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СЪОБЩЕНИЕ:
На 27 и 28 ноември 2009 г. (петък и събота),
ще се проведе Общо отчетно-изборно събрание
на Националната асоциация на сляпо-глухите в
България (НАСГБ) в Клуба за социални
контакти на сляпо-глухите в Пловдив.

* * *
На 28 ноември от 10:00 ч., ще се проведе и
Общо годишно-отчетно събрание на
Националната спортна федерация на сляпоглухите (НСФСГБ), веднага след приключване
на Общото отчетно-изборно събрание на
НАСГБ, тъй като пълномощниците на НСФСГБ
са и пълномощници на НАСГБ, а спортната
федерация няма средства за потворен път на
пълномощниците.

* * *
Викторината на НАСГБ, посветена на 200
годишнината от рождението на Луи Брайл, ще
се проведе в Клуба за социални контакти на
сляпо-глухите в Пловдив. Точната дата, която
ще бъде след 15-ти декември 2009 г., ще
съобщим допълнително.
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ПРИЛИВИ И ОТЛИВИ, ВЪЛНИ И ТЕЧЕНИЯ
В НАУКАТА И В ПРАКТИКАТА
НА СЛЯПО-ГЛУХОТАТА
Седма Европейска конференция на Международната организация за обучение,
рехабилитация и предоставяне на услуги за хора със зрителни и слухови
увреждания „Дефблайнд Интернешънъл”
От 22 до 27.09.2009 г. се проведе Седмата Европейска конференция на Международната организация за обучение, рехабилитация и предоставяне на услуги за сляпо-глухи
„Дефблайнд Интернешънъл”, на
1
тема: „Приливи и отливи, вълни и
течения в науката и в практиката”.
Конференцията се състоя в Италия, в гр. Сенигалия на Адриатическото крайбрежие, недалеч от
областния център Анкона. Беше
изключително добре организирана
с помощта на италианските домакини – Националната организация
за грижа за сляпо-глухи „Лега дел
фило доро” и Община Сенигалия.
В конференцията се изнесоха общо 100 доклада, на 5 пленарни заседания (със седем доклада) и на
93 отделни семинарни заседания.
В пленарните заседания участваха
всички 440 участници в конференцията, а в семинарните заседания присъствието беше
според конкретния интерес към дадената тема. Семинарните заседания се провеждаха
по 12 едновременно, в 12 зали в центъра на града.
В основната тема на конференцията нарочно е търсена асоциация между динамиката на моретата и океаните („приливи и отливи, вълни и течения”) и развитието на мисленето и практиката в областта на сляпо-глухотата. Както казаха домакините, тя не случайно се провежда на морския бряг и в Италия, заобиколена от три страни с морета. Основната тема се разгледа в пленарните доклади, посветени на ключовите области: „Ранно
въздействие”, „Детство”, „Зрялост” и „Трета възраст”. Тези ключови области бяха отразени детайлно в семинарните доклади, обединени във фокусни теми: „Общуване и език,
интерпретиране”, „Възстановяване и свободно време, естетика”, „Технология”, „Развитие
на персонала / Мениджмънт”, „Синдроми”, „Братя и сестри / Семейства”, „Изменение в
популацията / Изменение в потребностите”, „Генетични / Медицински въпроси”,
„Оценяване / Диагностика”, „Преход / Промяна”, „Професионално обучение / Заетост” и
„Взаимоотношения и приятелства”.
В пленарните сесии голям интерес предизвика докладът на г-н Рику Виртанен, юрист
от Финландия, на тема „Хората със сляпо-глухота в светлината на международните договори”. Г-н Виртанен е един от хората, които заедно с Лекс Грандия – председател на
Световната федерация на сляпо-глухите, са участвали активно в разработването на
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от декември 2006 г., в която са
отстояли правото сляпо-глухотата да бъде призната от всички държави като отделно увреждане. Огромно впечатление направи фактът, че г-н Виртанен, който е тотално сляпоглух, сам прочете доклада си на английски език пред аудиторията, с напълно разбираемо произношение. Председателстващият сесията г-н Ари Суутарла наблегна на факта,
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че Рику е научил английски след като е загубил зрението и слуха си в детска възраст,
тоест, го е усвоил в състояние на глухота, което е голямо постижение за него.
В семинарните доклади интересът беше привлечен и от доклада на Сергей Флейтин
(Русия) на тема „Сляпо-глухите и технологиите”. Г-н Флейтин е напълно сляп и с практическа глухота, като използва два слухови апарата. Той работи в университет в Москва
като сътрудник и демонстриращ различни видове помощни средства за слепи, глухи и
сляпо-глухи. В своя доклад той застъпи основно въпросът за информационните технологии за сляпо-глухи, които улесняват работата с компютър (чрез екранен четец, синтетична реч, брайлов дисплей), различните преносими електронни устройства за съхранение,
обработка и възпроизвеждане на информация, и за комуникация, като бележници, раз2
лични модели мобилни компютри, мобилни
телефони с операционна система и др. Сподели и личния си опит при ползването на
компютър с екранен четец и брайлов дисплей с Джоус под Уиндоус, както и аналогичен
софтуер под Линукс, който той обяви за постабилен и удобен за незрящи, тъй като може да бъде инсталиран от началото, от самия сляп или сляпо-глух, без никаква помощ
