нужда от нещо. Затова в
кърджалийско сляпо-глухите го обичат безкрайно, приемат го като един от тях.
Светлозар Парапанов – син на юбиляра и негов неизменен спътник и сътрудник
от дълги години: Към казаното по-горе за
баща ми мога да добавя само, че той е взискателен преди всичко към себе си и се раздава
докрай за хората, почти винаги в ущърб на
личния си живот или дори на здравето си...
Като негов най-близък помощник, той проявява същата взискателност и към мен, и аз се
старая да изпълня всички поставени ми задачи. Мисията на баща ми е да обърне погледа на
българското общество – да не загърбва, а да е
с лице и реално да решава проблемите на хората със сляпо-глухота. Мога само да се гордея,
че имам възможността да съм част от тази
мисия...
Казаното до тук е само няколко щрихи за
живота на човека и ръководителя Димитър Парапанов. Като му честитим неговия 70-годишен
юбилей, всички ние, хората в и около асоциацията на сляпо-глухите в България, му желаем
преди всичко крепко здраве, за да продължи
още дълги години да бъде стожер на движението за по-добър и осмислен живот на сляпоглухите хора у нас, с присъщите му енергия и
неспокойствие да води НАСГБ към нови постижения, да постига своите цели и въжделения.
Наздраве, господин Парапанов и за много
години!

Емил ПЕХЛИВАНОВ
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Преминалият през септември м.г. във Варна Първи европейски празник на специфичните възможности остави неизличими спомени у всички участници в него от Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Интересно за всички ни, разбира се, е и мнението на чужденците, взели участие в
празника. В 11-те си броеве от м. г. руските списания „ВЕС” - издание на всерусийското общество на глухите и списание „Наша жизнь”, издание на всерусийското общество слепите, публикуваха на своите страници репортажи за
варненския празник. Ще ви ги представим в два последователни броя, като започваме с репортажа на Наталия КРЕМНЬОВА, главен редактор на списание
„Собеседник”, издавано от организацията „Ушер-Форум”.

ВАРНЕНСКИ МОТИВИ
В началото на септември миналата година във Варна, на Първия европейски фестивал,
се събраха сляпо-глухи хора от Русия, Норвегия, Великобритания, Хърватска и България.
Той беше организиран от Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Във фестивала взе участие и президентът на Европейсския съюз на сляпо-глухите С. А. Сироткин.
Десет дни там времето
бе запълнено с музика,
танци, песни, спортни
състезания и, разбира
се, дружеско общуване,
разходки, къпане в морето.
Програмата на
фестивала включваше
най-разнообразни видове спорт и художествено творчество – шахматно състезание, изпълнения на колективи
на художествената самодейност, изложба на
рисунки и пластични изделия, състезания по
лека атлетика.
Националната асоциация на сляпоглухите в България е на повече от 10 години.
Нейният председател Димитър Парапанов ми
разказа, че организацията се ползва с голяма
поддръжка на държавата, но закон за сляпоглухотата в страната няма, както е и у нас. Асоциацията се стреми да привлече всеки сляпоглух към участие в художествената самодейност и спортните занятия. В различните градове организациите на асоциацията имат свои
спортни клубове, като техните участници са в
най-различни възрасти – има и по-старички, и
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съвсем млади. Всяко лято провеждат национален фестивал – празник на спорта и изкуствата.
Първите три дни вървеше шахтурнирът. Участниците бяха от България, Русия, Норвегия и Шотландия. В индивидуалното
класиране победа удържа московчанинът Андрей Яшин, известен наш шахматист. В отборното класиране Русия зае второ място, а на
първо са шахматистите на България.
В ярък, красив
празник се превърнаха
изявите на самодейните артисти. Сляпоглухите изпълнители
демонстрираха своето
изкуство по отношение на песни, танци,
декламации и пантомима, синхронно жестово пеене. На взискателното жури, съставено от известни деятели на културата на България, мисля, не беше никак леко да открои найдобрите. Чувстваше се, че домакините на фестивала не за първи път излизат на сцена. В
Младежкия дом в града те бяха уверени в себе
си и бяха подготвили огромна програма. По
условията на конкурса за всяко изпълнение бяха отделени не повече от пет минути.
На мен най-голямо впечатление ми
направиха изпълненията на ансамбъл от хора с
тежки зрително-слухови увреждания, между
които и двама тотално сляпо-глухи, в съпровод
на барабан и други народни инструменти. Ръководителката на колектива Мима Аврамова бе
разработила специална методика, по която все-

ки инвалид може да излезе на сцената. „Ние се
стремим към това, хората без слух и зрение да
не бъдат в социална изолация, да могат, заедно
с останалите, да участват в самодейността” –
ми каза Мима. - Аз присъствах на репетицията
на ансамбъла. Знаете ли как те свирят? Ако човекът не вижда, то редом с него или зад гърба
му стои зрящ, понякога и член на неговото семейство и, гледайки диригента, повтаряйки неговите движения на гърба на сляпо-глухия, подава нужните сигнали, а той свири на инструментите.
Предложиха ми да опитам да посвиря на
барабан. Първо Мима с моите ръце ми показа
няколко такта и аз почувствах ритъма, въпреки
че нищо не чувах. Така ми хареса, че по памет
забарабаних знаменитото „Чижика- пыжика”.
По този начин посвирих и на другите инструменти. След това така ми беше радостно! Аз
разбрах колко много значат за нас занятията по
художествена самодейност. Не случайно този
колектив от тотално и тежко увредени сляпоглухи хора получи специалният приз на журито. Да, и другите изпълнения на нашите български приятели също бяха интересни.
Нашите представители също бяха подготвили много изпълнения. Много добре се
представиха в синхронното жестово пеене Ирина Галебская и Вадим Плевако. Те бяха в красиви руски национални костюми и с музикален
съпровод изпълниха песента „Вечери в Подмосковието”. И получиха златен медал. А Татяна Багдасарьян, също със жестове, изпя песента
„Усмивки” на Шаински и бе удостоена с бронзов медал.По време на нейното изпълнение
зрителите се усмихваха и припяваха. Топло бе
прието и изпълнението на Любов Жукавая. Тя
прочете, с помощта на жестомимиката, стихотворението на сляпо-глухата поетеса В. Панкратова „Аз не съм обидена на съдбата”, като го
превеждаха на английски и на българско. На
зрителите се понрави и пантомимата по сюжета
на руската народна приказка „Ряпа”, в чието
изпълнение участие взеха всички присъстващи
от организацията „Елвира”. Дуетът слабочуващи от Санкт Петербург Юлия Кончакова и Евгения Бокова изпълниха със глас песента
„Къщата с прозорци към градината”, за което
получиха бронзов медал в раздела за стара
градска песен.
На втория етаж бе разположена богата
изложба на приложното изкуство – много изу-

