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ОБРЪЩЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,
Управителните съвети на Националната асоциация на сляпо-глухите в
България и Националната спортна федерация на сляпо-глухите в България, като
имат предвид задълбочаващата се финансова криза, ограничените финансови
средства и възможности на НАСГБ, се обръщат към всички членове на
асоциацията и на спортната федерация, да се съобразяват с решенията на двата
управителни съвета:
Въведен е строг регламент на броя на участниците в Седмия национален
празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, включващ Осмото
първенство по шахмат, Седмото първенство по лекотлетически и общофизически
дисциплини и Седмия фестивал на художествена самодейност на сляпо-глухите.
Броят на участниците от всяка една регионална организация (общо сляпоглухи плюс придружители) ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ПРАЗНИКА е НЕ ПОВЕЧЕ ОТ
20% от броя на членовете на съответната регионална организация, взет по
бройките на организационния отчет към 31.12.2008 г., (съгласно изпратеното
писмо-указание). Не притеснявайте вашите председатели, че един или друг желае
да бъде включен в групата от 20 процента. В нея трябва да бъдат включени не
само най-активните членове, а най-вече тези, които показват най-високи
резултати, печелещи медали и носещи много точки за отбора на вашата
регионална организация.
Ако възникне спор между членовете, кой да бъде включен в групата на
участниците, то е желателно председателите на РО да организират регионални
съревнования (по шахмат, по спортните дисциплини, по художествена
самодейност) и единствено състезателите, заели първите места в класирането, да
бъдат включени в групата на участниците.
Председателите, в желанието си да бъдат включени повече участници,
нямат право да искат групата им да надвишава 20-те процента. Обръщаме също
най-сериозно внимание на председателите на регионалните организации, в които
няма активни спортисти, самодейци, шахматисти, поради преобладаващ членски
състав от хора от третата възраст, да не изпращат само членове, чието желание е
да дойдат до Пловдив „да се разходят”. Още веднъж дебело подчертаваме, че
причината на въвеждане на такъв регламент, са ограничените финансови
възможности и, че в съревнованията по шахмат, спортни дисциплини и
самодейност, трябва да се включат онези, които могат да постигнат високи
резултати, отлично представяне на вашата РО, и оттам на НАСГБ.

От управителните съвети на НАСГБ и НСФСГБ
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ПЪРВОТО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ
СЪВЕТИ НА НАСГБ И НСФСГБ ВЗЕ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ
На 30 юни се проведе първото онлайн заседание във вид на скайп-конференция. Участие
взеха членовете на Управителните съвети на НАСГБ и на Националната спортна федерация на
сляпо-глухите в България (НСФСГБ), които трябваше да разискват по въпросите за провеждането на поредният Седми Национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите
в България. Заседанието бе открито и водено от Димитър Парапанов, председател на НАСГБ и
на НСФСГБ. Точно в 11 часа участниците бяха заели местата си на скайп-акаунтите в своите
градове (Пловдив, Добрич, Варна, Перник, Кърджали) и общуването се осъществяваше чрез
гласова конферентна връзка между всички.
Експериментът се оказа повече от успешен. Това, че хората не бяха на една заседателна маса, не
попречи заседанието да премине в оживени дискусии, размяна на мнения и препоръки. Разликата с
обикновената практика бе само тази, че при гласуването не се брояха вдигнатите ръце, а всеки поотделно гласно съобщаваше своето решение. Единствено Боряна Коскина от Казанлък (с тежки зрителни и слухови увреждания), която не може да комуникира слухово, и не може да ползва писмената
форма на “Скайп” поради ситния шрифт, участваше в заседанието чрез получаване и изпращане на
имейли. Координаторът на НАСГБ Светлозар Парапанов бе посредник между Боряна и останалите,
като изпращаше във вид на електронни писма изказванията, получаваше от Боряна отговорите по гласуванията, и нейните реплики или изказвания.
В края на краищата заседанието взе важни решения. Изясни се, че празникът ще се проведе в
Пловдив (от 02 до 08.08.2009 г.), в който влизат Осмото национално първенство по шахмат (02 до
05.08.2009 г.), Седмото национално първенство по общофизически и лекоатлетически дисциплини
(06 до 07.08.2009 г.) и Седмия национален фестивал на художествената самодейност на сляпо-глухите
(08.08.2009 г.).
Един от важните разисквани въпроси бе кои точно спортни дисциплини да бъдат застъпени и по
какъв начин. При шахмата отборите на мъжете и жените не могат да бъдат по-малко от двама състезатели. Регионални организации, представени от един шахматист, не образуват отбор, като състезателят
участва само индивидуално. Ако се получи така, че има отбори както с трима състезатели, така и с
двама състезатели, тогава за отборното класиране ще се вземат точките на първите двама от отбора,
които имат най-добри постижения, а третият, който има най-малко точки, ще участва само в индивидуалното класиране. Обаче, ако всички отбори са от трима шахматисти, за отборното класиране ще се
вземат постиженията на тримата. Специално при беговите дисциплини пък състезателите ще бъдат
разделени по възрастов признак – до и над 50 години. Взе се решение, също така, тази година пробно
да се проведат и състезания на хвърляне на копие, като първенците бъдат наградени индивидуално,
без обаче точките им да влизат в отборното класиране. Това се прави с цел дисциплините да се насочват все повече към тези, които се практикуват в параолимпийските първенства.
Доста спорове породи регламентът в канадската борба. След гласуването се прие предложението на Кирил Дамянов, а именно, че състезателите-мъже ще се представят в четири категории – до 60,
до 75, до 90 и над 90 кг., а при жените категориите ще са три – до 60, до 70 и над 70 кг.
Оживено премина и дискусията по отношение на провеждането на фестивала по художествена
самодейност. Въведе се регламент съставите във всички жанрове да имат право да изпълняват наймного две песни (или изпълнения, респективно стихотворения, танци и пр.), в рамките общо на седем
минути, а дуетите и индивидуалните изпълнители – по едно изпълнение, за не повече от три минути.
Освен това се въведе регламент, предвид финансовите трудности пред асоциацията, участниците в празника да не надхвърлят 20 процента, или една пета от броя на всички членове на съответните регионални организации на НАСГБ, отчетени към 31.12.2008 г. (като цяло до 150 човека от всички
РО на НАСГБ).
Бел. ред.: От НАСГБ до председателите на РО е изпратено ПИСМО-УКАЗАНИЕ с Изх.№ 83 /
01.07.2009 г. , в което са разяснени подробностите по провеждането на Националния празник. Срокът
за подаване на писмени заявки за участие от председателите на РО, до НАСГБ, е 15 юли 2009 г.
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НАСГБ СВИВА НЕОПРАВДАНИТЕ РАЗХОДИ
Неизменна и дълготрайна политика на Управителния съвет на НАСГБ в ръководенето на асоциацията е да реагира своевременно и адекватно на променящите се общественоикономически условия в страната, без да отстъпва на основния принцип – своевременна и
ефективна грижа за сляпо-глухите у нас. В тази насока са и някои от решенията на съвета,
породени от разразилата се в страната, както и в целия свят, икономическа криза. Имайки
предвид ограничените финансови възможности на асоциацията, инфлацията и повишаването на цените, рецесията и засилващите се проявления на кризата, УС на НАСГБ на последното си заседание на 23 април взе някои важни решения:
Индивидуалните отливки за слухови апарати вече ще се осребряват само срещу молба от
членовете на НАСГБ с приложена фактура, като осребряването е в размер до 30 лв., но от втората
година след получаването на нов апарат. Това е така, понеже след получаването на всеки нов слухов апарат, стойността на отливката влиза в лимитната цена, съгласно Правилника за прилагане
на Закона за интеграция на хората с увреждания, Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 /последно изменено с „Държавен вестник”, бр. 64 от 7 август 2007 г./ и Заповед № РД-01/319 от 2 април 2008
г. на министъра на труда и социалната политика: „Пределни размери /лимити/ на помощите за
изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания”. От втората година нататък НАСГБ ще изплаща отливките на
всеки 12 месеца, до придобиването на право за нов слухов апарат на сляпо-глухия член на асоциацията.
В изпълнение на това решение Управителния съвет на НАСГБ задължава председателите
на регионалните организации да спазват новото изискване, като в молбата на членуващия в РО за
индивидуална отливка на слухов апарат председателят на организацията трябва да отбелязва датата на получаване на новия слухов апарат от подаващия молбата и датата на получаване на предишната отливка от него, осребрена от НАСГБ. Съветът ще позволява осребряване на отливката,
само ако са изтекли най-малко 12 месеца от получаването на новия слухов апарат, както и 12 месеца от получаването на предишната отливка от НАСГБ. Задължително получателят на отливката
трябва да приложи оригиналната фактура и касовия бон за нейното плащане. При положително
решение на УС по молбата, фактурата се осребрява до стойността й, но не повече от 30 лева. Освен това председателите на РО вече трябва да използват приложения към писмото-указание, НОВ
ОБРАЗЕЦ на молба за отпускане на ПТС /образецът е приет на 23. 04. 2009 г./, където в точката
за индивидуалната отливка, са добавени новите полета за попълване: дата на получаване на слуховия апарат и дата на получаване на предишната отливка от НАСГБ.
В заседанието си през април УС на НАСГБ разгледа и въпроса за пътните разходи на клиентите на Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър”, определени за
интернатно обучение. Взе се решение, че право на поемане на пътните разходи от асоциацията до
Пловдив и обратно имат тотално сляпо-глухите, които нито чуват, нито виждат, нито говорят,
общуващи единствено чрез тактилни жестове /с ръце/, като например Емил Димов от Шумен,
Илия Желязков от Варна и др., както и сляпо-глухите с тежки зрителни и слухови увреждания,
общуващи чрез алтернативни способи, сред които напълно глухите, с частично зрение Али Неби
от Дулово, Красимир Евтимов от Змеица, Смолянско и др. и сляпо-глухите с много слаби частични слух и зрение, като например Боряна Коскина от Казанлък. За всички останали, коригиращи
слуха си със слухов апарат, дори и напълно слепи, комуникиращи чрез слуха си и с развита реч,
пътните разноски до Пловдив и обратно са за тяхна сметка. В случая трябва да се има предвид, че
клиентите на НЦРСГ „Хелън Келър” не плащат никакви такси за обучение, като при това нощувките и храненето при интернатното обучение са безплатни за тях.
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ЛАГЕР-СЕМИНАРЪТ В ЛОЗЕНЕЦ
СЪЧЕТА ПОЛЕЗНОТО С ПРИЯТНОТО