от виждащ човек. Препоръката на г-н Флейтин към производителите на подобни устройства и софтуер, е да се въведат международни универсални стандарти, които да
позволяват съвместимост и взаимозаменяемост.
В друго семинарно заседание, учители от Училището - дом за сляпо-глухи деца в гр.
Сергиев Пасад, Русия, показаха постиженията си в обучението на учениците в художествена самодейност и творчески дейности, което подпомага тяхното цялостно развитие и
интеграция. Заведението разполага с театрална зала, където децата изпълняват научените сценки, пантомима, пиеси, танци, песни, заедно със своите учители, на тържества
по повод различни празници.
На участниците, изнесли пленарни и семинарни доклади, бяха дадени сертификати и
скромни
подаръци,
изработени
от
италиански
сляпо-глухи.
На едно от семинарните заседания доклад на тема „Общуване и език при възрастните хора със сляпо-глухота в България” изнесе председателят на НАСГБ Димитър Парапанов. В залата присъстваха представители от Норвегия, Русия и други страни. Докладът беше посрещнат с интерес, още повече, че беше съпроводен с
прожекция на мултимедийна презентация. Такава презентация представлява съпровождаща прожекция на кадри по раздели и отделни моменти към даден доклад,
в която, освен надписи, може да има и снимки, видео-клипове, звуково оформление и др. Особено голямо внимание предизвикаха снимките от рехабилитацията
на тотално сляпо-глухите и тези с тежки зрителни и слухови увреждания в Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър” и от лагерсеминарите с тях. Трябва да отбележим, че при участието ни във всички досегашни конференции, включително и в тази, ние научаваме много неща, свързани с живота, обучението и рехабилитацията на сляпо-глухите, но и споделяме нашия български опит в тази област.
Специалистка от Норвегия разказа, че у тях държавата е създала и поддържа Ресурсна система за сляпо-глухи, състояща се от Национален и от Регионални рехабилитационни центрове и система от Центрове за интерпретатори за сляпо-глухи, чиито услуги са
безплатни за тях. Имат и два Експертни центъра, в които специалисти-лекари изследват
документите на хората с увреждания и определят кой какви увреждания има. Например,
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дали човекът е сляпо-глух. След запис- 3
ването му в специална компютърна
система-регистър на хората с увреждания, той се дефинира като „сляпо-глух”
при евентуален контакт със здравни,
социални и други институции. Всички
изразиха надежда, че в България в бъдеще ще се направи много повече по
модела на Норвегия и други страни, в
които тези услуги са развити.
Димитър Парапанов проведе работна среща с г-н Ричард Брок, изпълнителен директор на „Сенс” –
Великобритания и с г-н Джес Руулстън, директор „Международни отношения и корпоративни дейности” в
„Сенс”. Обсъди се бъдещо сътрудничество с тази организация, една от водещите
в Европа по предоставянето на услуги на сляпо-глухи. Работни срещи председателят на НАСГБ проведе и със Сергей Сироткин от Русия, президент и с Гейр Йенсен
от Норвегия, генерален секретар на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ), на
които бе разисквана подготовката на домакинството на НАСГБ за две важни мероприятия на съюза: заседанието на Изпълнителния комитет през 2010 г. и Третото Общо събрание на ЕССГ заедно със Седмата конференция по сляпо-глухотата
на Европейския съюз на слепите през 2012 г. които ще се проведат в България.
Организаторите бяха се погрижили и за разнообразяване на програмата на конференцията. Италианските сляпо-глухи и техните преподаватели и интерпретатори изнесоха театрално представление, в което алегорично бе демонстриран животът на сляпоглухите, техните успехи, лични и общи победи и загуби, чрез приливите и отливите, вълните, чрез танците и емоциите.
Бяха посетени две крепости от периода на Ренесанса, в гр. Мондавио и в гр. Кориналдо. Това беше голяма атракция за участниците с цел запознаване с миналото и забележителностите на региона. На 26 септември се проведе заключителна церемония – гала вечеря, която премина с интересни емоции. „Дефблайнд Интернешънъл” и фондация
„Пъркинс” връчиха наградите си на отличили се дейци в областта на сляпо-глухотата.
Отделни благодарствени награди бяха връчени и на членовете на Научния комитет с
международен състав, сред които е и доцент д-р Мира Цветкова – Арсова, от катедра
„Специална педагогика” на Со4
фийски университет. Тя е водещ
изследовател в България по отношение на сляпо-глухотата и множеството увреждания. Членовете
на научния комитет нямаха право
да изнасят собствени доклади, а
председателстваха докладите в
пленарните и в някои от семинарните заседания. Тяхна задача е
била подготовката на научната
програма на конференцията и подбора на пленарните и семинарни
доклади.
Всички участници в тази европейска конференция се завър-
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наха в родината си с обогатени знания и споделен опит, който ще бъде полезен в нашата рехабилитационна работа със сляпо-глухите.