мително красиви бродирани неща, изделия от
макраме, рисунки и т.н. Журито отбеляза с сребърен медал картините на Любов Жукавая –
портрети с молив и рисунки с пастелни бои.
Нейните работи бяха красиво оформени и поставени в рамки, под стъкло. Таня Багдасарьян
също представи свои рисунки и получи диплом. Бяха отбелязани и работите на И. Половоцки и А. Самсонова, но самите те, за съжаление, не можаха да участват във фестивала. А
ето, че 80-годишна бабичка от българския град
Пловдив /Анна Таскова – бел. ред./ представи
на съда на зрителите необичайно изделие: тя бе
изпекла огромен пирог и го бе украсила със също така впечатляващи символи на фестивала!
Тя ни угости със своето „произведение на изкуството”. Пирогът се оказа не само красив, но
и вкусен.
А след официалната конкурсна програма на фестивала дойде време за веселия общ
танц – хоро, в центъра на което тон даваше
президентът на българската асоциация Димитър Парапанов и бе трудно да се представим, че
той е напълно сляп. Така леко, свободно и уверено се движеше.
Разбира се, всички ние този ден страшно
се уморихме, макар и да бяхме доволни от резултатите. Оказа се, че напрежението е било
огромно, вълнението – също. Нали никой от
нас нямаше опит за изявите на сцена. Тежко
беше и поради непоносимата жега – 35 градуса.
Следващите два дни на градския стадион във Варна преминаха състезанията по лека
атлетика: мятане диск и дартс, бягане на 60 и
100 м., спортно ходене и скок на дължина, вдигане на гири, клякания и др. От руските представители се отличи Ира Галебская. Тя стана
сребърна призьорка в бягането на 60 м. и бронзова във вдигането на гири.
Отборът на Русия зае 2 место и стана
притежател на сребърната купа в общото класиране – в културните и спортните мероприятия. А на 1 место, както вече се досещате, бяха
спортистите и артистите на България.
След приключване на надпреварата аз
разговарях със самата 80-годишна Анна от
Пловдив. Тя се оказа не само изкусна в печивата, но и спортистка. С гордост ми показа сребърния си медал, получен в състезанието по
клякане – 93 клякания. А в бягането на 60 метра тя е шеста. Не е лошо.
Няколко думи за това, как преминаваха
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нашите разговори и просто приятелското общуване. Моята преводачка Нина Еремеева е преминала специален курс на обучение за глухи за
придружаване на сляпо-глухи. Тя свободно общуваше чрез жестомимичния език с чужденците и всичко ми превеждаше. Някои смятат, че
глухите не могат да бъдат преводачи, съпровождащи сляпо-глухи. Това не е вярно. Зад
граница, например в Англия, отдавна има
служба, при която глухи придружават хора без
зрение и слух. Във Варна ние срещнахме нашата позната, англичанката Джулия, тя беше със
своите глухи преводачи-придружители. Ние
много общувахме и със слабочуващия преводач от Норвегия и аз бях удивена от неговото
отношение към сляпо-глухите – много приветливо и доброжелателно. При среща с нас, той
винаги сам идваше към мен говорейки с жестове така изразително, че дори и аз го разбирах.
Сравнявайки такова отношение с поведението
на някои наши „специалисти”, които, когато се
сблъскат със сляпо-глух, не считат за нужно
дори да отговорят на неговия поздрав. Което е
много тъжно…
В рамките на фестивала премина конференция на тема „Културата и спортът, като
средство за интеграция на сляпо-глухите в об-

ществото”. С доклади по темата излязоха С.
Сироткин, Д. Парапанов, М. Аврамова и Н.
Кремнева.
Дойде прощалната вечер и церемонията
по закриване на празника. Топли думи на благодарност към организаторите изказа от името
на Европейския съюз на сляпо-глухите Сергей
Алексеевич Сироткин и поднесе на българските си колеги красива чаша от Хохлома – подарък от организацията „Елвира”. Благодарности
изказаха и ръководителите на организациите
на сляпо-глухите в Норвегия и Хърватска. Аз
също имах възможността да се изкажа и връчих
на българските ни приятели подарък от ВОГ –
диск с видеофилм за руския жестомимичен
език и за синдрома на Ушер., а от нашата организация - каменен пепелник с емблемата на
„Ушер-Форум”. До късна нощ звучеше музика,
песни, танци. Снимахме се за спомен, разменяхме адреси.
И съвсем не беше важно какви места си
заел в класирането, получил ли си награда.
Главното беше, че всички ние можехме да общуваме, да се запознаем с живота на инвалидите в другите страни, да се повеселим. Това бе
първият такъв фестивал, ще има и други.

Непознатият Аюи:

БАЩА И УЧИТЕЛ НА СЛЕПИТЕ
ІІ част
СТИМУЛЪТ МАРИЯ ФОН ПАРАДИЗ то дете на заможно семейство, възможностите
Работейки упорито за реализация на дадената си клетва, Аюи разбира, че не е сам на
това поприще. Ново вдъхновение и идеи за
създаването на училище за слепи му дават срещите със сляпата виенска музикантка Мария
Терезия фон Парадиз. Макар да не участва
конкретно, нейното съпричастие и нейният
пример са силен стимул в дейността на французина.
Дете на австрийски министър, Мария фон
Парадиз ослепява на три години. Нейна кръстница става известната австрийска императрица
Мария Терезия. Обградена с много грижи, ка-
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й да комуникира без участие на зрението били
развивани от ранна възраст. Нейният жив и
подвижен интелект й позволява с помощта на
родителите си да получи всестранно и задълбочено образование. Особено забележителна
била музикалната й подготовка. Пеела чудесно
и сама си акомпанирала на пиано. Още 11годишна, със собствен акомпанимент на орган,
пее пред публика в Августинската катедрала
във Виена. Слушателите, сред които е и императрицата, остават възхитени.
Освен немски, Мария овладява няколко
европейски езика - италиански, френски и други. Усвоява история, география и други хума-

мания, Швейцария, а през 1784 година и Франция. В Париж изнася поредица от концерти,
включително и пред френската кралица, като
печели голяма слава не само заради музикалния си талант, но и за своята грация и очарователност, за отличното си възпитание.
Валентин Аюи се запознава с Мария фон
Парадиз на един от нейните концерти. При
следващите им срещи тя му показва с какви
помощни средства си служи в своето обучение
и творчество, в ежедневието си. Знанията и
уменията на тази знаменита сляпа допълват
окончателно приготовленията му за неговото
велико дело, зареждат го с нови духовни и
нравствени сили. По-сетне Аюи пише: "Целта,
която ние имахме пред себе си, беше следната:
да избавим слепите от това неприятно и опасно тегло, което създава безработицата, бездействието, да им помогнем да намерят средства за доход в приятна и лека работа и да ги
вкараме в обществото, да ги утешим в тяхното
нещастие..."