От 22 до 27 юни в семеен хотел “Луксор”,
с. Лозенец (Бургаска област) се проведе ежегодният лагер-семинар за тотално сляпо-глухи.
Ръководител на семинара бе Димитър Парапанов, председател на НАСГБ и директор на
НЦРСГ “Хелън Келър”, а координатор бе Светлозар Парапанов, методист по алтернативни
методи на общуване към НЦРСГ.
Корекционно-рехабилитационната работа
бе водена от Мими Аврамова, дългогодишен
специалист по слухово-речева рехабилитация,
фонетична ритмика и моторика, подпомагана
от
младите
специални
педагозирехабилитатори Анна Ройдева и Ваня Ташева.
Занятията бяха провеждани в разнообразието на природната среда. Това бе предпоставка за разширяване на познанията на сляпоглухите, чрез обогатяване на сетивния опит и
придобиването на нови умения в ориентирането и мобилността.
Преминавахме по тясно мостче, за да
стигнем до нашата импровизирана сцена. По
време на часовете по слухово-речева рехабилитация се затвърждаваха научените стихотворения, поговорки, гатанки и се коригираха грешките. По фонетична ритмика и моторика се автоматизираше наученото до момента: хоро, чието изпълнение доставяше истинско удоволствие на курсистите и игрите – съчетания между
различни по структура и сложност изпълнения
на стъпки и говор.
По време на лагер-семинара бе проведена
екскурзия, изпълнена с нови усещания. Посе-

тихме резерват „Ропотамо”, на територията на
който се намират множество интересни и уникални природни обекти. В “Беглик Таш” се
върнахме назад във времето, докосвайки се до
света на тракийското племе скирмиани, които
чрез уникално подреждане на камъни върху
скалиста повърхност са създали светилище храм. От него са запазени, изсечен в скалата,
жертвеник, състоящ се от две вани със свързващи ги улеи, главен олтар (огромен камък, стъпил върху три точки), както и каменен трон, на
който е седял владетелят или главният жрец.
Тук има и специален календар, състоящ се от
издълбани дупки върху скалната повърхност,
като в моментите на слънцестоене и равноденствие между подредените камъни преминават
слънчевите лъчи, огряващи тези точки. Видяхме и своеобразния часовник – огромен, специфично извит камък. Подредбата на камъните е
такава, че слънчевата сянка, падаща от главния
олтар върху подредените на север от него 6 помалки камъка, изпълняват функцията на слънчев часовник, разделящ деня на 6 части.
Разходихме се с лодка по река Ропотамо.
Изслушахме интересни разкази за уникалните
скални образувания Лъвската глава и Веселата
скала. Допирът с водата, съчетан с променящия
се вятър, нарисува картина, изпълнена с богата
палитра от усещания.
Екскурзията
ни продължи с
посещение на Аркутино (от гръцката
дума
“аркуда” – мечка)
или Мечешкото
блато. То е образувано от потъването на ивица
от черноморския бряг и е част от резерват
“Ропотамо”. Запознахме се с основните растителни видове, типични за блатото Аркутино тръстика, папур и бяла водна лилия. Завършихме екскурзията с морска вечеря в Приморско.
След извършената рехабилитационна дейност, дойде ред на рождениците и на заключителната вечеря.
Ани РОЙДЕВА
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РАЗНООБРАЗЕН И БОГАТ
ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ В ШУМЕН
Своето отчетно-изборно събрание шуменските сляпо-глухи проведоха на 3 юни.
На него се отчетоха успехите и недостатъците в цялостния живот на регионалната организация за последните четири години. Гости
на събранието бяха председателят на
НАСГБ Димитър Парапанов и координаторът на асоциацията Светлозар Парапанов,
Симона Паносиян – директор на дирекция
„Социална политика и здравеопазване” в
града, Свилена Евлогиева – старши експерт
към общината, Любка Лазарова – председател на ТСО на слепите, Розалина Стефанова – организатор в читалище „Напредък”,
Галина Петкова – рехабилитатор в ЦСРИ в
града, Сесил Абтула – рехабилитатор в
ЦСРИ „Харц”.
През отчетния период в организацията
са приети 10 сляпо-глухи. Първостепенна задача за ръководството е била винаги грижата за
нейните членове, които са снабдявани редовно
с помощни технически средства. Нуждаещите
се са посещавали рехабилитационни курсове в
Шумен, в ЦСРИ „Харц” и в Пловдив, където са
се обучавали в компютърна грамотност, мобилност, готварство, плетачество, приложно изкуство, занимателна терапия.

„Напредък” и др. Формацията завоюва първо
място на областния преглед на самодейността.
Първо място за своите изпълнения тя спечели и
на Първия европейски фестивал на сляпоглухите във Варна през септември м.г.
През отчетния период РО-Шумен е водела разнообразен организационен живот.
Представихме две изложби на ръчно плетиво,
четири кулинарни изложби, съвместно със ССБ
изработвахме мартеници, посрещахме заедно
Бабин ден, Трифон Зарезан, Осми март, Великден, дните на „Белия бастун” и на инвалида,
Коледа, Нова година…Съвместно с приятелите
ни от Съюза на слепите проведохме и 12 екскурзии и подвижни семинари из България, на
които изслушвахме подходящи беседи и разглеждахме забележителностите.
В своето изказване председателят на
НАОСГБ Димитър Парапанов даде положителна оценка на работата на РО и ни пожела още
по-добри успехи в бъдеще.

Събранието премина под знака на седем
годишния рожден ден на РО, основана на 23
май 2002 г. от седем ентусиасти. Свещичките
на голямата торта бяха духнати от новоизбрания-стар председател Цвятко Найденов и председателят на асоциацията Димитър Парапанов.
Културно-масовата работа е на много Бяха прочетени поздравителните адреси, полудобро ниво. Провеждани са разнообразни ме- чени от РО във Варна, Добрич, Русе и Търговироприятия – чествания на бележити дати, рожще.
дени дни и юбилеи, съвместни тържества със
Събранието приключи с изпълнения на
ССБ. Новосъздадената певческа формация
група
„Еделвайс”.
„Еделвайс”, която през август навършва две
години, има доста изяви в областта – на Първия
пролетен бал в Шумен, на честването на 140Цвятко НАЙДЕНОВ
годишнината от създаването на читалище

*****************
АСЕНОВГРАДЧАНИ - С ОСНОВАНИЯ
ЗА ЗАДОВОЛСТВО
Отчетно-изборното събрание на регионалната организация в
Асеновград, провело се на 18 юни, започна с няколко встъпителни думи на председателя й Иван Шопов. Той накратко припомни историята
и развитието на организацията след създаването й през 2002 г., нараснала през годините на своето съществуване от 5 на 33 души и превърнала се във важен фактор за подобряване и разнообразяване на живота
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на своите членове. Г-н Шопов изказа своята и на останалите благодарност към сляпо-глухия член на РО-Асеновград Илия Гуделов, който е
дарил на организацията собствения си акордеон. Гости на събранието
бяха Димитър Парапанов – председател на НАСГБ и Светлозар Парапанов – координатор в асоциацията. Доклад за дейността на организацията прочете Руска Димитрова.
Една от важните особености в дейността на РО на
сляпо-глухите под Асенова
крепост е, че е в тясно взаимодействие с тази на организацията на слепите в града, чийто
председател е също г-н Шопов. Това е в основата на богатия и разнообразен организационен живот на асеновградските сляпо-глухи. Те винаги
имат възможност да ползват за
своите мероприятия базата на
своите приятели от местното
ТСО, да осъществяват съвместни инициативи, да организират заедно вечери по различни
теми, екскурзии, срещи и пр.

Една от важните задачи
на УС на РО-Асеновград, е да
издирва нови членове с увредени зрение и слух, като им
разяснява предимствата от
членството им в организацията. Сериозен проблем е липсата на спонсори, но доброто отношение на общината и останалите заинтересовани институции в града, както и на по-

мощта на организацията на слепите, улесняват работата.
Голямо внимание в организацията се
отделя на културномасовата работа. От
две години тук е положено началото на традиционен събор –
преглед на спортната и
художествената самодейност на слепите и
сляпо-глухите в Асеновград, в който тази
година вече се включват и
участници от София, Пловдив,
Козлодуй, Самоков, Варна,
Харманли,
Първомай,
Димитровград и Лъки. От РО
на сляпоглухите
участие в
спортната
и художествената
дейност са
взели Иван
Шопов,
Лушка Маджарова, Елена Шекерлетова и
Магдалена Тумбева, завоювали медали и грамоти. Успешно
бе участието на представителите на РО-Асеновгрпад и на
Първия европейски празник на
специфичните възможности на
сляпо-глухите миналия септември във Варна, от където
Иван Шопов се завърна със
сребърен медал, а Лушка Ма-

джарова – с няколко грамоти
от спортната надпревара.
На особена почит сред
асеновградските слепи и сляпо
-глухи, за разнообразяване и
обогатяване на живота им, е
ежегодното провеждане на
съвместни екскурзии до близки и далечни места. През миналата година са осъществявани посещения до манастира
Свети Кирик, до Рилския манастир и Рупите, до Сопот,
Карлово и Калофер, до Кръстова гора. Тези екскурзии позволяват на хората да се запознаят с най-привлекателните
кътчета на страната, да научават подробности от нашата
история, да сплотяват своите
редици.
Редовно тук се празнуват и рождените дни на членовете на организацията, които
биват поздравени с китка цвете, с песни и добри пожелания.
Организацията на сляпо
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-глухите, заедно с тази на слепите, се ползва с уважението
на своите съграждани. Техните мероприятия попадат често
в репортажите на местната телевизия, а изявите им се отразяват и на страниците на местния вестник „Регион”. Така се
показва на обществото, че тези
хора ги има, че те имат своите
надежди и се нуждаят от добра
дума и навременна помощ.
След прочитането на
доклада станаха многобройни
изказвания, в които хората
благодариха на ръководството
на НАСГБ и на регионалната

организация за грижите, които
получават. Направиха се и някой предложения за още подобрата организационна дейност. В своето изказване председателят на асоциацията Димитър Парапанов приветства
топло присъстващите и даде
висока оценка за работата в
организацията. Той подчерта ,
че, въпреки оскъдните средства, ръководството търси и намира начини за разнообразни
мероприятия. Г-н Парапанов
пожела на асеновградските
сляпо-глухи нови успехи в
тяхната благородна дейност.