Светлозар

ПАРАПАНОВ

– координатор на НАСГБ
На снимките:
1. Момент от деловата работа на конференцията.
2. Димитър Парапанов и Гейр Йенсен – двама съидейници, двама приятели в
името на борбата за добруване за сляпо-глухите хора.
3. Доцент д-р Мира Цветкова - Арсова получава награда от „Дефблайнд Интернешънъл” като член на Научния комитет на конференцията.
4. Изглед от средновековна крепост в град Сенигалия.

В РО-Неделино:

НЕЗАБРАВИМА СРЕЩА НА САМОДЕЙЦИТЕ
След церемонията групите на сляпоглухите от Пловдив и Неделино прекараха
една незабравима вечер, изпълнена с песни и хора.

На 3 септември за участие в Осмия
фолклорен фестивал за двугласно пеене и
народни песни с международно участие в
Неделино пристигна и групата на народни
песни „Здравец” към РО на сляпо-глухите в
Пловдив. Водеше я председателят на
НАСГБ Димитър Парапанов. Именно
г-н
Парапанов връчи наградите на членовете
на РО-Неделино Стефка и Стойко Карамфилови, заели второ място за дует при изпълнението на народна песен и на Венета
Родопска, заела трето място в раздела
„Художествено слово”.
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Стойко КАРАМФИЛОВ –
председател на РО на НАСГБНеделино

В РО-Добрич:

БЛАГОДАРИМ ТИ, ЛУИ!
На 28 септември се събрахме в клуба
на организацията ни „Детелина”, за да отпразнуваме 200-годишнината от рождението
на Луи Брайл. Председателката на организацията Калинка Ковачева приветства присъстващите. Тя призова зрително затруднените да се възползват от възможността,
която им дава Регионалния център по рехабилитация в града за усвояване на брайловото писмо, което ще им отвори истински прозорец към света.

Аврам Аврамов.
Втората част от празника бе посветена на викторина с въпроси за живота на
Луи Брайл. Правилните отговори бяха възнаграждавани. Присъстващите направиха
и своя избор за представител на добричката организация в насрочената за декември
в Пловдив Национална читателска конференция, придружена с викторина за живота
на Л. Брайл, организирана от НАСГБ. Решението бе организацията да бъде представена от своята председателка.

Техническият секретар на организацията Петя Митева прочете очерк за живота
Празникът продължи със скромна пои делото на Луи Брайл. Рецитирани бяха и черпка и много веселие.
две стихотворения за великия французин
Калинка ПАНАЙОТОВА
от сляпо-глухия поет от Велико Търново

*******
10 ДНИ В „ПРОХОДА НА ВОДИТЕ”
12 души от организацията на сляпоглухите в Добрич отмаряхме от 1 до10 октомври в курорта Момин проход. За пореден път почувствахме вълшебното влияние на този чудесен курорт и се насладихме на красивите му местности.

хубава озеленена местност в югозападните разклонения на Средна гора. В непосредствена близост са гр. Костенец, с. Костенец, Костенски бани. Недалеч са и
гр.Ихтиман, Пчелински бани, Долна баня,
както и планините Рила и Родопи.

Някога могъществото на Римската
империя било поддържано най-вече благодарение на силата на мечовете и лъковете. Дългите преходи в пълно бойно снаряжение изтощавали войниците, които се
нуждаели от отдих и възстановяване. Така именно в провинция Тракия били открити десетки лековити минерални извори,
край които израснали не само бани, но и
цели селища.

По време на турското робство, Момин проход е известен с името
"Солуделвент" - или "Проход на водите".
През 1950г. е обявен за балнеоложки курорт с национално значение. През 1964г.
той и още две селища - Костенец баня и
Момина баня, се сливат и стават квартали на новия гр.Костенец.

Момин проход също дължи произхода си на откритите тук чудодейни води.
Този популярен днес курорт се намира в
близост до прохода Траянови врата, точно на железопътната линия и шосейна
магистрала между София и Пловдив. Разположен е на 530 м надморска височина,
в тясното дефиле на река Башница, сред

На 21 септември 2006 г. Момин проход отново получава административна
самостоятелност и статут на град.
Момин проход е известен с деветте
си минерални извора. Крайният ефект от
лечението с минерална вода е противоалергично, противовъзпалително, имунопротективно и общо тонизиращо. Тези природни ресурси определят и лечебнооздравителния и рехабилитационен про-
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фил на СБР НК - филиал Момин проход. Тук с успех се лекуват заболявания на горните
дихателни пътища, на опорно-двигателния апарат, късни последици от полиомиелит, заболявания на централната и периферна нервна система, кожни проблеми.
Прилагат се разнообразни методи на лечение - балнеолечение, кинезитерапия,
топлинни процедури, електро и светлолечение, оперативно лечение. Прилагат се психолого-педагогическа рехабилитация и социална рехабилитация в учебните заведения.
Уникален е затвореният цикъл при комплексно лечение на детска церебрална парализа.
Специализираната болница за рехабилитация разполага със специалисти по физикална
и рехабилитационна медицина, ортопедия и травматология, УНГ, детски болести.
Прилагаме и адрес за контакти със СБР НК ЕАД - филиал Момин проход Директор:
07142 / 60 71, гл.счетоводител: 07142/ 62 39 .За резервации: 07142/ 61 97 , 62 85 Emai:sbr_nks@mail.orbitel.bg