УЧИТЕЛЯТ ПЛАЩА НА
УЧЕНИКА СИ

Статуята на Валентин Аюи, покровителстващ сляпо дете, поставена пред построеното
от него училище в Париж — Франция.

нитарни науки. Сдобива се с аритметически
апарат по Сандерсоновата система, както и с
геометрически постройки, налепени върху
картон. Ненаситна на знания, тя се сдобива с
географски карти, върху които държавните
граници са отбелязани със залепена върху картона връв, градовете и други забележителни
места - с различни по големина и по форма
главички на карфици, реките с телени жички.
За нея прочутият физик Кеплер изработва наборна машина в която използва шрифта
"пика". Чрез тази машина тя самостоятелно
може да си кореспондира със зрящи хора и дори да размножава своите музикални произведения. Виенчанката композира песни, кантати,
даже и опери. На 25 години предприема самостоятелно турне из Европа, посещава Гер-

Тази история започва през май 1784 година, когато Валентин Аюи подава монета на
един сляп просяк в притвора на църквата Сен
Жермен де Пре. Останал много удивен, когато
младият слепец му връща монетата със следните думи:
- Вие сте ми дали сребърно екю, господине, мислейки си вероятно, че това е едно су.
Аюи внимателно наблюдава тънките чувствителни пръсти и начина, по който той опипва монетата, след което я разпознава безпогрешно. И се замисля дълбоко как, по какъв
начин тоя, на пръв поглед изглеждащ безпомощен, сляп млад човек е успял да обучи
пръстите си на такава чувствителна осезаемост, за да постигне такова съвършенство при
възприемане на релефните форми. Аюи е на
прага на едно от своите велики открития, но
за това по-нататък. В момента той е смутен от
догадката, как тъй векове наред никой не се е
сещал, че липсата на зрение може да бъде
компенсирана до голяма степен чрез обучението и усъвършенстването на другите човешки
сетива.
Слепият младеж се нарича Франсоа Лезю-
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йор. С парите, които той получава като милостиня пред входа на църквата, издържа старите
си родители и своите пет братя и сестри. Като
се запознава с него, Валентин Аюи решава да
го убеди повече да не се занимава с просия, а
да почне да се учи при него. За тази покана
най-голяма роля изиграва голямата чувствителност на пръстите, а също така показаното
достойнство и честност в поведението му, когато сам връща монетата с по-голяма стойност, от която очевидно има нужда.
Изборът на Аюи се оказва сполучлив.
Франсоа е умен и буден младеж. Интелигентността му помага допълнително и той бързо
усвоява всичко, което Аюи му преподава. В
началото двамата се занимават по няколко часа дневно, като "учителят" му заплаща сума,
равна на това, което би изкарал, ако просеше.
Така Франсоа, без да лишава своето семейство
от прехрана, спокойно може да се отдаде на
обучението си. Интересната ситуация, при която учителят плаща на ученика си да се учи,
не смущава Валентин Аюи. За него целта, която се стреми да постигне в името на човечността, е многократно по-стойностна и възвишена от материалното благосъстояние. До ноември 1784 год. Лезюйор вече спокойно чете
откъси от текстове за живота на Сандерсън,
печатани релефно за негово улеснение. Умее
също така да пише под диктовка, да изчислява
с цифри, да разпознава релефните музикални
знаци.
За да покаже добрите резултати от своята
работа, Аюи решава да представи своя ученик
пред членовете на Филантропичното дружество в Париж. Присъстват и двама министри.
Ето как се описва демонстрацията в автентичен документ от това време: "18 ноември 1784
година. Аюи представи първия изпит на своя
сляп ученик, който е започнал обучението си
едва от Петдесетница, тази година. Той научил четене, писане, смятане и география.
Главният принцип на този метод е следният:
заместване на зрението с осезанието..."
Комисията на филантропите отпечатва с
релефни букви произволен текст, който Франсоа Лезюйор свободно прочита, след което по
същия начин извършва събиране на няколко
колони от цифри, набрани предварително върху специален апарат за смятане.
Представителите на дружеството остават мно-
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го доволни. Това, което Лезюйор демонстрира, ги убеждава, че слепите подлежат на обучение и че Валентин Аюи е достатъчно добре
подготвен, притежава свои оригинални методи и приспособления, за да обучи и други слепи ученици. Отпускат му и средства, с които
той разкрива училище за слепи, първоначално
с 12 ученика. Когато напълно се оправдават
надеждите и очакванията им, от филантропичното общество отпускат нови средства. Училището се превръща в пълен пансион, а броят
на учениците достига 50.
В началото методът на Аюи решавал частично проблемите за четенето на слепите. Тъй
като приспособленията са прекалено обемни и
трудно се изработват като учебни помагала,
почти невъзможно било да се използват в
учебния процес големи текстове. Нов случай с
най-добрия му ученик Франсоа подсказва на
Аюи как да усъвършенства процеса на обучение, като опрости учебните помагала. Веднъж
Лезюйор напипал върху едно съобщение за
погребения буквата О. Тя била отпечатана с
по-силен натиск и изпъквала на обратната
страна. Разчитайки я добре, ученикът споделя
с учителя си това. Аналитичният ум на Аюи
долавя важността на откритието, той взема
лист дебела хартия и с дръжката на перото си
издълбава огледален текст. Франсоа с лекота
прочита написаното. Новата крачка вече е
направена... Аюи отпечатва текст на дебели
картони по подобие на обикновената типография, но буквите вече не са огледални, а нормални. Поради необходимостта от силен натиск започват да навлажняват картона, след
което го поставят върху релефните букви,
покриват го с вълнен плат и силно го притискат.
С този метод учениците на Аюи отпечатват изцяло фундаменталния му труд "Есета за
образованието на слепите" и множество други
книги. Макар че книгите все още са твърде
обемни, първата крачка за практическото използване на релефното писмо за слепи е вече
направена. Недостатък в метода е, че като използва латиницата, Аюи продължава да мисли, че слепите трябва да възприемат буквите
изцяло, тъй както ги виждат зрящите. Нещо,
което по-късно отпада като ненужно.