В точка последна от
дневния ред се пристъпи към
избор на ново ръководство на
организацията за следващите
четири години. Сред членовете на организацията нямаше
никакво колебание в техния
избор. С пълно единодушие
участниците в събранието преизбраха на поста председател
на РО Иван Шопов, а за членове на Управителния съвет –
Елена Янакиева и Магдалена
Тумбева.

Емил ПЕХЛИВАНОВ

В РО-Пловдив:

ЗАВОЮВАХМЕ ПРИЗОВИ МЕСТА
В СЪСТЕЗАНИЯТА ПО БРАЙЛ
По утвърдена вече
традиция, пловдивското поделение на Съюза на слепите
в България за пореден път
проведе на 19 май състезание
по бързо брайлово четене и
граматически правилно писане сред хората със зрителни
увреждания в града под тепетата и региона. Тази година
състезанието беше посветено
на 200-годишнината на Луи
Брайл, роден на 4 януари
1809 г. Журираше комисия с
председател Стефка Стойчева и членове – Данчо Данчев
и Коста Дечев.

две групи: на завършилите
училищата за незрящи и на
обучилите се по-късно. За
съжаление обаче сега обичайната група младежи, учещи в масовите училища, не
се яви.

Текстът за писане и за
четене очаквано бе посветен
на Луи Брайл. След състезанието, преди да се раздадат
наградите, хората от журито
разказаха историята на брайловото писмо и опитите то да
бъде променяно, останали
безуспешни. Това още веднъж подчертава гениалността
Състезанието премина на неговия създател, благодапри отлична организация. На рение на който ние, слепите и
чакащите реда си състезатели сляпо-глухите, сме грамотни
бяха поднесени кафе и гази- и до голяма степен самостоярани напитки. Те имаха и телни хора.
възможността да четат или да
Както неизменно се
общуват помежду си. Състеслучва
през последните годизателите бяха разделени на
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ни, представителите на асоциацията на сляпо-глухите се
представи отлично. Първо
място по четене и правилно
писане зае Снежана Кирчева,
с второ място в същата дисциплина е Кирил Дамянов,
трети по писане е Петър Караиванов, а Иван Шопов от
Асеновград завоюва поощрителна награда по писане. Това още веднъж ни дава повод
да се гордеем с нашите членове, които винаги се включват в подобни мероприятия и
печелят призови места, като в
същото време е повод да отправим призив и към останалите да участват, което за тях
ще бъде стимул да се усъвършенстват.
Снежана КИРИЛОВА

ДУЕТ „НАСТРОЕНИЕ” - СЪС ЗАСЛУЖЕНИ НАГРАДИ
Пловдив винаги се е славел с качествените си музикални форуми от различен характер. И тази година не прави изключение в това
отношение. От известно време тук се наложи и
фестивалът на руската песен, на който се изявяват групи и индивидуални изпълнители от цялата страна.

дира бурно, а директорът на фестивала Иван
Иванов накрая ги изпрати с думите: ”Бяхте великолепни. Пяхте от сърце и ми напълнихте
душата”...

Само две седмици след това, на 30 май,
в града под тепетата се проведе и найизвестният фестивал за стари градски песни в
Тази година фестивалът се проведе на 18 Южна България ”Нежни чувства”. Тук дует
май във Военния клуб. В него взе участие и ду- „Настроение” грабна очите на хората с перфекет „Настроение” на Димка и Кирил Дамянови, тната си визия, а за изпълнението на песента
членове на регионалната организация на сляпо- „Трендафилът мирише” бе удостоен с престижглухите в града. Те изпълниха песните „Вечери ното второ място. Това е наистина голям успех
за Димка и Кирил, като се има предвид, че във
в Подмосковието” и „Виелица”.
фестивала участие взеха повече от 2000 души.
Може би фактът, че фестивалът нямаше
конкурсен характер, освободи нашите предстаСнежана КИРЧЕВА
вители от напрежението и те се раздадоха на
сто процента. Многобройната публика ги апло-

*****************
В РО-Добрич:

СЪСТАВ „АНТИЦА” – НА 5 ГОДИНИ!
На 1 юли регионалната
организация на НАСГБ в града
ни отпразнува вълнуващ мини
-юбилей. На този ден съставът
на организацията за стари
градски песни „Антица” навърши 5 години от създаването си. Именуван е на една от
Йовковите героини – Антица,
от
произведението
му
„Чифликът край границата”.
Ръководител на състава
от създаването му е нашата
приятелка Мария Паскалева –
дългогодишен педагог и читалищен деятел. От първия ден
тя прие този ангажимент с голямо желание и амбиция. И
само два месеца след създаването си съставът грабна първо
място в Националния фестивал на сляпо-глухите в Пловдив.
От тогава до сега състав
„Антица” неизменно печели
престижни награди. През 2006

г., на фестивала „Листопад на
спомените” във Варна, освен
първото място, завоюва и статуетка. На същия фестивал две

дарност на всички хора от организацията на сляпо-глухите
в Добрич към музикантите Валентин Славов, Валентин Георгиев, Станчо Станчев и вокалните изпълнители Мария
Паскалева, Мария Андреева,
Маргарита Димитрова, Гинка
Русева, Златка Ганева, Ваня
Петкова, Светла Малинова,
Георги Тончев и Добра Тончева, които със своите изпълнения ни веселят по различни
години по-късно бе награден с поводи, правят животът на ор„Диплом за І място”. Същият ганизацията ни по-приятен и
диплом завоюва и на Републи- радостен.
канския фестивал на хората с
Пожелаваме им от сърувреждания в Перник през це здраве, лично и семейно
юни 2008 г. Съставът редовно щастие и още по-големи творвзема участие и във всички чески успехи! Нека да продълрегионални и градски прегле- жат да раздават богатството на
ди за стара градска песен, на старата градска песен, да изкоито се справя блестящо.
пълват всекидневието ни с хуВ дните на 5-годишния бави чувства и мечти…
юбилей на състав „Антица”
отправяме искрената си благо-
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„СИЛНИ ФИЗИЧЕСКИ – СИЛНИ ДУХОМ”
На 13 и 14 юни в зала „Добротица” и
клуб „Надежда” при ОСИ в Добрич се проведе
спортен празник по спечелената от сдружение
„Надежда” програма за подкрепа на граждански инициативи „Силни физически – силни духом”. Партньори на сдружението бяха ТСО на
слепите, РО на сляпо-глухите и „Хобисклуб”.
Да почетат проявата тук присъстваха и представителите на община Добрич - зам. кмета Камелия Койчева, главния експерт Каролина Динолова и членът на комисията за култура и
спорт Иван Мандев.

хови и зрителни увреждания. Състезателните
дисциплини бяха: скок от място, бягане 60 м. с
придружител, хвърляне на медицинска топка,
теглене на въже, тенис на маса, стрелба с въздушна пушка, играта „Не се сърди, човече”,
табла, шах и бутане на инвалидни колички.
Окончателното класиране и победителите ще
бъдат обявени по-късно, когато ще бъде заключителния етап на проекта.

За нас този празник бе и приятен, и полезен. Спортът е много важен за всички ни, които, поради уврежданията си водим застоял и
Представители на клуб „Хинаб” от Бал- ограничен живот. Той повишава нашия тонус и
чик представиха специфични упражнения за удължава живота. Пък и още веднъж доказахжени, болни от остеопороза. В същинските със- ме, най-вече на самите себе си, че сме като
тезания участваха 70 души с двигателни, слу- всички останали хора.

*******
ПАК ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ В ПЕРНИК
Над хиляда самодейци, от 7 до 88 годишна възраст, от страната и чужбина, взеха
участие в традиционния фестивал на хората с
увреждания в Перник на 20 и 21
юни. Участниците се съревновавахме в общо 18 жанра – стари
градски песни, фолклор, естрадни
изпълнения, лично художествено
творчество и т.н.
Сцената бе разположена
сред живописна естествен декор в
парка. Носиите на самодейците
бяха от хубави, по-хубави, представящи особеностите на всеки
район. За нас, добруджанци, найрадостното бе представянето на състава към
районната ни организация „Антица”, спечелил
златен медал за стари градски песни. Поетично
-музикалната композиция „Сърцето на Добруджа”, в изпълнение на Калинка Ковачева и
Светла Маринова, бе удостоена с диплом за

първо място.
Достойно се представиха и останалите
състави от НАСГБ. Златен медал за народно творчество завоюва състав „Родопи” от РОКърджали. Дует „Настроение”
на Димка и Кирил Дамянови, от
РО-Пловдив, получи сребърен
медал. Първо място за лично
творчество спечелиха Георги
Чернев от РО-София и Кирил
Дамянов.
За сетен път ние, сляпоглухите, доказахме, че сме хора
със силен дух, с разностранни таланти и умеем
да ценим и да се радваме на живота.
Искам да изкажа всеобщата благодарност на участниците към домакините за перфектната организация и незабравимите мигове,
прекарани с приятели по съдба.

*******
НА ПРАЗНИКА БЯХМЕ ОТНОВО ЗАЕДНО
Традиция стана всяка
година сляпо-глухите от Добрич да празнуваме Еньовден с
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нашата приятелка – управи- година за празника й подарихтелката на аптека „Стария ме букет свежи цветя, а тя ни
Добрич”, Лили Манова. И тази почерпи със сладки и билков

чай. Всички преминахме за
здраве и под големия венец,
изплетен от 77 билки, които
служителите на аптеката ранорано бяха набрали.
Изслушахме и интерес-

на беседа за билките, тяхното нахме всички. Разделихме се
бране, съхранение и правилна доволни и щастливи от прежиупотреба. Фолклорната танцо- вените мигове.
ва студия „Добруджа”, с ръкоБлокът подготви:
водител Стоян Господинов,
Калинка КОВАЧЕВА
изнесе програма. Изви се
кръшно хоро, на което се хва-

*****************
В РО-Шумен

ПОСРЕЩНАХМЕ ЕНЬОВДЕН В ПАРК „КЬОШКОВЕТЕ”
На 24 юни – Еньовден, част от членовете на РО на сляпо-глухите, заедно с организаторите – ТСО на слепите и рехабилитационния
център в града, посрещнахме съвместно празника в парк „Кьошковете”. На този ден слънчевите лъчи грееха на-силно.Седнали на зелената
морава, изслушахме две лекции за значението
на този празник, както и разказите на тази тема
на някой от присъстващите. Погазихме из тревата за здраве, обърнахме се към слънцето, за
да видим каква е сянката ни. Тя се бе отразила

цяла, което, според поверието значи, че ще бъдем здрави през цялата година.
Сътрудничката на организацията ни
Върбинка Станкова закичи със здравец всички
присъстващи, пожелавайки им здраве. Имаше,
разбира се, и подходящи за празника песни и
стихотворения. Разгледахме и зоокъта в парка,
накрая се почерпихме с кафе, чай и сладки.
Прекарахме един прекрасен и незабравим ден.