Калинка КОВАЧЕВА

*****************
В РО-Харманли:

ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА С НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ
ОТ ВОКАЛНА ГРУПА "ТРАКИЙСКИ ЦВЯТ"
По инициатива на Илия Кърпаров,
съпруг на незабравимата наша приятелка
Величка Кърпарова, в града ни бе организирана среща между членове на РО на
НАСГБ, както и на УС на ТСО на ССБ и
груповите отговорници на ССБ, с участниците във вокална група "Тракийски цвят"
към съюза на слепите в Пловдив. На 2 октомври, петък, групата имаше участие на
надпяване в Симеоновград и след това,
около 16 ч след обяд, с автобус пристигнаха в Харманли, а в 18.00 ч. всички заедно
се събрахме в клуба на инвалида.
Благодарение на многобройните и
щедри спонсори, отзовали се и помогнали
за тази среща, масите бяха подредени
предварително и посрещнахме гостите по
стар български обичай с питка, поръсена
със сол. Маргарита Янакиева и Калинка
Стамова допринесоха много за вкусната
почерпка. Гостите също бяха донесли вкусни почерпки и мезета.
Приветствие поднесе г-жа Калина
Стайкова, председателка ТСО на ССБ, която поздрави гостите с добре дошли и пожела вечерта да мине в приятни разговори, песни, танци и добро настроение. От
своя страна и председателката на РО на
НАСГБ в града г-жа Дияна Делчева вдигна
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наздравица за всички гости и отдели на
всеки един от тях специално внимание.
Нашата група за художествено слово
рецитира стихове от незрящи поети, в това
число и от напусналата ни диригентка на
вокална група „Тракийски цвят”, Величка
Кърпарова. В нейна памет бе отделен самостоятелен стол, на който бе запалена
свещичка, сложена снимка, напомняща на
всеки един от нас, че тя е винаги жива в
сърцата ни и че никога няма да я забравим.
След това започнаха песните на
„Тракийски цвят”. Те винаги са ни вълнували и са топлели и пълнели с радост душите ни. Под съпровода на китарата на
Марин Маринов изиграхме кръшно българско хоро. А нашата съмишленичка и приятелка на Величка Кърпарова , Пенка Георгиева, с великолепния си глас и изкусно
майсторство пя за всички неостаряващи
стари шлагери.
Тържеството завърши
късно през
нощта с пожелания за много бъдещи срещи и с покана за следващо гостуване от
наша страна в Пловдив.

Дияна ДЕЛЧЕВА

ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ И ПРАВАТА
НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Неотдавна в залата на БЧК в гр. Казанлък се проведе срещадискусия на тема „Философия на личната помощ: политика, практика, приложение” – част от кампания за лична помощ и права на хората с увреждания, организирана от СНЦ „Ти избираш” – Ст. Загора. В
срещата взеха участие представителите на РО на сляпо-глухите
от Казанлък Донка Карагитлиева и Боряна Коскина.
Срещата започна с представяне на презентация на личната помощ, последвана от
дискусия с участниците. След това бе показан кратък филм за личната помощ, демонстриращ добрата практика в Норвегия, последван от разговор за видяното и заключителни
коментари. Тъй като е добре сляпо-глухите да бъдат запознати с тази практика, ще разясним подробно за какво иде реч.

ПРОЕКТЪТ
Той се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на кампанията е
хората с увреждания в България да упражняват човешките си права чрез достъп до лична помощ, като инструмент за постигане на равнопоставеност и елемент от социалния модел на уврежданията; ще бъдат овластени
хората с увреждания така, че да отстояват правото си на
независим живот, чрез достъп до лична помощ, ще се повиши информираността на институциите в социалната
сфера и на онези, които вземат политически решения за
същността на личната помощ като алтернативен механизъм за компенсиране на дефицита и подпомагане участието на хората с увреждания в живота на техните общности.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА „ЛИЧНА
ПОМОЩ”?
Това е механизъм за компенсиране на дефицита
при хора с трайни увреждания и затруднения в ежедневното обслужване така, че те да водят независим живот в
общностите, които сами избират. Което е основно право
на хората с увреждания, залегнало в Конвенцията за правата на хората с увреждания, където в член 9 – „Достъпност”, т. 1, се казва, че държавите се задължават да предприемат подходящи мерки за осигуряване на достъп на хората
с увреждания, равноправно с всички останали до всички услуги и останали удобства. Те
трябва да са отворени и достъпни за широката публика. Една от тези мерки е
„предоставяне на форми на помощ с участието на живи помощници и посредници, включително водачи, четци и професионални преводачи на езика на знаците, с оглед улесня-
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ване достъпа на хората с увреждания до сгради и други съоръжения, достъпни за широката публика”. Още по-категоричен е член 19, в който буква „Б” поставя личната помощ
като една от формите за държавна подкрепа, насочена към осигуряване на независим
живот за инвалидите. Механизмът на личната помощ внася ново разбиране за ролята на
човека с увреждане, като работодател на асистента си, а не пасивен потребител на социални услуги. Тя се прилага в голяма част от европейските страни (Швеция, Ирландия,
Финландия, Германия, Естония, Латвия, Словения и др.) и е доказала своята ефективност като инструмент за овластяване на хората с увреждания (сами да вземат решение
кой, кога, как и какво да прави за тях, да упражняват контрол върху процеса и т.н.) и като
основна предпоставка за водене на независим и достоен живот.