Тодор АНДОНОВ

СПОМЕН ЗА ВИЛИ
В памет на човека и приятелката
Величка Кърпарова
Твойте пролетни надежди,

Дните бавно отминават,

тях ги слънце не огря.

страда моята душа.

Вихър гроба им засипа

Само песента остава

със увехнали цветя.

да ме топли във скръбта.

Нея всички щом запеем,
блясва твоята звезда.
Знай, в сърцата ни живееш –
пред таланта се прекланя и смъртта.

Димка ДАМЯНОВА

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

КОНФЛИКТЪТ
Перфектен разказ
/из литературното издание на Димитър Грудев „Светла вест”/
Пепи стана пастор! Да,а,а…Пепи стана пастор, но продължава да работи и като дисководещ. ”Сега, при капитализма – казва Пепи – хората трябва да работят поне на две места, по
15-16 часа на ден.” Но защо, докато едни хора работят на две-три места по 15-16 часа на ден, други биват съкращавани от работа, Пепи не можа да ми обясни. Както и да е. Аз, по разбираеми или
съвсем неразбираеми причини, не работя никъде, или почти никъде. Цял ден слушам радио или
гледам телевизия. Думите, думите ме опияняват! Перманентен, алтернатива, бенефициент – все
хубави, красиви думи. Обаче най-много ме кефи думата ПЕРФЕКТНИ. Не отдавна слушах разговор между журналист и ексминистър. „Вие, докато сте били министър, – каза журналистът –
сте си продали сам на себе си един ресторант почти без пари. С една дума – откраднали сте
го”. Така каза журналистът и хич окото му не мигна. Но и на ексминистъра окото му не мигна.
„Да, така е – отговори той – но имам перфектен договор”. Щом чух, че договорът му е перфектен, аз много яко се изкефих, а журналистът клекна. Щом един договор е перфектен, нищо не може да се направи. Скоро пък чух, че били разкрити „схеми за източване на държавни фондове”.
„Как така ще източват държавни фондове”- възмутих се много силно аз, защото у мен медиите
са формирали една активна гражданска непримиримост към негативните явления, подронващи
основите на и без това крехката ни млада, едва 20-годишна демокрация. Обаче след като разбрах,
че схемите на източване на въпросните фондове били перфектни, веднага се успокоих., така може. След като нещо е направено перфектно, то е направено от перфекционисти…Бих казал дори,
от перфектни перфекционисти. Само че аз май съм много обстоятелствен. Трябва по-кратко. С
една дума, след като научих толкова много нови думи, аз написах един перфектен разказ. Естествено, първо го прочетох на Пепи. Той много внимателно ме изслуша /откакто стана пастор, той
много внимателно изслушва/, а после ме попари:
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- Имаш много беден речник – каза той.
- К’во! – възмутих се аз – Кой има беден речник, бе? Аз ли, дето знам толкова много думи:
“перманентен”, “алтернатива”, “бенефициент”...
- Тези думи - каза Пепи бавно – можеш да си ги завреш някъде. Те работа не ти вършат. Ако
искаш да те забележат, когато пишеш, трябва да използваш други думи, като например: “лайно”,
“педераст”, “скапан задник”, и много да псуваш. Така пише „бат Рангел”.
- Кой тоя бат Рангел? – питам аз.
- Бат Рангел е един наш голям рап изпълнител. Той сам си пише песните. Сега ще ти изпея
една негова песен.
Пепи се огледа да не би наоколо да има някой от неговите енориаши и тихо запя:
Мамка ви, мамка ви, мамка ви мръсна! / Отивам на Запад и хич не ви бръсна.
Защо да ви бръсна, задници скапани? / Знаете само да лапате, лапате!
- Чакай – прекъснах го аз. – Тази песен вече съм я чувал по радиото в едно
хумористично предаване и зная, че не твоя бат Рангел, а друг е автор на текста.
За пръв път влизах в открит конфликт с Пепи и това никак не му хареса.
- Слушай, умнико – каза през зъби той – Ти що не си гледаш масажите? Имаш такава хубава
професия, а си решил да писателстваш!
- И ти имаш хубава професия – не му останах длъжен аз. – Нали си „оператор на шевна машина?” Защо не си гледаш шевната машина, ами си станал диджей, а сега и пастор си станал?
Този път Пепи не каза нищо. Погледна часовника си и отиде в черквата при своите енориаши. За дискотеката беше още рано. Аз пък си купих тетрадка с дебели корици и химикалка. А
един ден ще си купя и компютър.

*****************
Росица Томова е дъщеря на члена на РО-Пловдив Донка Томова. Младата жена е авторка на книжка с есета, озаглавена „Размисли”, в които, чрез този кратък художествен
жанр, споделя вълнуващите я мисли и чувства с белия лист. Сюжетите са простички, взети от живия живот, поставени в плоскостта на общовалидни нравствени категории. Написани са на разбираем и достъпен език, което им позволява в още по-голяма степен да достигат до сърцето на читателя, да се четат с интерес, да бъдат въздействащи. Представяме ви едно от есетата в книжката:

ДАЖЕ ЗМИЯТА НЕ ЗАБРАВЯ СВОЯТА ДУПКА
Мисълта е метафора, чийто смисъл се
свежда до факта, че дори и змията, възприемана като отрицателно същество, под влияние на естествени инстинкти, за разлика от
хората, не забравя мястото, от които е излязла, своя дом и своя корен.

жизнения си път – мястото, където си роден,
родителите, които ти предават не само генетично наследство, имат доминиращо значение
за твоето бъдеще.