ЕНЬОВДЕН
В нощта на Еньовден измий лицето ми с роса,
И нека погледът ти да ме пази от лъжи,
измий го, мила, от натрупаните грижи
а твоят шепот крясъците да измести.
и превържи ми грижите със своята коса,
Главата си на рамото ми в унес положи
преди отново слънчев лъч да ме прониже
и не мисли за земни ядове и вещи.
Освен любов, не мога нищо друго да ти дам,
а от живота още малко ми остава.
В нощта на равноденствие не ме оставяй сам,
не ме обричай на забрава…
Върбинка СТАНКОВА

*****************
В РО-Варна:

В ДВУСТРАННА СРЕЩА НА СПОРТИСТИТЕ
Да „сверят часовниците
си” относно нивото на своята
подготовка за предстоящия
Национален празник на специфичните възможности, спортните клубове към регионалните организации на НАСГБ от
Варна и Пловдив премериха
сили в двустранна среща в
морската столица на 27 юни.
Чудесното време бе в унисон с

амбициите на състезателите за
добро класиране. Участниците
мереха сили в скачането на
въже, клякания до отказ, ринг
и дартс, вдигане гири, лицеви
опори, тласкане на гюлле, мятане на диск и скокове. Авторитетна комисия в състав
Станчо Добрев, Кирил Дамянов, Ваньо Биячев, Димитър
Хинов и Снежана Кирчева

отчитаха постиженията на всеки спортист и определяха победителите. Всеки се стремеше да даде максимума от себе
си. Накрая дойде време и на
приятният обяд, хубавите песни и приятелските разговори,
както и пожеланията „До нови
срещи!”

Йорданка ГОРАНОВА
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ЕСПЕРАНТО – ШИРОКО ОТВОРЕН ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА
Създател на международния език есперанто Людовик Лазар Заменхоф /1859 – 1917/ е
полски очен лекар. Целта на автора е била, ползвайки един език, хората да живеят в разбирателство и мир.
Благодарение на несложния граматичен
строеж и големите възможности за словообразуване, есперанто се усвоява само за няколко
месеца и може да се ползва от всички хора, без
разлика на възраст, националност, образование
и пр. Там, където се ползва той, няма нужда от
преводачи и сложна техника за преводи.
Сега с есперанто си служат много хора по
света. В това число и с нарушени зрение и
слух, благодарение на брайловата версия на
азбуката и съвременните технически средства
за информация и комуникация. За хората с увреждания есперанто е още един широко отворен прозорец към света за получаване и обмен
на информация, за по-широки контакти и поуспешна интеграция в обществото. Първият
издател, например, на първото българско брайлово списание „Вестител”, е международно известният сляпо-глух шведски издател Херълд

Тхеландер, а председателката на Контролния
съвет на НАСГБ Маринка Маринова е една от
известните и зад граница активни наши есперантисти.
В света има много международни и национални есперантски организации, групирани по
професионален, по религиозен признак, по интереси. В това число и на хора с увреждания:
Международната лига на слепите есперантисти /ЛИБЕ/, Международната асоциация на есперантисти-инвалиди /АИХ/, а у нас - Асоциацията на невиждащите есперантисти в България /АНЕБ/. В нашата страна досега са проведени четири международни конгреса на слепите есперантисти – 1963, 1978, 2000 и 2007 години, както и много национални и международни
срещи.
През миналата 2008 г. Международният
конгрес на слепите есперантисти се проведе в
Хърватия. Той прие много важна резолюцияобръщение по проблемите на интеграцията и
ролята на есперанто в тази насока, която предлагаме на вашето внимание:

РЕЗОЛЮЦИЯ
на 74-я Международен конгрес на слепите есперантисти, проведен в Премантура – Хърватия, от 11 до 18 юли 2008 година
Участниците в 74-ия Международен конгрес на слепите есперантисти - 76 представители от
14 страни, обсъдиха като основна тема проблемите на зрително затруднените в големите градове,
предимно свързани със самостоятелното придвижване. Конгресът и генералната асамблея на
Международната лига на слепите есперантисти /1ЛВЕ/ приеха следната резолюция:
ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИТЕ И ОБКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА
1. Генералната асамблея на Международната лига на слепите есперантисти призовава органите на общинската и държавната власт и институциите на Европейския съюз в своите решения
да вземат предвид достъпа на зрително затруднените до образование, професионално обучение и
трудоустрояване, като не допускат дискриминация по отношение на тези хора. Архитектурната
среда трябва да бъде сигурна и достъпна за всички. Генералната асамблея със задоволство констатира, че Европейският съюз на слепите осъзнава необходимостта да се работи за социално
включване на хората с увредено зрение в обществото.
2. Генералната асамблея на Международната лига на слепите есперантисти констатира, че
младежите, владеещи чужди езици и проявяващи интерес към международна дейност, не са достатъчно ангажирани в работата на международните организации. Установената от 1921 година
традиция за провеждане на ежегодни международни конгреси на слепите есперантисти предлага
възможност за създаване на интеркултурни отношения и подготовка за международно сътрудничество. Затова информирането за международния език есперанто и контактите с организациите
на слепите са необходими.
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Генералната асамблея призовава есперантските организации на незрящите да поддържат
създадената в продължение на десетилетия култура чрез есперанто.
Посредством списание „Есперанта лигило" /"Есперантска връзка"/, мрежата от делегати и
лица за контакти в националните организации на слепите. Международната лига на слепите есперантисти през периода 2009 - 2012 година да разпространява информация за материалите, издадени на есперанто, за възможностите за обучение и международни срещи, както и да подкрепя регионалното и международното сътрудничество.
Неделка Лозаич - Председател на ЛИБЕ, Антун Ковач - Председател на 74-ия Международен конгрес.

Владимир ЖЕЛЕВ

НЕ БЯГАШ ЛИ ОТ ПРОБЛЕМИТЕ, ЩЕ ОЦЕЛЕЕШ…
за стремежите и
въжделенията си.
Ето техният разказ:
Кирил: - Роден
съм далеч от Пловдив – на 5 км. от македонската граница.
Основното си образование получих в с.
Микрево, Благоевградски окръг, а през
1979 г. завърших
техникум със специалност оператор на
дървообработващи
машини. Това добре,
животът ми се развиваше нормално, но
зрението ми, без видима причина, започна да гасне и, притиснат
от неразбирането на околните, дълго време
се чудих къде да отида и какво да правя. На
село хората са с други разбирания и не приемат лесно различните. Не ги съдя, причината не е в тях, а в трудния им живот, изпълнен с непрекъсната борба с природата и нейните капризи.

Семейството на Димка и Кирил Дамянови е добре познато в редиците на
НАСГБ, където членуват от 2003 г. И двамата, с много хъс и амбиция, с успех се изявяват на много фронтове в мероприятията на асоциацията и извън нея – в спорта,
в художествената самодейност, като автори на поетични произведения… За да
надникнем обаче по-дълбоко в живота им,
През същата година баща ми се разбов техния интимен свят, ги помолихме да ля и на следващата замина в отвъдното, осразкажат за себе си, за своето семейство, тавяйки тримата си сина на произвола на
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съдбата. По-големият ми брат беше войник,
а по-малкият – ученик в осми клас. Аз трябваше да поема всичко на гърба си и това, че
бях полусляп, нямаше никакво значение. Никой не ме питаше мога или не мога. Нито
домашните животни, нито зеленчуковата
градина, да не говорим за лозето. Просто
трябваше да работя като магаре денонощно, от тъмно до тъмно. Така я карах, докато един ден чичо ми, който се оказа, че се
познава с директора на ПП”Успех” в Пловдив, не ми разказа за слепите. До този момент така и не бях чувал за „незрящи” и
тем подобни. Попита ме дали искам да започна работа в специализирано предприятие.
Винаги съм мечтал за Пловдив и не се колебах, когато казах: „ Да! Заминавам за там!”

Беше минало година след това, когато
ме сполетя ново нещастие. Камион изсипа
пред дома ми осигурените от съвета два тона въглища и, тъй като нямаше кой да ги
прибере, аз хванах кофите. Въглищата, разбира се, влезнаха в избата, но наградата ми
бе, че получих двустранно отлепване на ретината. Само сериозната ми физическа подготовка и стремежът да вървя нагоре не ми
позволиха да потъна в небитието. Свикнала
на труд от малка, не се замислих нито за
миг и при първата отдала ми се възможност започнах работа в ПП ”Успех”. Тогава
буйният ми нрав, красотата и самочувствието, което не беше без покритие, непрекъснато ми създаваха врагове, ала работата ме
поглъщаше изцяло и не ме оставяше да се
занимавам с човешките дребнавости. Всички
се чудеха как издържам на огромното напрежение – да работиш, да переш, да поддържаш къщата си в идеална чистота и ред
още неща. Отговорът бе в девиза, който сама си бях приела: „Никога не се задоволявай
с постигнатото…”