КОНКРЕТНО
Личният асистент може да се избира само измежду роднините. Социалният асистент се назначава от Бюрото по труда. Асистентът при услугата „лична помощ” се избира
от човека с увреждане – колкото помощници са му необходими и колкото време е нужно
за задоволяване на потребностите му. Отношенията се определят с договор, в който са
регламентирани дейностите, които ще се извършват от помощника/ помощниците. Човекът с увреждане е активен и определя условията и начина на работа – кога, какво и как
да бъде направено. Той носи и отговорността – избира, назначава и освобождава помощника, определя и договаря условията на работа, обучава го според нуждите си, плаща заплата, определя работното време.
ИЛЮСТРИРАЩИ ДИАЛОЗИ
Из формата „личен асистент”:
- Мамо, не искам да ми носиш чай, а да ми помогнеш да отида на кафе...
- Сега не мога, започва сериалът, утре ще отидем, ако съм свободна.
Из формата „социален асистент”:
- Господин Петров, трябва да се прибираме, времето ми за посещение изтече, пък
трябва да посетя и друг адрес.
- Защо? Жалко. А ми се искаше да се поразходя още малко.
Из формата „лична помощ”:
- След Бюрото по труда ще идем да се видя с едни приятели.
- Добре. Има време за кафе, преди да отидем на стадиона.

Боряна КОСКИНА
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СВЕТЛА Е НАШЕТО ЗЛАТНО МОМИЧЕ
Неотдавна Светла Маринова от РОДобрич отпразнува своята 56-та годишнина. Това бе още един повод всички ние,
членовете на организацията
на сляпо-глухите в Добруджанската столица, да и покажем
своята обич и признателност
за нейната доброта, отзивчивост и неуморни усилия за изпълнение на благородните цели на организацията. През
всичките тези шест години, в
които е сред нас, Светла, като
член на регионалния съвет на
организацията и отговорник по
културно-масовата работа, е
сред най-дейните и инициативни наши членове, винаги
готова да поеме и изпълни
всяка задача, да даде своя
принос за високия престиж на
РО-Добрич.

си представи по-нататъшното си съществуване. Постепенно разбира, че трябва да
приеме нещата такива, каквито са, да търси реализация и утвърждаване в живота си при
новите условия. С течение
на времето се уверява, че
проблемите с очите не означават, че не може да й
се случват хубави неща,
да бъде щастлива.

През 1974 г. се омъжва. В лицето на съпруга си
намира добър и внимателен човек, който я обгръща с обич и винаги и вдъхва смелост за всяко начинание. „Той е моето щастие!” признава тя. Щастие
й носят и двете дъщери,
които израстват в семейството. Светла се чувства
Родена през август 1953 г., Светла вече спокойна и удовлетворена. Дава и порасте весело и безгрижно дете, умно и лю- лучава обич от семейството и близките си,
бознателно, обградено от любовта на сво- животът й потича в обичайно, изпълнено с
ите родители. След завършване на основ- грижи, но и с щастливи моменти русло.
ното си образование продължава в местВ същото време тя се бори и за прония техникум по селско стопанство. Всичко
фесионалната
си реализация. Пред 1975 г.
е чудесно до онзи фатален зимен ден, в
който става белята и само за един кратък започва работа в ДАП-Добрич като телемиг променя съдбата й. Отвън е бяла зима фонистка. След това, от 1990 г. е ръчник в
и, като всички деца на тяхната възраст, па- ТПК „Мир” в града. През 2001 г. обаче, полави и закачливи, със съучениците си за- ради влошеното й здравословно състояпочват да се замерват със снежни топки. ние, е освидетелствана от ТЕЛК, като пресДокато един заледен къс сняг не попада в тава да работи и отдава цялото си внимание на грижите към семейството. Въпреки
окото й.
проблемите й със зрението, в нейния дом
От този ден започва одисеята на мо- царят порядък и чистота.
мичето. Окото се възпалява, следват прегПрез целия си живот Светла е имала
леди, изследвания, неведнъж надеждата
слабост
към две неща – цветята и поезиясе сблъсква с отчаянието, точат се операция след операция. Резултатите са небла- та. Домът и е изпълнен с багри и аромат на
гоприятни. Нещо повече. Постепенно въз- най-различни цветя, а на полицата са напалението се предава и на другото око. редени книжки със стихове, които тя чете и
препрочита при всеки удобен случай. А коПред очите й се спуска пелена.
гато през 2004 г. на бял свят се появява и
Подобна съдба за един млад човек, внучката й Симона, подвластна на връхлеразбира се, е ужасна. Дълго време Светла тялата я радост, Светла само хваща пероне може да се примири със станалото, да то. Започва да пише стихове, в които изра-
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зява своите мисли и чувства, споделя с белия лист огорчението си от несправедливата съдба, но и любовта си към своя съпруг, към децата и близките си. Тя е член
на поетичния клуб на сляпо-глухите поети
„Вдъхновение” от самото му учредяване.
Нейни стихове са включени в сборниците
„Хоризонти”, „Искри в тишината”, „Стихове
от моята тетрадка”. Не веднъж са печатани
и в списание „Звук и светлина”. Сама подготвя и озвучава и три музикално-поетични
композиции, с които организацията ни се
явява на различни прегледи, заемайки неизменно първо място – „България – древна
и млада”, „Жената – вечното начало” и