Независимо дали се гордееш или се дистанцираш от нацията си, ти носиш чертите
Човекът е обществено същество, но ос- й. Затова е глупаво и абсурдно да имаш самовен качествата, които са неотменима негова чувствието на положителна личност, ако не
същност и се развиват и възпитават в общес- оценяваш произхода и своите корени. Помислетвото, той има нужда и от идентичност, ко- те за фразата: „Ама че тъп народ сме!”, кояято става представителна за неговата лич- то обикновено означава „Вие сте, но не и аз!”.
ност. Индивидуалността, която откроява хо- Човекът е носител на националното, независирата един от друг, се формира през годините мо дали му харесва или не. И казаното същеви подлежи на непрекъснати промени. Те зави- ременно не означава, че всички са положителсят от обкръжението и от заложеното у чо- ни или отрицателни личности.
века. Затова позицията, от която тръгваш в
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НАЦИОНАЛНИЯТ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
РЕЗЕРВАТ “МАДАРА”

На 17 км. североизточно
от Шумен се намира Националният
историкоархеологически
резерват
„Мадара”, разположен в склоновете на Мадарското плато.
Най забележителната част от
него е Мадарският конник,
избран през 2008 г., след всенародно допитване, за символ
на България.
Наименованието Мадара е гръцко и значи „плешив”,
„незалесен”. Такова впечатление са правели тукашните скали, гледани отдалеч.
Посетителят може да започне разглеждането на старините още от поляната пред
скалите. Най-внушителна е
голямата стопанска вила с
план на гръцка антична къща.
Помещенията са се отоплявали от въздушно-подова инсталация. Макар и в развалини,
вилата впечатлява със своите
50 помещения, с баните в самата постройка, с хамбар, обширна винарна. В близост до
вилата и банята са разположени много жилищни и стопански сгради, складове, конюшни, административни постройки, една ранно християнска
църква, както и гъста мрежа от
водопроводи.
Пръв обитател на Мада-

ра е бил човек от каменномедната епоха в ІV-то столетие пр. Христа. Той се е заселил в Малката пещера, в чупката на скалата, където се образува величествен естествен
скален навес – Голямата пещера. Тя е давала сигурно убежище през тогавашните размирни векове.
Нататък
посетителят
тръгва по т. нар. Люлякова
пътека, под скалите на север,
към Конника. Непосредствено
до Голямата пещера се открива тесен процеп, извеждащ от
основата на скалите до върха.
От двете страни личат гнезда
на някогашните дървени стъпала. Това е древният път, по
който се е снабдявала с храна
и вода крепостта. Само на няколко метра от този път в скалата е вдълбана малка черква с
добре очертан олтар и ниши.
Люляковата пътека извежда на площадка в подножието на гладките скали, върху които на 23 м. височина е
издълбан скалният релеф на
Мадарския конник. Релефът
представлява конник в ход,
обърнат надясно, в почти естествена големина, промушил
с копието си лежащия пред
краката на коня лъв. Зад конника тича куче.
Според проучванията на
специалистите, релефът представлява триумфална сцена,
символизираща победата на
български
владетел
/
предполага се че е Тервел/ и
голямата мощ на младата българска държава. Промушеният
лъв, най-силното от животните, символизира омаломощения и победен враг, какъвто

тогава е била за България Византийската империя.
Около релефа са вдълбани надписи, които се отнасят
към няколко епохи. Мадарските надписи представляват част
от старобългарския каменен
архив от най-ранния период на
българската държава и показват както високото ниво на
културата на владетелите, така
и чувството им за голямата
отговорност пред идните поколения.
На терасата, северно от
Конника, е разположен комплекс от култови старобългарски постройки. В близост се
намират сградите на обширен
манастир В скалата са вдълбани над 150 килии, църкви и
гробници. Тук се намира един
от най-големите скални манастири. Още по на север, където
завършват културите сгради,
тясна живописна пътека води
към скалата. От тук 400 стъпала извеждат към билото на
платото. В източния ъгъл, върху непристъпните, високи над
100 м. скали над Голямата пещера-навес, се издига древна
крепост с казарма, църква и
други сгради. Тя е бранила
равнината. В 1388 г., при
превземането й от османците,
крепостта се споменава под
името Матора. Датира от ІV
до ХV век.
Мадара, съчетала в себе
си романтиката на старинност,
красота и живописната сила
на природата, е неповторимо
място, където човек потъва
във величието и вълнуващите
моменти от българската история.

Цвятко НАЙДЕНОВ
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ЗИМНА КАША
/предложение на Цвятко Найденов от Шумен/
Продукти: 400 гр. гъби, 2 стръка праз, половин кофичка кисело мляко, 1 яйце, 1 пакетче
масло, магданоз /целина/, 2-3 с.л. брашно.
Начин на приготвяне: нарязваме гъбите на лентички и ги задушаваме в мазнината. Когато
омекнат, прибавяме праза /на кубчета/ и задушаваме, докато ястието остане само на мазнина.
Сипваме брашното и бъркаме до зачервяване. Доливаме на тънка струя вода, за да се получи
гладка каша. Варим на слаб огън и преди да свалим от огъня прибавяме яйцето, разбъркано с кисело мляко, сол и нарязания на ситно магданоз. Сервираме кашата, гарнирана с червен пипер или
резенчета лимон.

БЯЛА КАША СЪС СИРЕНЕ И МЛЯКО
/предложение на Илия Костов от с. Дончево/
Продукти: 2 к.ч. брашно, 75 г. краве масло, 2 ч.ч. прясно мляко, 2 ч.ч. натрошено сирене.
Начин на приготвяне: Брашното се пържи до златисто в маслото и при непрекъснато разбъркване се разрежда с млякото. Като заври, се добавя гореща вода, докато се получи каша с желаната гъстота. Кашата се вари около 15 мин., прибавя се натрошеното сирене и се отстранява от
огъня. Поднася се топла.

МУСАКА ОТ ПИЛЕ И ГЪБИ
/предложение на Елена Карамилева от Шабла/
Продукти: 2 пилешки бутчета, 150 гр. гъби, 500 гр.картофи, 1 гл. лук, 1 яйце, 1 ч.ч. прясно
мляко, сол, олио, кубче зеленчуков бульон, магданоз.
Начин на приготвяне: Сваряваме пилешките бутчета. Обезкостявяме ги и ги нарязваме на
малки парченца. В олио запържваме лука и гъбите. Овкусяваме със зеленчуков бульон.В тавичка
разстиламе гъбената смес, пилешкото месо и нарязаните на кубчета картофи. Добавяме сол и магданоз. Печем в умерена фурна. Накрая мусаката се залива със смес от разбитото яйце и прясното
мляко. Запичаме до зачервяване.