Никога не съм се боял от трудностите,
а още повече, че градът на седемте тепета
ме привличаше като магнит и да се хвърля в
този напълно непознат за мене свят си беше
истинско предизвикателство. И така, пристигнах в Пловдив през есента на 1982 г. Разведоха ме из предприятието на слепите, назКирил: Запознанството ни с Димка
начиха ме на работа и колелото се завъртя с
стана по много интересен начин. След един
пълна сила.
нощен купон сутринта реших да сваля надуЕдин ден, вървейки по пътеката в цеха, тото маце. Купих няколко газирани води и й
където работех, забелязах дългокосо русо предложих едната без много-много приказмомиче със спортна фигура. Сякаш бях уда- ки. Тя ме погледна насмешливо и каза: „Аз
рен от ток! Изгубих ума и дума и в този мо- пия само кока-кола”. На другия ден намерих
мент реших, че това е жената на живота начин и стоварих на машината, на която тя
ми!..
работеше, цяла каса от вълшебното питие.
Както
казват хората: „На война и в любовДимка: Увредих зрението си, когато
бях на 16 години. От 9 годишна се занимавах та всички средства са позволени!” По-късно
усилено със скокове във вода и по това време разбрах, че не само безалкохолното, но и завбях голямата надежда на националния от- ладелите я чувства са породили химична ребор в тази дисциплина. Съдбата обаче ми акция с мощността на ядрена бомба, изгаряизигра лоша шега. При един от многобройни- ща и изпепеляваща всичко около себе си.
те си скокове отскочих повече от необходиДимка: Сключихме брак на 12 април
мото, ударих се в дъното на басейна и това 1984 г. и вече 25 години сме заедно, независидоведе до отлепяне на ретините на очите.
мо от превратностите на времето. Какво
След множество операции в страната ли не ни се е случвало до сега. Опитвали са се
и чужбина лекарите ме закрепиха дотолко- да ни разделят, минахме през финансови
ва, доколкото да мога да се справям сама. трусове, преживяхме и обир на жилището
Баща ми искаше да ме заведе в Швейцария, ни, да не говорим за здравословните проблено, понеже работеше в МВР, не му разреши- ми. Животът обаче ни научи на едно – не бяха. От притеснение той се разболя и през гаш ли от проблемите, ще оцелееш…
1965 г. почина.
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“,ë3å2,
КОГАТО ТРУДНОСТИТЕ НЕ МОГАТ ДА ТЕ СПРАТ…
„Амбиция” е другото име на плевенчанката Величка Драганова. Тя е на 47 години и въпреки, че още на 34 загубва зрението си, успява
да отгледа двете си дъщери. Днес Величка се
радва на петима внуци, трима от които носят
производни на нейното име – Весела, Ванеса и
Валерия. Слепотата не я обезсърчава и, след
като успява да се реализира като технически сътрудник в ОУ
„Христо Ботев” в Писарово,
Плевенско, решава, че не трябва
болестта да спира развитието й.
Величка е родена на 20
април 1962 г. в пернишкото село Сирищник. Завършва средното си образование в Радомир,
след което започва работа като
хронометражист-изчислител в
Завод за ветеринарни препарати
в града. По-късно се мести във
врачанското село Крушовица,
където е счетоводител-ревизор.

ществуването на Асоциацията на сляпоглухите в България и с готовност се влива в
нейните редици, като не само съдейства активно за създаване на регионална организация на
НАСГБ в Плевен през 2007 г., но и става неин
председател. Амбицията й за повече знания и
за успешна реализация няколкократно я води в
Националния център за
рехабилитация
„Хелън
Келър” към асоциацията
на сляпо-глухите в Пловдив, като дори, специално
за нея, е създадена уникална за страната счетоводна програма със съответния софтуер за обучение на тотално сляпоглухи. А от май т.г. тя е
вече задочен студент по
„Право” във Великотърновския университет.

И днес Величка
Драганова се стреми да
Всичко се променя, когато
води нормален и пълнопрез 1993 г. Величка започва
ценен живот, да е полезна
постепенно да загубва периферна семейството и децата
ното си зрение и остава инвалид
си. Между другото, с голяма амбиция се зани– първа група с чужда помощ. Диагнозата е мава и със спорт – лека атлетика, а също и с
страшна и необратима – дегенерация на рети- народни танци. Миналата година спечели пърната. Това нещастие се прибавя към практичес- ви места в дисциплините спортно ходене и коката глухота, останала от детството й от непра- ремни преси на Първото лекоатлетическо еввилно лечение с антибиотици, което тя кориги- ропейско първенство на сляпо-глухите във
ра със слухов апарат. Заболяването я принуж- Варна. Танците, от друга страна, я владеят от
дава да се върне в Радомир. В продължение на малка. Въпреки, че не виждам, казва тя, тактът,
три години – до 1996 г., тя загубва зрението си който чувам, движи краката ми.
напълно. Изправен пред неблагоприятната перспектива, съпругът й изчезва яко дим от живоГоляма роля в живота й вече повече от
та й, изоставяйки я с двете деца, съответно на 7 13 години играе един чудесен мъж – Димитър
Андонов, който тя галено и с любов нарича
и 5 години.
Мити. Той за нея е приятел, опора, съветник.
Тя обаче е борбен човек и не се предава Заедно отглеждат децата, той я подкрепя във
на отчаянието. Търси възможност да продължи, всяко нейно начинание, поощрява я да се разкато първата й крачка е да стане член на Съюза вива, да трупа знания и самочувствие. Просто
на слепите в България. Мести се в родната къ- не знам как бих се справила в живота без него,
ща на майка си в Писарово и заработва активно признава Величка.
за плевенската организация на слепите. Едновременно с това упорито издирва своите нови
От в. „Посредник – Плевен :
пътища за развитие. Записва се в курс по комНела ПЕЕВА
пютърно обучение в Рехабилитационния ценЕмил ПЕХЛИВАНОВ
тър на слепите в Пловдив. Там научава и за съ-
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В ХОЛАНДИЯ ГРИЖАТА ЗА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ
Е ВАЖЕН ПРИОРИТЕТ НА ДЪРЖАВАТА
Казвам се Ханс Дирксен, от Холандия. Роден съм глух и с болестта на
Ъшър, 1 тип, имам и кокоша слепота. Когато бях на 27 години моят очен специалист ми каза за моя синдром. Сега съм вече над 62 години. С лявото си око
виждам много лошо, с дясното - добре. Визуалната ми острота е 65%, а зрителният ми обхват е 5 степени, но бавно се влошава и в последствие ще ослепея.
Работих 30 години като касапин и производител на салам преди да стане
негоден за работа.
Бях на 27 години, когато се свързах с други сляпо-глухи хора и научих различни методи на комуникация. Когато спрях да работя, започнах да изнасям
лекции за сляпо-глухотата във висшите учебни заведения. Работил съм като
гост-преподавател и преподавател ръце-върху-знаците в курс за доброволци,
сляпо-глухи хора, членове на семейства и студенти. През 2001 г. се присъединих към активната група за сляпо-глухите: Фондацията „Хелън Келър”. Веднъж
месечно те организират среща в Ротердам. Една година по-късно станах член
на борда и касиер. Понастоящем водя книгите.
Днес бих искал да ви кажа нещо за моята работа в Хогескуул, Утрехт.
ОБУЧЕНИЕТО
Хогескуул се намира в Утрехт, в централната част на Холандия. Тук идват студенти от цялата страна. Колежът за обучение на учители/интерпретатори по езика на
знаците предоставя обучение на университетско ниво и отнема 4 години. Студентите
могат да се обучават редовно и задочно.
Преди няколко години бе организирана среща в Хогескуул. Поканени бяха много сляпо-глухи хора. Всеки беше помолен
да помогне в обучението на студентите като доброволец (т.е. да приеме студентите у
дома си), да дискутира върху обучението,
или като помощник-преподавател. Покъсно ме помолиха да започна работа в
Хогескуул като нещатен помощник преподавател.
Когато започнахме, на всички интерпретатор-студенти се предлагаха 4 курса по
сляпо-глухота. В първия се наблягаше върху опита, спомагащ за вникване в сляпоглухотата. При едно упражнение от игрови
тип, но доста конфронтиращо, очите на
студентите за завързани и ушите им запушени и те трябва да ядат торта с бита сметана. Те се учат да използват напечатани
букви и ортография с пръсти. Много често
за първи път в живота си те срещат сляпоглухи хора, които им разказват за живота
си. Така научават и за причините за и пос-
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ледиците от сляпо-глухотата и се запознават със социалната карта.
В този курс 3-ма сляпо-глухи идват, за
да разкажат за своето увреждане. Един от
тях е глух по рождение, но е възпитаван
устно без знаци. Той е тотално сляпо-глух
и комуникира чрез изписване на думата с
пръсти върху ръката. Другият човек е роден с нормален слух и комуникира в микровръзка, а третият е роден глух и е научил
езика на знаците, когато е бих малко момче. Всички те разказват за своя живот и за
влиянието на сляпо-глухотата върху личния им и социален живот. Студентите трябва да задават въпросите си по правилния
начин: на жестомимичен език или чрез изписване на думите с пръсти върху ръката.
Във втория курс студентите научават
някои основи за интерпретиране с помощта на изписване на думите с пръсти върху
ръката, описания на околната среда и хората, като е обърнато доста голямо внимание на етичната страна на интерпретирането за сляпо-глухи хора. Например, повечето от методите на интерпретиране
включват необходимостта да се обобщава.
Това означава по-голяма отговорност за
интерпретатора и подчертава значимостта
от близко съветване между интерпретатора и клиента. Освен това, студентите трябва да свикнат и с постоянния телесен контакт и да се научат как да се справят в то-

ва отношение по професионален начин.
През този курс в колежа идват 4 сляпо
-глухи помощник-преподаватели. Студентите се научават да ги водят през коридорите, по стълбите, през люлеещи се врати
и до тоалетната, както и при качване в и
слизане от кола. Разиграваме социодрама, при която студентите практикуват
разговора, който провеждат със сляпо-глух
човек преди да започнат да интерпретират,
така наречения встъпителен разговор. Научават се да задават правилните въпроси
по отношение метода на комуникация, ситуацията на интерпретация, воденето и др.
Разглеждането на този модул се състои от
посещение на сляпо-глух човек заедно с
няколко студенти. Тези сляпо-глухи хора са
доброволци, които желаят да приемат студенти и да излизат навън с тях. Те решават къде да отидат със студентите: например да пазаруват, да посетят музей, да карат велосипед (ако имат смелостта), да се
разходят по плажа и др. Студентите трябва
да ръководят и да комуникират в подходящата форма. След това сляпо-глухият човек предоставя обратна информация. Студентите трябва да напишат есе.
През третия курс студентите–
интерпретатори
научават
ръце-върхузнаците. Те се обучават от глух преподавател, боравещ с езика на знаците и сляпоглух помощник преподавател.
Ние даваме възможност на студентите да практикуват ръце-върху-знаците със
сляпо-глухите хора. Те играят адаптирани
игри, които преподавателите са донесли от
къщи. Сляпо-глухите пом. преподаватели
също помагат при изпитите на студентите.
Четвъртият курс фокусира върху интерпретирането при ръце-върху-знаците,
за да се опише картина, например и позицията на интерпретатора. И в този курс четирима сляпо-глухи асистенти идват в колежа. Преподавателят прочита кратка статия от вестник и студентите трябва я интерпретират с помощта на ръце-върхузнаците. След това те получават обратна
информация от сляпо-глухия човек и други
студенти.
Изпитът се състои от социо-драма.
Ние симулираме, че сме група сляпо-глухи
хора в рехабилитационен център, за да на-