„Добруджа в сърцето”. В същото време
взема участие и в изявите на съставът за
стари градски песни към РО на НАСГБ в
Добрич „Антица”. И тази година Светла се
завърна от Седмия фестивал на художествената самодейност на сляпо-глухите в
Пловдив със златен медал.
Светла Маринова е нашето златно
момиче! Всички я обичаме и й пожелаваме
още дълги години да е здрава и изпълнена
с ентусиазъм и да ни радва със своите
творчески изяви и със своето приятелство.

Калинка КОВАЧЕВА

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ
За услугите и дейностите на Финландската Асоциация на
сляпо-глухите.

(препечатано от изданието на ФАСГ “Сатакиели”)

Сатакиели (Satakieli) е не само “славей” на фински. Буквално
преведена, думата означава “сто
езика”, което отразява разнообразието в начините на общуване
между членовете на Финландската асоциация на сляпо-глухите
(ФАСГ).
Обективната програма на Финландската
асоциация
на
сляпоглухите ясно посочва ценностите и
целите на асоциацията и необходимите действия за тяхното осъществяване. В нейната основа са залегнали текущите нужди, правата и подпомагането на сляпо-глухи хора във
Финландия, техните професионални
ценности в работата.
Когато се преработваше програ-
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мата, бяха взети предвид Декларацията за правата на хората с увреждания на ООН и определенията за
сляпо-глухота. Програмата показва
посоката, в която сляпо-глухите хора
желаят да насочат своята работа до
2014.
Финландската асоциация на сляпо-глухите е националната асоциация за хората със двойни сензорни
увреждания във Финландия. Тя има
богат опит, като защитава правата и
дава гласност на услугите за сляпоглухи хора в страната. Основана е
през 1971г. и целта й е да спомогне
да се намалят неудобствата, които
увреждането налага на семействата
на сляпо-глухите и на самите тях.
Една от нейните основни задачи е
да популяризира равноправието на
сляпо-глухите хора в асоциацията,

както и в самото финландско
общество.
ФАСГ
предлага рехабилитационни услуги, жилищни услуги, публикации и т.н. за
сляпо-глухите. Действията й се базират на нуждите, предпочитанията и надеждите на нейните членове. Услугите са съобразени с общуването, придвижването и достъпа до
информация.
ФАСГ
си
сътрудничи и с други месни и международни неправителствени организации.

обменяме опит и информация с подобни нам организации от други
Основният приоритет за асоциацията
страни, да реализираме заедно съве да осигури свободна воля и пълноценен
местни цели и да насочваме новите
живот за сляпо-глухите хора в едно спраси цели в посока, която също можем
ведливо и равнопоставено общество. Ние,
да наречем Международна Целева
като сляпо-глухи, имаме право да се родим
Програма. Тези цели не могат да бъи живеем. За нас най-важните неща са да
дат определени без взаимодействиени приемат такива, каквито сме, да осъзнато между представителите от разят нашето двойно сензорно увреждане и
личните страни. Имаме нужда от
да поемем отговорност за живота си.
сътрудничество помежду си, имаме
Сред главните приоритети на нужда да се срещаме редовно. По
ФАСГ е и да спомага сляпо- този начин можем да установим кои
глухотата да се признае във всяка цели са били осъществени и кои не,
една сфера на обществото и да се можем да си съдействаме за реалиопредели като специфично двойно зацията им без значение къде живесензорно увреждане. Сляпо-глухият ем. Посланието към всички хора по
човек има право на свой собствен света от нас – сляпо-глухите е:
език, на контакти в своята среда, “Равни права и резултати за всички
както и на услуги в предпочитания сляпо-глухи хора!”.
от него начин на общуване. Ако е
необходимо, той има право на инГ-жа Улла КУНГАСтерпретатор или придружител. Сляпредседател на Финландската
по-глухият човек, също така, има
Асоциация
културни права, както и право на инна сляпо-глухите
формация, която може да подобри
живота му.
Една от важните ни задачи е да
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ЛУИ БРАЙЛ – БЛАГОДЕТЕЛЯ НА НЕЗРЯЩИТЕ
-документален очерк/втора,