ВАРЕНКИ С ПИЛЕШКО И КАРТОФИ
/предложение на Светла Попова от Добрич/
Продукти: За тестото: 3 ч.ч. брашно, 2 яйца, 0,5 ч.ч. вода, сол на вкус. За плънката: 350 гр.
сварено пилешко месо, 4-5 средни картофа, 3 главички лук, сол, черен и червен пипер.
Начин на приготвяне: Бялото месо и лукът се нарязват на дребно и се запържват в малко
растително масло. Картофите се сваряват, смачкват се на пюре и се смесват с месото и лука. Добавят се подправките и сместа е готова.
Замесва се тесто от горепосочените продукти, като се разточва на дебела кора и се нарязва
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на квадратчета. В центъра на всяко се слага от плънката. Парчето се прегъва на две, като крайчетата му се притискат, за да се залепят. Така готовите парчета /варенките/ се пускат в кипяща подсолена вода и се варят, докато изплуват. Варенето трая около 10 мин. Сервират се със зелена салата или с туршия, в зависимост от сезона.

СВИНСКО С БИРА
/предложение на Евдокия Якимова от Добрич/
Продукти: 1,5 кг. свинско месо, 1 ч.л. мляно кафе, 2-3 скилидки чесън, бутилка бира, 2
филии черен хляб, кора от лимон, сол и черен пипер на вкус.
Начин на приготвяне: Нарежете месото на парчета и ги сложете в тенджера. Прибавете
кафето, счуканият чесън и залейте с бирата. Захлупете и варете до омекване на месото. Прибавете
ситно натрошеният хляб, настърганата лимонена кора, солта и черния пипер. Доварете месото и,
ако е необходимо, разредете соса с малко бира.

ПИЦА"ВРАТИЦА"
/предложение на Анка Радева от Добрич/
Продукти: Един стар бял хляб, 250 гр. колбас, 200 гр. сирене, бучка краве масло, чубрица и сол на вкус.
Начин на приготвяне: Хлябът се нарязва на филии и се отстраняват корите. Филиите
се нареждат в тава, намазана с олио. Върху тях се нареждат пласт настърган на ренде колбас и
пласт натрошено сирене. Добавя се маслото и чубрицата. Пече се до зачервяване.

ЯЙЦА С ИЗВАРА
/предложение на Янко Стайков от Шумен/
Продукти: /за 1 порция/ - 2 яйца, червен пипер, 2 с.л. брашно, 2-3 с.л. извара, магданоз,
пресен лук.
Начин на приготвяне: Изпържваме яйцата, като междувременно ги бъркаме. Слага се
червения пипер, след това брашното и изварата, като продължаваме да бъркаме. Сипваме малко
топла вода и оставяме да заври. Накрая поръсваме с нарязан магданоз или пресен лук.

ДОМАШНИ ТРИГУНИ
/предложение на Снежана Кирчева от Пловдив/
Продукти: 1 яйце, 1 к.ч. захар, 1 к.ч. брашно, 1 ч.ч. смлени орехи, пакет готови кори
„фини”. За сиропа: 3 ч.ч. захар, 3,5 ч.ч. вода и 2 или 1 ванилии.
Начин на приготвяне: Яйцето се разбира със захарта и брашното, прибавят се смлените
орехи и всичко се разбърква добре. Взема се кора, сгъната на две, слага се една ч.л. от сместа и
кората се завива на триъгълник. Така с целия пакет и докато свърши направената смес. Триъгълниците се нареждат в намазнена тавичка и се изпичат до зачервяване. След като изстинат се нареждат в съд, в който се заливат със сироп. Така тригуните престояват една вечер и са готови за
консумация.
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НЕ ВЗЕМАЙТЕ АНТИБИОТИЦИ ПО ПРИНЦИП
Някои хора започват да вземат антибиотици почти при всяко неразположение. Ето
какво препоръчват лекарите:
- Не се лекувайте с антибиотици при вирусни и гъбични инфекции. Те действат само на
бактериите.
- Ако ви е сполетяла бактериална инфекция, изисквайте да ви се направи антибиограма.
- За инфекции на пикочно-отделителната система подходящи са: сулфонамиди, пеницилини, аминоглюкозиди. За белодробни инфекции – пеницилини, тетрациклини, цефалоспорини. За
мозъчни инфекции: бензилпеницилин, хлорамфеникол, цефтриаксон. За инфекции в устната кухина: ровамицин. За инфекции на жлъчните пътища: цефамандол, цефопаразон, мезлоцилин,
еритромицин. За стомашно-чревни инфекции: сулфагванидин.
- Преди началото на приема си направете проба за възможна алергичност.
- Ако антибиотикът се приема през устата, някои храни могат да го дезактивират. Може и
да взаимодейства с лекарствата, които вече пиете или се налага да пиете успоредно с него.
- И най-важното – не започвайте самолечение с антибиотици! Ако такова ви се налага, то да
става под лекарски контрол.

СЪВЕТИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ КАШЛИЦА: Разбива се 125 гр. масло със 125 гр. пчелен мед. Отделно се смесват фино смлени индийско орехче, карамфил, канела и джинджифил. Равна супена лъжица от сместа се
прибавя към маслото и меда, разбърква се добре и се взема три пъти дневно по една чаена лъжичка половин час преди хранене. Дозата е за 10 дни. Това, заедно с медикаментите, помага при
бронхопневмонии, грип, простуда.
ПРИ ХРЕМА: Вдишва се димът от горяща върху котлона кристална захар, което ще отпуши носа.
ПРИ ГЛАВОБОЛИЕ, ПРИЧИНЕНО ОТ ПРОСТУДА: От сварен боб и чесън се прави пюре,
което се смесва със зехтин. Разстила се върху марля, завива се добре и се поставя на слепоочията.
ПРИ БОЛКИ В ГЪРЛОТО, ПРОСТУДА И ПРЕСИПНАЛ ГЛАС: Консумирайте лимонови
резенчета, посипани с кристална захар. Главоболието минава, ако масажирате челото, слепоочията и врата с лимонов сок, разреден с вода.