учим Браиловото писмо. Всички ние имаме
собствен студент – интерпретатор. Ръководителят на центъра ни приветства с добре
дошли и говори за сградата и програмата,
а сляпо-глухите участници могат да задават въпроси. Студентите трябва да интерпретират всичко по възможно най-добрия
начин. Оценката се прави както от преподавателя, така и от сляпо-глухия помощник. Например, ние оценяваме начина, по
който студентът държи ръцете ни, дали използва правилните знаци и дали можем да
разберем информацията, както и дали ни е
дадена възможност да задаваме въпроси.
Чуващият преподавател оценява интерпретацията.
Всички наши студенти напускат колежа с основни знания за сляпо-глухотата.
ИНТЕРПРЕТАТОРИТЕ
Досега интерпретаторите за сляпоглухи бяха хора, боравещи с езика на знаците, които използват уменията и познанията, придобити по време на обучение или
от опит. Понастоящем в Холандия са регистрирани 170 интерпретатора, повечето
от които работят на непълен работен ден.
Методът, използван най-често от тях, е
поставяне на знаци в малко пространство,
определено за тази цел. Само няколко интерпретатора желаят да интерпретират
чрез изписване на думите с пръсти върху
ръката или чрез ръце-върху-знаците, така
наречения осезаем метод. Той се счита за
физически тежък и твърде интимен.
За щастие сляпо-глухите хора все повече успяват при получаването на финанси
за двама интерпретатори за едно и също
място, така че интерпретаторите могат да
се редуват. Все пак, сляпо-глухите хора в
нашата страна, които използват интерпретатор, са малцина. Възможните причини са
липса на познания за законните възможности или страх от загуба на независимостта или недоверие. Всички сляпо-глухи хора
разполагат с 168 часа интерпретиране годишно за ежедневни дейности, 15% от часовете за работа и за обучение според
оценката на всяка индивидуална ситуация.
Не е трудно да получите допълнителни часове интерпретация, ако имате нужда от
тях.
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ЛУШКА – С НОВА ПРЕСТИЖНА
ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА!
За пореден път сляпо-глухата поетеса
Лушка Маджарова от гр. Лъки, членуваща в

асеновградската регионална организация на
НАСГБ, получи престижно признание за своето поетично творчество. Неотдавна, в обявения
от читалище „Паисий Хилендарски” в Асеновград анонимен литературен конкурс, посветен
на града под Асенова крепост, тя завоюва първа награда със стихотворението „Асеновград”.
Като й честитим наградата й желаем, с
присъщите й енергия и ентусиазъм, да продължи и в бъдеще своите лирически търсения, да
постига все по-високи поетични върхове и още
много творчески завоевания! Поместваме за
нашите читатели стихотворението-лауреат.

„З С”

АСЕНОВГРАД
Аз винаги ще помня този град –
събрал се сякаш в две огромни шепи,
с улици изпълнени с опиващ аромат
на рози, люляци, липи, череши…

Крепостта – храм, оставен ни за спомен,
за период на битки, за дух непокорен,
бранил със сетни сили българщина, род,
спасил честта ни с не един живот.

И Чая – бистроструйната река
сбогувала се с майката Родопа,
за да излее песните си сред града
под зорките очи на Крепостта.

Асеновград – древен, но винаги млад,
роден кът на хора със характер благ,
откърмили безброй личности известни,
славата му далеч по света разнесли…

Аз няма да забравя този град.
Все някога в него ще се върна.
И, както след раздяла, сестра среща брат,
с очи, от радост блеснали, ще го обгърна.

Лушка МАДЖАРОВА

*******
НА ПАЗАР
Дядо Петко на пазара
прясна стока днес докара.
На пазарската сергия
той красиво нареди я.

Чесън тиквички, спанак,
грах зелен и пащърнак,
моркови, картофи, лук –
всичко, всичко има тук.

Чушки, зеле, боб, домати,
краставици и салати,
до марулите зелени –
едри репички червени.

После старецът засмяно
купувачите прикани:
„Моля, тук при мен да спрете,
прясна стока си купете!..”
Елена КАРАМИЛЕВА– Шабла
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20 ЮЛИ – ИЛИНДЕН
Денят на Пророк Илия е сред найпочитаните от българския народ празници. Народните вярвания са, че Свети Илия носи дъжд
и влага и закриля живота. Заради силата, която
притежавал, го нарича Илия Гърмодолец, Гърмоломник, Гръмовник. В народните представи
той препуска по небето със
златна колесница и изпраща огнени стрели. Освен носещите
името на светеца, този ден празнуват още занаятчийските еснафи на кожарите, кожухарите,
самарджийте и керемидчиите.
Св. пророк Илия бил родом от град Тесвия (поради което е наречен още Тесвитянин) в
областта Гааад, Палестина.
Древно предание разказва, че
когато се родил младенецът
Илия, баща му получил видение: внушителни мъже поздравили бащата, повили бебето с
огнени пелени и го накърмили с
пламък. Смутен, той разказал за
това видение на свещениците в
Йерусалим, а те го успокоили с
думите: "Не бой се, твоят син ще живее в светлина и ще съди израилския народ с огън и меч."
Старозаветният пророк Илия живял около 900 години преди Рождество Христово. Той
водил строг подвижнически живот и бил голям
пазител на чистата вяра в Бога.
Рядко в живота на един човек се събират
толкова трагични епизоди, колкото имало при
св. пророк Илия. Например: продължително
укриване в планинските дебри, без храна и вода; пребиваване в къщата на сарептската вдовица, гдето възкресява умрелия й единствен син;
срещата с Вааловите жреци и избиването им;
злобата на царица Йезавел заради избитите
жреци; оттеглянето в планината Хорив; преследването му от воиниците на Охозия - син и
приемник на Агав.
Единственото упование на пророка в несретния му живот била неговата твърда вяра
във всеправедния Бог.
В библейското повествование е записано,
че пророк Илия бил въздигнат жив на небето.
Както и да погледнем на това повествование,

не можем да не признаем, че то по косвен път
свидетелства за нравствената извисеност на
пророка, за духовната му близост с Бога и за
силните му като огън речи.
Към славния пророк Илия - този тъй ревностен проповедник на Божията правда и могъщ орган на божествената благодат, хората от всички времена
са оказвали изключителна почит
и благоговение. Съвременниците му го наричали "Божи човек"
и благоговеели пред силата на
духа му, християните пък го
възвеличават с трогателни песнопения. И с пълно основание,
защото в деня на славното Преображение на Исуса Христа на
планината Тавор, не друг, а
именно пророк Илия, като представител на старозаветните пророци, наред с Мойсей, се явил в
небесна светлина и беседвал с
Господа.
Почитта към паметта на
св. пророк Илия продължава
непрекъснато в Православната
църква от апостолско време до днес. И сега
още в Палестина се сочат с благоговейно чувство местата, осветени от стъпките на великия
Божи пророк. В древността са написани много
песнопения за деня, когато се чества паметта
му. Те се пеят в xpaмовете и сега. В тях Църквата го нарича "пророк и предсказател на великите Божии дела", нарича го "ангел в плът"
"основание на пророците", "предтеча на Второто Христово пришествие".
В София има два храма, посветени на
Свети Пророк Илия - единият е в квартал Княжево и е построен в края на ХІХ век. В двора
му има една необичайна сграда – гробницата на
Бали Ефенди, известен мюсюлмански духовник
и лечител, живял и лекувал тук през ХVІ век.
Мястото се почита от мюсюлмани и християни.
На снимката: Възнесението на св. пророк
Илия и три сцени от живота му. Икона от
1850 година, с. Тешево край Банско.
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15 АВГУСТ – ГОЛЯМА БОГОРОДИЦА
На 15 август православните християни празнуват един от дванадесетте най-големи християнски празници - Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица /Голяма Черква/.
В българската традиция съществува култ към Божията майка като покровителка на жените и на семейното огнище. Богородица (на лат. Virga MariaДева Мария) според християнската традиция се нарича Мария,
майка на Иисус Христос и съпруга на дърводелеца Йосиф. Празникът Голяма Богородица е свързан със смъртта на Божията
майка на 64 години . Веднъж, молейки се в Елеонската планина,
тя получава известие от архангел Гавраил, който й се явил с палмова клонка в ръка и й казал, че след 3 дни ще напусне земното
царство. Последното й желание било да види 12-те апостола
заедно. Само св. Тома не могъл да се прости с Божията майка.
На третия ден от смъртта й, той отишъл в пещерата в Гетсиманската градина, където било тялото й, но тя била празна. Тогава
пресветите апостоли повярвали, че Божията Майка е възкръснала на третия ден от нейното успение (заспиване). Църквата започнала да почита деня като Успение на Пресвета Богородица.
В народната традиция Божията майка е почитана заради
своята непорочност и вълшебна сила и за това тя има много превъплащения. Тя е девицата, заченала от босилена китка, щастливата родилка, пред която цялата
природа се поклонила, за да мине с младенеца на ръце. Тя е покровителката и утешителка на
сиромашките жени и вдовиците. Тази, която благославя за многодетство родилките. Тя е магьосницата, която проклела кукувицата, че не спира да кука, магарето, че рови в свещената ясла, трепетликата, че не спира да трепери, бръшляна, че не й прави път да мине.
Много са обичаите, които се спазват на този светъл празник. Прието е на този ден да не
се работи. Стари поверия съветват да не се пипа нищо червено, за да не останат ялови младите
булки. Вярва се, че ако на Голяма Богородица вали дъжд, следващата година ще е плодородна.
На този ден се мели от новото жито. Свършва Богородичния пост и за това обикновено се е колело агне, което наричали на светицата. Кожата и плешките на животното се дарявали на църквата, а от месото се приготвял курбан за събора. Някъде се е смятало, че ако празникът се падне
в сряда или петък, не бива да се коли животно за курбан. В Хасковско например са разваляли
един пчелен кошер и този ритуал е изпълнявал функцията на курбан. В някой краища на България (Търновско) този ден се празнува и за здраве на воловете.
Стара традиция е срещу празника да се преспива на свято място, където хората се молели
за здраве и благополучие, пожелавали си нещо хубаво, надявайки се с помощта на благословията на Богородица то да се сбъдне. В с. Арбанаси, в църквата „Св. Богородица” например, се намира една от чудотворните икони на Богородица, която, според преданието, помага на бездетните да заченат. На този празник там пристигат и много болни, молещи се за изцеление. Поверието гласи, че само тези, които първи зърнат иконата на сутринта, могат да измолят чудото.
Голяма Богородица в Тракия се чества и като покровителка на пчеларите. В райони от
Стара планина, на Голяма Богородица се е изпълнявал и ритуалът „заклаждане на седянка”,
който е от любовните ритуали за неженените моми.
15 август е празник на градовете Варна, Несебър, Никопол, Ихтиман. В храмовете в цялата страна се отслужват тържествени литургии. На празничната трапеза трябва да присъстват
плодовете на сезона - грозде, диня, а също варена тиква, каша от пиле и богородична питка, жито. В някой райони на страната на този ден сервират тиганици- пържени банички. Вярващите
даряват на църквата свещи, кърпи, а в миналото - домашно тъкано платно, пари. Питката и плодовете се раздават от жените както за здраве, така и за покой на душите на починалите.
На този светъл ден празнуват всички жени, носещи святото име Мария, както и неговите
производни Мара, Марияна, Мариана.
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МЛЕЧНА САЛАТА С ЧЕСЪН
/предложение на Величка Драганова от Плевен/
Продукти: 2 кг. чушки, кофичка кисело мляко, 100 мл. олио и чесън на вкус – около 1
средно голяма главичка.
Начин на приготвяне: Чушките се позапържват в олиото. След като се отстранят от огъня, се оставят малко да поизстинат, след което се добавя млякото и счуканият чесън. Всичко се
обърква добре и се поставя в малки бурканчета, които се стерилизират около 5-10 мин.