последна част/

Винаги помага на учениците и колегите си
ШЕСТТЕ ТОЧКИ
По това време Луи е на шестнадесет с насърчение, съвети и пари, въпреки нисгодини. Той се среща с автора на ките си доходи. През 1835 г. усеща първи„синографията” и тогава му хрумва гениал- те симптоми на туберкулозата, от която
ната идея да намали и по нов начин да подреди
точките, изоставяйки конфигурацията на Барбие.
Луи поставя в основата на своето
писмо щестточието,
включващо
две
вертикални
колонки от по три
точки, като чрез
63
комбинации
създава символи
за
буквите
от
френската азбука,
пунктуационни
знаци, математическа система и
Родната къща на Луи Брайл в Купврей, Франция
нотопис, в който
заема петолинието
с т. нар. интервални знаци за означаване страда през целия си кратък живот. Въпрена акордите. Луи усъвършенства тази сис- ки силно разклатеното си здраве, Луи
тема, превръщайки я към 1827 г. в релеф- Брайл продължава да учителства, но на 2
но-точков шрифт. Това му позволява да декември 1851 г. състоянието му силно се
пусне първата си книга, набрана с новия влошава и той умира на 6 януари 1852 г.,
шрифт за незрящи – подробна граматика само на 43 г. Погребан е в Купврей.
на френския език. Той изобретява и прото- ПАНТЕОНЪТ
типа на пособието за писане, познато като
През 1952 г. френското правителстбрайлова плоча – двуредка с брайлови во решава да бъдат пренесени тленните
клетки, движеща се по дървена рамка. По- останки на Луи Брайл от Купврей в Пантеоявяването на плочата слага началото на на и да бъдат положени редом с тези на
нов начин за писане и четене, който изцяло великите мъже на нацията. Това става на
променя живота на слепите
21 юни същата година. Присъстват официални представители на слепите от целия
УЧИТЕЛСТВАНЕ
Заради своите качества, след завър- свят – от Канада, Индия, Австралия. Тришване на образованието си през 1828 г., умфът и славата, които неговите съвреЛуи Брайл е назначен за учител в институ- менници му отказват, след 100 г. се разната. Преподава география и алгебра и сви- сят по целия свят.
ри на орган в парижката църква "Св. Нико- ПРИЗНАНИЕТО
ла Дешан" – първият сляп органист. Той е
Пътят за признаване на системата
много отзивчив, услужлив и скромен човек. на Брайл се оказва труден. През 1847 г.
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брайловото писмо е демонстрирано в
Кралския институт. Първоначално признанието е дадено в чужбина. Все пак, Луи
Брайл доживява отпечатването на първата
книга с брайлов шрифт във
Франция. Едва през 1878 г.
на Световния конгрес за подобряване живота на слепите и глухонемите е взето решение за разпространение
на шрифта.
В началото на двадесети век официалните просветни власти и педагозите са
смятали, че писмото на Луи
Брайл откъсва слепите от
нормалните азбуки и света
на виждащите. Ала точно тази писменост ги свързва найдобре с човешкото знание и
култура. Тя става фундаментална предпоставка за тяхната интеграция в обществото
и получава разпространение
в целия свят. Чрез брайлов
шрифт четат и пишат слепите от народите на индоевропейски, арабски, азиатски и
всички останали езици, като
за звуковете от всеки език се
приспособяват нови комбинации от точки.
БРАЙЛОВОТО ПИСМО В НАШИ ДНИ
В епохата на компютрите и аудиозаписите брайловото писмо не губи значението си. То се прилага под формата на тактилни дисплеи, които работят с компютър.
Не може да се изучи писмено чужд език,
без да се познава това писмо. То дава наслада, когато слепият чете самостоятелно с
вътрешния си глас, без интерпретация на
диктор.
До този момент не е измислено друго
средство, което да замести изобретението
на Луи Брайл. Милиони слепи от всички
краища на света са благодарни на гениалния творец, дал им духовна светлина и
мост към необятното познание.
БРАЙЛОВОТО ПИСМО В БЪЛГАРИЯ
В България брайловата азбука е
пренесена от Русия през 1906 г. от д-р
Стойчо Донев. Това е станало за нуждите

на Института за слепи, създаден в София
през следващата година от проф. Иван
Шишманов. Началото на националния
брайлов фонд в страната е положено през
1928 г. с учредяването
на читалището на слепите "Луи Брайл". Днес
тази културна институция сама печата своите
книги, благодарение на
технология и техника,
предоставени от фондация "Отворено общество" и Европейската комисия и обслужва директно своите читатели
от цялата страна, както
и чрез малки филиални
библиотеки в градовете
Пловдив, Варна и Дряново и в двете специални училища за деца с
нарушено зрение в София и Варна. Брайлова
печатна машина за първи път е доставена за
нуждите на Института
за слепи в края на 30-те
години, но е разрушена
по време на бомбардировките.
След Втората световна война, по
инициатива на Никола Димитров, председател на читалището, е получена от Америка като дарение печатна машина с преса
и брайлова хартия. На нея се печатат
учебници и списание "Животът на слепите". Това става в държавна печатница, а по
-късно – в Съюза на слепите. През 70-те
години за своите нужди ССБ доставя три
модерни за времето си печатни машини от
Марбург, две от които са в изправност и
днес (понастоящем печатната му база разполага и с два модерни принтера, които
работят чрез програма от компютър). За
първи път през 1994 година се въвежда
брайлов печат чрез компютър в читалище
"Луи Брайл" и тази програма е разпространена безвъзмездно в цялата страна.