ХРАНИТЕ, КОИТО НИ ПОДМЛАДЯВАТ
Списък с двадесетина вида хранителни продукти, помагащи за подмладяването на организма и за удължаването на живота, е изработен в резултат на съвместно изследване на учени от няколко университета на САЩ и Европейския съюз. В менюто влизат такива мощни антиоксиданти, като черният шоколад, кафето и чаят, ябълките, черното френско грозде /касис/, черната боровинка, броколи, черешите, доматите, нарът, портокалите, прасковите, сливите, малините, червеното грозде, червеният лук, спанакът, ягодите, житото, ядките.
Специалистите твърдят, че макар другите продукти – месото, рибата, млякото, тестените
изделия, да дават на организма необходимите калории, мазнини и минерали, зеленчуците и преди всичко плодовете съдържат биохимичните елементи, които пазят и удължават живота.
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ЗИМАТА ВЕЧЕ СИ ОТИВА, А ПРИГОТВЕНАТА ОТ ВАС ЗИМНИНА
ВСЕ ОЩЕ Е В ДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО. ОТДЕЛЕТЕ НЯКОИ ЗЕЛЕНЧУЦИ ОТ НЕЯ И ЗА ВАШАТА КРАСОТА. ПРОЦЕДУРИТЕ СЕ ПРАВЯТ ПРИ ДОБРЕ ИЗМИТО И ПОДСУШЕНО ЛИЦЕ.
ЗЕЛЕН ГРАХ: Това е римска маска. Прави се каша от 2 с.л. намачкан зелен грах и 2 с.л.
млечна суроватка /може и кисело мляко/. Поставете маската на лицето и я оставете 25 мин. в легнало положение, после изплакнете. Маската е добра за всяка кожа, особено мазната.
КИСЕЛО ЗЕЛЕ: Парижка маска. 100 гр. листа от кисело зеле се наслагват равномерно по
лицето за 10-15 мин. Особено добре действа при мазна и застаряла кожа, която освежава, омекотява и изглажда. Изплаквате с чешмяна вода.
ЗЕЛЕВ СОК: Прясно изцеден сок от сурово зеле трябва да се намаже дълбоко, когато имаме
слаба, тънка и капеща коса.
СОК ОТ КИСЕЛО ЗЕЛЕ: Мазането на кожата със сок от кисело зеле се прилага като лосион
при разширени пори и мазно лице. След половин час лицето се изплаква с топла вода.
ДОМАТЕНА МАСКА: Натрийте кожата на лицето, шията и ръцете с доматена каша или
пюре и оставете на изсъхне за около 10 мин. Тази маска почиства кожата основно. Избелва потъмнялата кожа и цветните петна по нея, стяга разширените пори, обезмазнява я.
КИСЕЛИ КРАСТАВИЧКИ: Отцедете и изплакнете краставичките и ги нарежете много ситно. Легнете и ги поставете върху лицето и шията за 15 мин. Пазете очите. Маската се прилага при
мазна кожа. Изцеден сок от кисели краставички пък се втрива при мазен пърхот в косата, престоява 1 час и се изплаква с топла вода.
ЛЮТИВИ ЧУШЛЕТА: При окапване на косата, особено до оплешивяване, намачкваме до
рядка кашица консервирани люти чушлета. Тя се втрива в корените на косата и престоява 15
мин., докато се появи топлина или сърбеж. Измива се с топла вода, след което е добре да се намаже кожата на главата със зехтин за 1-2 часа.
КРОМИД ЛУК: При оплешивяване поставете на засегнатите места каша от настърган на
ситно лук, която да престои 30 мин. След изплакване се намазва с зехтин. Против косопад и пърхот се приготвя лосион от 25 гр. лучени люспи, 50 мл. 60 процентен алкохол и 5 счукани зърна
карамфил. Оставя се да кисне 2 седмици на тъмно. Ако косата или оголената кожа са сухи, се
прибавя 3 ч.л. рициново масло.

БЛЯСЪКЪТ И ОБЕМЪТ НА КОСАТА
ИЗДАВАТ КАК СЕ ГРИЖИМ ЗА НЕЯ
За суха коса: В 3 л. вряща вода се слагат 3 с.л.
цветове от бял равнец. Ври 8-10 мин. и като изстине
обливаме измитата коса.
За мазна коса: В 1 л. вода се варят 15 мин. на
тих огън 3 с.л. дъбови кори.След изстиване се прецежда и се добавят 3 с.л. водка. Прави се фрикция.
За нормална коса: Към 1л. вода се добавят 3
с.л. цветове и листа от мащерка и 2 с.л. водка. Престоява 4 дена и се съхранява в хладилник. С така приготвения лосион се прави фрикция след всяко измиване
на косата.
За меден блясък:100 г. цвят от липа се вари в 4
л вода. Отварата се прецежда и след като изстине, косата се облива с нея и се разресва.
За гъвкав косъм: Счукваме няколко листа от алое в дървено хаванче. Заливаме ги с около
2 чаени чаши хладка вода. Прецеждаме и с течността изплакваме измитата коса.
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СЛЯП БЕЛГИЕЦ ПОСТАВИ РЕКОРД ЗА СКОРОСТ
Слепият белгиец Люк Костерманс постави нов световен рекорд за скорост сред незрящите
водачи, ускорявайки специално наетия за целта супер-автомобил “Ламборджини Галардо” до
308,78 км. в час. Костерманс трябвало да извърши 2 гонки на пистата на ВВС база край Марсилия в Южна Франция.
По време на рекордния спринт 43-годишният белгиец, който загубил зрението си в резултат
на инцидент преди 4 години, бил съпровождан от инструктор-навигатор и насочван от специална
навигационна система.
Костерманс посветил невероятното си постижение на бившия френски пилот от „Формула
1” Филип Шрайф, получил пълна парализа на четирите крайника след катастрофа.

107 ГОДИШНА КИТАЙКА СИ ТЪРСИ СЪПРУГ
Сто и седем годишната китайка Ванг Гуийнг, която се страхувала да се омъжи на младини, вече е готова да каже „да”, ако намери подходящ кандидат, съобщава Ройтерс. „Вече съм
на 107, а още не съм се омъжила. Какво ще стане, ако не побързам и не си намеря съпруг!” – споделя тревогите си жената.
Столетницата се надява да открие сродна душа в мъж, с когото да има за какво да си говорят. Ванг Гуийнг са притеснява, че се е превърнала в бреме за племенниците си, които вече също
са на възраст. „Те остаряват, а техните деца си имат своите семейства и своите грижи и аз постепенно се превръщам в тежест” – споделя тя. Родена в южната част на провинция Гуейджоу, в семейството на дребен търговец, докато Ванг Гуийнг растяла, непрекъснато ставала свидетел на
побоите, които чичовците й упражнявали върху своите съпруги. Затова и не се решила да влезе в
брак. Сега местните власти са решили да й помогнат в издирването на поне 100-годишен младоженец. Даже се свързали с администрациите на домове за стари хора, където може би има потенциален кандидат-младоженец.