ШАРАН С КИСЕЛО МЛЯКО И ЧЕСЪН
/предложение на Александър Александров от Шабла/
Продукти: 1 голям шаран, 1 ч.ч. кисело мляко, 3 с.л. олио, 2 яйца, 1 с.л. брашно, 2 глави
чесън, сушени дивисил и копър, ½ връзка магданоз, сол, 1 ч.л. черен пипер, 1 с.л. оцет.
Начин на приготвяне: Измитият шаран се разрязва на две, разтваря се и се слага в намазнена с олио тава с гърба надолу. Яйцата се разбиват с киселото мляко, след което се прибавят
брашното, олиото и подправките. Рибата се залива с тази смес и се запича в умерена фурна до
светлокафяво. След като се извади, се залива със смес от счукания чесън и оцета. Поръсва се
със ситно нарязан магданоз.

МУСАКА С ОРИЗ
/предложение на Марийка Атанасова от Добрич/
Продукти: 1 ч.ч. ориз, 500 гр. кайма, 4 яйца, кофичка кисело мляко, глава червен лук, малък домат, чушка, сол, черен пипер, червен пипер, чубрица, олио, 700 мл. вода.
Начин на приготвяне: Запържват се в олиото предварително нарязаните лук, домат и
чушка. Добавя се каймата, заедно с подправките. След около 10 мин. се сваля от огъня и се изсипва в тава за печене. Измива се оризът и се прибавя към сместа в тавата, като се разбърква
добре. Налива се водата и се пече в умерена фурна 15-20 мин. Преди да е готова, мусаката се
залива с предварително разбитите с киселото мляко яйца. Сервира се с подходяща салата.

СЪРМИ ОТ ЛОЗОВ ЛИСТ И ПИЛЕШКО МЕСО
/предложение на Сашка Тодорова от Шумен/
Продукти: Лозови листа, 1 ч. ч. сварено и накълцано на ситно пилешко месо, 1 ч.ч. ориз,
1 глава лук или 1 стрък пресен лук, черен пипер – млян, щипка чубрица, 1 к.ч. олио, сол.
Начин на приготвяне: Лозовите листа се попарват във вряща подсолена и леко подкисилена вода, след което се изцеждат. Лукът, оризът и месото се запържват, прибавят се солта и
подправките. Сърмичките се завиват и се нареждат плътно в тенджерата. Заливат се с около 200
-250 мл. вода. Варят се на бавен огън.
І-ви вариант: Готовите сърмички се изваждат и нареждат в тавичка. Пекат се в умерена
фурна до 150 градуса. По желание може да се направи заливка от кисело мляко и яйце.
ІІ-ри вариант: Готовите сварени сърмички при поднасяне се заливат със сгорещено краве
масло и кисело мляко, объркано със счукан чесън и малко ситно нарязън копър.
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РИБЕНО ФИЛЕ С ДОМАТИ
/предложение на Пенка Желева от Добрич/
Продукти: 500 гр. рибено филе, половин лимон, 1 ч.л. вегета, връзка магданоз, сол, захар,
черен пипер, 1 с.л. маргарин, 250 гр. обелени домати, глава настърган лук, 1 ч.л. червен пипер,
щипка сол.
Начин на приготвяне: В плитка тавичка се поставя измитото филе, отгоре се излива лимоновия сок, вегетата, магданозът, солта и черният пипер. Оставя се да престои поне 2 часа. Намазва се дълбока тавичка и в нея се слага рибата, заедно с марината. Нарязаните домати се подправят с настъргания лук, червения пипер, захарта, солта и всичко се изсипва върху рибата. Пече се в предварително загрята фурна 35 мин. при 200 градуса. Сервира се топла, може и с пържени картофи или картофено пюре.

ЗАДУШЕНА РИБА С ГЪБИ
/предложение на Александра Тодорова от Шумен/
Продукти: 1 кг. филе от скумрия или шаран, 1 глава нарязан на ситно лук, 200 гр. пресни
или консервирани гъби, 1 ч.ч. бяло вино, 5 филийки бял хляб, 1 дафинов лист, 10 мл. лимонов
сок, 10 мл. оцет, целина, магданоз, сол, черен пипер на вкус.
Начин на приготвяне: Рибата се нарязва на порции. Лукът и целината се задушават в
мазнина, заливат се с рибен бульон /вода/ и се оставят на поврат 5 мин. С тази смес се заливат
парчетата риба, като се прибавят сол, дафинов лист, оцет, бяло вино и нарязаните гъби. Съдът
се покрива и се задушава във фурната 40 мин. Филийките се запичат на грил от едната страна.
Рибата се слага на печените филийки и се залива със соса.

ТУТМАНИК С КИСЕЛО МЛЯКО
/предложение на Кирил Сотиров от Добрич/
Продукти: 1 ч.ч. кисело мляко, 250 гр. натрошено сирене, 5 яйца, ¾ ч.ч. мазнина / найдобре масло, смесено с олио/, 1 с.л. сода бикарбонат, брашно.
Начин на приготвяне: Разбиват се 4 яйца, прибавя се мазнината, киселото мляко /в което
е разтворена содата/, сиренето и толкова брашно, че да се получи тесто с гъстота като за кекс.
Изсипва се в намазнена тавичка, поръсена с брашно. Намазва се с разбитото яйце и се пече в
умерена фурна.

ЯБЪЛКОВ ПАЙ
/предложение на Калинка Ковачева от Добрич/
Продукти: 1 пакетче чаени бисквити, 5-6 ябълки, 1 п. канела, 1 ч.ч. смлени орехи, 1 п.
краве масло, 5 яйца, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. брашно, 1 бакпулвер.
Начин на приготвяне: Нареждаме в намазнена тавичка бисквитите. Заливаме ги с разтопеното масло. Ръсим върху тях настърганите и отцедени ябълки. Поръсваме равномерно с канела и смлени орехи. Отделно разбиваме яйцата, захарта и брашното, в което е разтворен предварително бакпулверът. С тази смес заливаме ябълките и печем в умерена фурна.

СЛАДКИШ ОТ ТИКВИЧКИ
/предложение на Матей Матеев от Пловдив/
Продукти: 1 кг. тиквички, 2 ч.ч. мляко, 6 яйца, 3 с.л. брашно, 2-3 праха ванилия.
Начин на приготвяне: Настъргваме тиквичките на едро ренде, посоляваме и ги оставяме
да престоят 20-25 мин., след което ги изстискваме добре. Прибавяме брашното, млякото, яйцата, захарта и ванилията и разбъркваме. В тавичка карамелизираме 4-5 с. л. захар. Изсипваме забърканата смес върху захарта, запичаме в силна фурна и поднасяме сладкиша изстуден на парчета, полети с карамелизирания сироп.
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ДА СПРЕМ КОСОПАДА С ОЦЕТ, ЗАХАР И ЗЕЛЕВ СОК…
Захарта заздравява косата: В чаена чаша вода се разтваря
лъжичка кристална захар. Втрива се в корените на косата и се оставя да действа 10 мин., след което се изплаква.
Оцет за омекотяване и обезмазняване: Измийте косата с
оцетена вода /1 с.л. оцет в 1 ч.ч. топла вода, оставена половин час
на въздух/, след което изплакнете. Прилага се при твърда мазна
коса. При пърхот мазната коса измийте с катранен сапун, а сухата
– с мек и глицеринов сапун. При боядисване на косата, особено с
тъмни бои, след изплакването я залейте с оцетената вода и задръжте 15-20 мин. Така боята се фиксира трайно. Виненият оцет заздравява цвета на боядисаната коса, ябълковият я прави лъскава и
пухкава.
Маслинено олио: За подхранване и стимулиране растежа на
оредяла коса и при косопад, корените се намазват със зехтин поне
2-3 пъти седмично. Държи се 1-2 часа намазана и увита в кърпа и
се измива с топла вода и шампоан.
Суха коприва: През зимния сезон, освен за готвене, копривата подпомага и усилването
на растежа на косата, при окапване или посивяване. Изсушени листа или корени, по 50 г. от
всяко, се варят 10 мин. в 200 мл. вода. Ако имате пърхут, добавяте и 200 мл. оцет. Косата се
натрива с отварата и се оставя да изсъхне без измиване. Прави се вечер за около 10-15 дни.
Зелев сок: При оплешивяване засегнатите части на главата се натриват дълбоко с пресен
зелев сок до зачервяване и се оставя да изсъхне. Може да се прави 2-3 пъти дневно.
Кромид лук: Против мазна коса, пърхот и косопад, корените на косата се натриват с прецедения сок на една глава лук. Главата се завива с кърпа и преседява така 1 час. Ако не сърби и
не мирише, не се изплаква.
Лимони: Използва се отвара от изцедени кори на 4 лимона, които се варят в един литър
вода за 10-15 мин. Косата се намокря и се оставя да изсъхне. Прави се веднъж дневно до получаване на очаквания резултат.

МЛЯКОТО ЧИСТИ ЛИЦЕТО
Когато ви свърши тоалетното мляко и не знаете как да почистите макияжа си, вашата баба, знаеща всичко, ви предлага евтино и ефикасно средство. То се изразява в това, да натопите
памуче в малко кисело мляко. Освен, че ще почисти добре лицето ви, млякото хидратира и кожата му.

МАСКА ЗА ОБЕЗВОДНЕНА КОЖА С БРЪЧКИ
Пригответе маската от зехтин или слънчогледово масло, като прибавите ефирни масла от
роза, мушкато, зелена глина /за смесването се използват само дървени съдове/. Приготвянето
става, като в неголям съд се сипва 1 ч.л. растително масло. Добавя се 2-3 капки ефирно масло от
роза и 1-2 капки от мушкато. Тъй като повишаващата способност на зелената глина е минимум
20 %, в една част от ароматната смес от масла се смесва с 4 ч.л. суха зелена глина.
След като сместа е готова, нанасяме тънък слой на лицето и оставаме така половин час.
След това внимателно отстраняваме маската с козметична шпатула. За да стане това по-лесно,
можем да поставим на лицето си тънка марля.

ЦВЯТ В ПОБЕЛЕЛИТЕ КОСИ
15 листа от орехи и 30 от коприва се заливат с 1 л. минерална вода. Оставят се да заврат.
Косата се измива добре и се изплаква с прецедената отвара 2 пъти седмично.
100 гр. смрадлика и по 50 гр. коприва, латинка и бяла бреза се смесват. От сместа се вземат 2 с.л. и се варят 15 мин. в разтвор от по 100 гр. вода и оцет. Отварата се прецежда и се правят фрикции през ден. След три дни се приготвя нова отвара. Така косата се подхранва, заздравява, добива блясък.
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ИЗВАДИХА БЪБРЕЧЕН КАМЪК, ТЕЖАЩ КИЛОГРАМ
Камък, с размери на детска топка за игра, беше изваден от бъбрека на унгарец в гр. Дебрецен, на около 250 км. източно от столицата Будапеща. Образуванието е било с тегло 1125 гр. и
диаметър 17 см. От болницата съобщиха, че пациентът Шандор Шаркади се чувства добре и
операцията е преминала без усложнения.

СМЕХЪТ – ПАНАЦЕЯ ЗА МУСКУЛИТЕ, КОЖАТА, ИМУНИТЕТА
Един час интензивен смях гори около 100 калории, равносилни на малко шоколадче
или пакетче чипс, което иначе се постига с половин час вдигане на тежести.
Едночасовият смях се равнява на минитренировка по аеробика, тъй
като кара сърцето да бие по-бързо и да изпраща по-голямо количество кръв
в тялото. Освен това силното и енергично смеене кара стомахът да се повдига и свива, което означава, че коремните мускули работят по интензивно
и се стягат.
Смехът може дори да помогне на кожата, тъй като при него се задействат 15 лицеви мускули, което е своеобразна тренировка или масаж на лицето.
Когато се смеем, се засилва имунната система, помагайки на тялото да се пребори с инфекции като кашлица и простуда.
Не ви съветваме да гледате комедийни сериали по 24 часа в денонощието, но смехът е
чудесно средство да стопите натрупаните килограми, заявява неврологът д-р Хелън Пилчър,
ръководител на изследването.

И ПИНГВИНИТЕ ИМАТ ФОБИИ
За повечето пингвини няма нищо по-приятно от това, да се бухнат във водата и да поплуват. Ето обаче, че сред тях има екземпляр, който гледа на това с отвръщение.
Пилето Кентъки живее в зоопарка Страфордшир и неистово мрази да се допира до вода.,
защото го е страх. По тази причина пингвинът предпочита да стои по цял ден на една от импровизираните скали в зоопарка, докато останалите му 23-ма братя се плацикат на воля. Фобията
на Кентъки е толкова силна, че пингвинът се е превърнал в абсолютен хит сред посетителите на
зоологическата градина. Той се е родил по-мъничък от братята и сестрите си и, освен това,
страда от болестотворно изменение на перата, заради което не успява да се приспособи към студената вода. „Роди се изтърсак и започна да губи много повече пера в сравнение с другите пингвини – обяснява Адам Стивънсън, единият от гледачите на Кентъки – За сметка на това обаче
животното се е превърнало в абсолютен любимец на публиката”

56-ГОДИШНА ПРЕПЛУВА АНТЛАНТИКА
56-годишната американка Джоенифър Фидж от Аспен, Колорадо, стана първата жена в
света, преплувала Атлантическия океан.
Фидж започнала рекордното си плуване от островите Кабо Верде, разположени край западното крайбрежие на Африка и преплувала 3380 км през водите на Атлантика, не в найшироката му част, до карибската островна държава Тринидат и Тобаго. Пристигнала е за около
25 дни.
От там смелата жена смята да продължи плуването си до Британските Виржински острови, където ще приключи плаването в океана.
Ежедневието на американката по време на рекордното плуване започвало около 7 ч. всяка
сутрин на съпровождащата я яхта със закуска с паста и печени картофи, докато асистентите й
от екипа оценявали метеорологичните условия. След това тя плувала по няколко часа, като найдългият й престой във водата бил 8 часа, а най-краткият – 21 минути. Съпровождащият я екип я
поддържал с бутилки енергийни напитки по време на плуването, а вечер тя се подкрепяла с месо, риба и фастъчено масло, за да навакса изгубените всеки ден около 8000 калории.
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Събрали се пет-шест баби,
трака-лака, край върбалака,
трака-лака, край шумулака,
да си перат ризите.
Отгде се взе стар бял дядо,
че им събра ризите.

Баби му се тихо молят:
- Дай ни, дядо, ризите.
Дядо баби тихо дума:
- Ази ще ви дам ризите,
ако ми изиграете едно голо хоро.
Хванали се девет баби,
да му играят голо хоро.

Баба Руска най са труска,
баба Мита сърдито рита,
баба Вела най-дебела,
баба Цана играе като мецана,
баба Йовка най-много охка,
баба Неда сърдито гледа,
баба Рада рипа като млада…

Снел от Интернет: Илия Кърджанов
*******
ПОБЪРЗАЛ
- Бабо, къде е дядо?
- Ами нали му дигнаха пенсията с две ракии, та побърза да иде в кръчмата да си ги изпие.
***
ЕФИКАСНОСТ
Студентка се връща през ваканцията у дома и вижда на вътрешната страна на хладилника снимка на красива полугола млада жена.
-Мамо, какво е това?
- Нова терапия в борбата с килограмите. Като отворя хладилника и видя снимката, ям помалко.
- И помага ли?
- И още как. Аз вече отслабнах с шест килограма, а баща ти нададе с дванадесет…
***
ОТ „Ух”, ТА НА „ОХ”
- Как си с ракийката, Геле?
- Ух!
- А с винцето?
- Ух!
- А мезелъка?
- Ух!
- Блазе ти, само на „ух” я караш.
- Абе да, ама „ухата” вече ми свършва, та и аз ще минават като тебе – на „ох”!
***
ТО СИ Е ОТ ВРЕМЕТО…
- Абе, какво е това, много ми е топло…
- Ми как няма да ти е топло бе, дядо. Как може посред лято да вървиш с кожух.
- То не е от кожуха, а от времето, чедо. Аз този кожух и през зимата го носех, ама тогава
си ми беше арно.

23

ДА ПРОВЕРИМ ПОЗНАНИЯТА СИ
1. Пръв осъществи полет през Северния полюс. . .? — Валерий Чкалов, Иван Папанин, Роалд Амундзен, Фритьоф Нансен, Ото Шмид.
2. На бележития художник Ежен Делакроа принадлежи една от изброените картини.
Коя? — „Сикстинската мадона", „Демон", „Свобода на барикадите", „Болярката Морозова",
„Падането на Бреда".
3. Сен Симон е. . .? — Връх в Алпите, остров в Индийския океан, езеро във Франция,
университетски град в Швеция, нито едно от изброените неща.
4. Крепостната стена на София е изградена през? — V в преди новата ера, по времето
на Александър Македонски, II в. пр. н. е., II в., не се знае кога.
5. Еразъм Ротердамски, бележитият хуманист, е автор на една от следните книги.
Коя? — „Страданията на младия Вертер", „Възхвала на глупостта", „Гаргантюа и Пантагрюел", „Ричард III", „Тартюф".
6. Що е мазер? — Химическо съединение, огнестрелно оръжие, вид квантов генератор,
система за изчисления, изкуствен диамант.
Отговори:
1. Валери Чкалов. 2. „Свобода на барикадите”. 3. Нито едно. 4. ІІ век. 5. „Възхвала
на глупостта”, 6. Вид газов генератор.

ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА
1. В една кутия са поставени десет бели, десет червени и десет зелени топки. Какъв наймалък брой топки трябва да се извадят, без да се гледат те при изваждането, за да е сигурно, че
между извадените има топки от поне два цвята?
2. От параход, спрял на пристанището, спуснали въжена стълба, която имала десет стъпала. Най-долното стъпало опирало до водата. Разстоянието между две съседни стъпала е 30 см.
При настъпване на прилива, водата се изкачва с по 15 см. на час. След колко часа водата ще залее второто стъпало?
3. Води Пламенчо козичка, а пък тя не е самичка. Тичат подир нея пет козлета, гонени от
десет псета. А след тях, вдигат прах, сто овчици бели с двойно агнета заблели. Колко са животните кажи, колко тревопасните сметни?
4. Червената Шапчица носи сладки в кошница, като техният брой е равен на число, което
е по-голямо от 15 и по-малко от 20. Броят на сладките се дели на 2, 4 и 8. Бабата си взела от
сладките толкова, колкото е числото, което се дели на 2, 3, 4 и 6. Колко сладки носи Червената
Шапчица? Колко сладки си е взела бабата? Останали ли са сладки в кошницата?
5. В една кутийка има бръмбари и паяци, които имат общо 50 крака. Колко са бръмбарите
и колко са паяците, ако всеки паяк има по 8 крака, а бръмбарите – по 6?
Отговори:
1. Единадесет топки. 2. Никога, защото разстоянието между последното и второто стъпало е два
метра и четиридесет сантиметра и водата би се изкачила до там за шестнайсет часа, а приливът се
изкачва максимум около метър и трае не повече от шест-седем часа. 3. Общо животните са триста и шестнайсет. От тях тревопасни са триста и шест. 4. Броят на всички сладки е шестнайсет.
Бабата си взела дванайсет и в кошницата са останали четири. 5. В кутията е имало четири паяка
и три бръмбара.
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