СЪРБИН ОБРА БАНКА И ВЛОЖИ ПАРИТЕ В НЕЯ
Любопитна история се случила в планински курорт в Сърбия. Въоръжен и маскиран нападател заплашил с пистолет служителите в банков филиал и, след като „забогатял” с 33 730 евро, избягал от местопрестъплението. С пълен портфейл след броени минути по-късно той се явил в същата банка, за да вложи парите, но служителите познали червените обувки на нападателя и алармирали полицията. Престъпникът бил заловен и срещу него е повдигнато обвинение за въоръжен
грабеж.

13 ГОДИШНА ЕГИПТЯНКА ЖИВЕЕ НА ФОТОСИНТЕЗА
Тринайсетгодишно момиче от египетската провинция Шаркия повече от една година не е
приемало никаква храна и течности, съобщи „РИА Новости”. Детето се чувства добре, няма загуба на тегло и води нормален живот. Преди години девойката получила алергична реакция, след
което напълно отказала да приема храна и вода. Тъй като останала в добро здраве, местните лекари не информирали колегите си от столицата. Родителите на момичето обаче настояли случаят с
дъщеря им да бъде разгледан от висококвалифицирани специалисти. Министерството на здравеопазването на Египет вече е създало комисия за изследване на феномена, в която участват именити
педиатри, психиатри, ендокринолози и специалисти по хематология.
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ИНТЕРВЮ С …БОГ.
- Имате ли време за едно кратко интервю? – попитах Бог.
Той се усмихна през брадата си и отвърна:
- Моето време се нарича вечност и е достатъчно за всичко. Какви въпроси искаш да ми зададеш?
- На първо място, кое е нещото, което ви учудва най-много у хората?
- Това, че се отегчават, докато са деца, бързат да пораснат и тогава копнеят да бъдат отново
деца. Това, че губят здравето си, за да правят пари и после пропиляват парите си, за да възстановяват здравето си. Това, че мислейки тревожно за бъдещето, те забравят настоящето и така живеят нито в настоящето, нито в бъдещето. Че живеят така, че сякаш никога няма да умрат, а след
като умрат, все едно никога не са живели.
- А като наш баща, какво бихте искали да правят вашите деца?
- Да научат, че най-важното имане в живота е не богатството, а хората, край себе си. Че богат е не този, който има най-много, а този, който се нуждае от малко, за да е щастлив и че с пари
щастие не се купува. Че ще пожънат това, което са посели и ако са посели слухове, ще се оплетат
в интриги, а ако посеят любов, на любов ще са богати. Че опитвайки се да обсебят тези, които
обичат, бързо ги губят, а ще ги задържат само ако им оставят свобода…
Замислих се. А Бог потъна в мълчание…
***

РЕД Е НА ПАНТАЛОНА
Срещат се двама пенсионери.
- Как живееш? – пита единият.
- Като молец – отвръща онзи
- В какъв смисъл?
- Ами балтона вече го изядох, сакото също, сега дояждам панталоните…
***

НОСТАЛГИЯ…
Чудесен пролетен ден. Всичко се е раззеленило, нацъфтяло, улиците са пълни с народ.
Сред останалите се разхождат и трима приятели – лекари. Единият е специалист по вътрешни болести, вторият – патоанатом, а третият – гинеколог.
- Гледайте бе, гледайте какво хубаво време, колко хора…- възхищава се първият
- Да – потвърждава вторият – и, което е най-интересното, всички са живи…
- И лица… лица… - унесено мълви третият.
***

НЕВЕРОЯТНО
- Каква е тази аларма при циганите отсреща?
- Става въпрос за кражба.
- Не могат да разделят краденото ли?
- Не бе, тях са ги обрали…
***

ВЕРОЯТНОСТ
- Докторе, зле ми е, пък нямам пари. Ще ти платя при втория преглед
- Не съм сигурен, че ще дойдеш втори път.
- Защо, смяташ че скоро ще оздравея ли?
- Мисля си за обратното…
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МОЗЪЧНА ГИМНАСТИКА
Задача 1.
Буквите на думите от тези три реда са разместени. Подредете ги така, че да дадат имената
на известни:
1. МОРЕПЛАВАТЕЛИ:
чуписев, йералдах, лагеман, варалез, бумолк.
2. ПЪЛКОВОДЦИ:
балина, скорикосов, пусарах, зукутов, кодемниска.
3. АТОМНИ ФИЗИЦИ:
апикац, релебек, анинеков, мътсон, нреклеф,
Задача 2:
Чрез размяна в местата на думите направете смислени долните текстове.
А. Чертите на лицето му и увисналата на дебели гънки кожа скриваха дълбоките бръчки.
Б. На бюрото предпазливо постави един тампон и докторът го взе. Тампонът натисна течността, когато той усещаше как потича.
В. Почувствува режеща болка в карабинките на лявата половина на гърдите и за да щракне ръката си, той извади зад гърба шлема.
Задача 3:
Измислете прилагателни, подхождащи на долните думи. Постарайте се те да са повече от
пет.
поверие, наивност, популярност

ОТГОВОРИ НА:
Задача 1.
Капица, Бекерел, Иваненко, Томсън Френкел.
Анибал, Рокосовски, Аспарух, Кутузов, Македонски.
Веспучи, Хайердал, Магелан, Лазарев, Колумб.

На 1:
На 2:
На 3:
Задача 2.
А.

Дълбоките бръчки и увисналата на дебели гънки кожа скриваха
чертите на лицето му.

Б.

Докторът взе предпазливо един тампон и го постави на бюрото. Той
усещаше как течността потича, когато натисна тампона.

В.

Той изви ръката си зад гърба, за да щракне карабинките на шлема, и
почувствува режеща болка в лявата половина на гърдите.

Задача 3.
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сляпа, учудваща, детска, голяма, възхитителна и други.
особена, фалшива, голяма, изключителна, истинска и други.
чудно, народно, странно, забравено, злокобно.

Поверие —
Наивност—
Популярност —