Боряна ВЕСЕЛИНОВА
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СТИХОВЕ, РОДЕНИ ОТ СЪРЦЕТО…
От юли тази година Ангелина Кръстева е не само нов член на НАСГБ, но и вече
председател на регионалната организация
на сляпо-глухите в Стара Загора. Избрана
на отчетно-изборното събрание на организацията, тя приема поста с амбицията да я
възроди,
да
активизира
нейната
дейност и я направи действително нужна и полезна за хората със зрителни и слухови
проблеми в този край.
Ангелина
е родена и израснала в Града на липите.
Тук е завършила средното си
образование –
в техникум по обществено хранене и търговия, тук е навъртян и 12-годишният й трудов стаж – в ДЗИ, в пощата, в спортния тотализатор и накрая, четири години в ПП
”Успех” в града, преди да се пенсионира
като инвалид. Семейна е, с две деца.
Неволите със зрението й започват
през 1988 г. и причината е така добре познатата и страшна в асоциацията диагноза
– дегенерация на ретината. Днес на Ангелина и е останало съвсем слабо зрение
при стайна светлина, което обаче навън,
където грее слънцето, изчезва и не й служи за нищо.
Във фестивала, в рамките на Седмия
национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите в Пловдив през
август, Ангелина Кръстева се яви с рецитация на собствено стихотворение, което
развълнува присъстващите. Това бе поводът да разговаряме с нея за литературните
й изяви и пристрастия.
Рецитацията на фестивала в Пловдив, според нейните признания, е първата
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й подобна изява пред по-голяма аудитория. Досега си е позволявала да търси
мнение за литературните си занимания само от най-близките си. Първият си опит да
изрази чувства и мисли в стихотворна форма прави през 1990 г.
- Това споделя Ангелина - бе в резултат от връхлетелите
ме
спомени и чувства след една
другарска среща. Стана нещо
необичайно и
необяснимо.
Изведнъж почувствах толкова силна нужда
да изразя тези
чувства в стихове, че ако не
го бях направила, сигурно щях да експлодирам. Близките
ми, на които показах написаното, го харесаха и това ми даде куража да продължа.
Не робувам на точно определена тематика. Пиша само тогава, когато почувствам
същия този вътрешен подтик, които ми дава някакъв конкретен повод, нещо, което
съм преживяла и дълбоко ме е развълнувало. Обикновено това става преди или
след сън. Дори понякога се събуждам с нещо родено в главата, което само трябва да
запиша и изгладя…
Ангелина чувства творчеството си за
нещо много лично и интимно. Затова и досега никога не е правила опит да печата
своите стихове. Честта първи да ги направи достояние на по-широк кръг от ценители
на поезията се падна на списание „Звук и
светлина”. С надеждата, че това е само
първата й изява на страниците на нашето
списание, публикуваме три нейни стихотворения.
Емил ПЕХЛИВАНОВ

ПОСЛАНИЕ
Щастие с пари не се купува,

Отвори очи и погледни

има притча стара на света

нощното небе с безброй звезди,

и животът пет пари не струва

блясъкът на морските вълни,

щом потънал си в самота

птиците в зелените гори

Не унивай! В този свят коварен,

и цветята цъфнали навред,

ходи с високо вдигната глава,

и реките плъпнали безчет,

че животът смелите обича,

и децата – нашите деца,

че животът, знаеш, е борба.

грейнали с усмивка на уста.

ОТВОРИ ОЧИ

Щастие велико е това,

Красота, красота, красота

че живеем тук, на таз земя.

има тук всеки миг, всеки час.

и пред всичко туй с притихнал тон

В този свят, изпълнен с красота

ще прошепна: Господи, поклон!

е за мен, за теб, за всички нас.

ВНЕЗАПНА ЛЮБОВ
Ще дойда като пролетна стихия

За миг ще заслепя очите твои,

в момент, когато никой не очаква

прехласнат цял, от страст ще затрепериш

и прелестите свои ще разкрия,

и обладан от чувства дивни, нови

разбулена от митове и тайнства.

душата си пред мене ще разстелиш.

Ще ме докоснеш плахо, с притеснение,
но после изведнъж ще се затичаме,
за да избягаме от нашето съвремие
и скрити нейде, без съмнение, да се обичаме.
Ангелина КРЪСТЕВА
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ОЩЕ ЗА ЛАУАРЕАТИТЕ НА КОНКУРСА “МОРЕТО И ЛЮБОВТА”
В миналия брой публикувахме стихотворението на Костадин Папазов, от РО-Стамболийски, „Към морето”, заело първо място в конкурса, организиран от клубът на сляпо-глухите поети „Вдъхновение” и
Община Добрич “Морето и любовта”. Сега предоставяме на вниманието на читателите на списание „Звук и светлина” стихотворенията на
Георги Чернев от РО-София и на Калинка Ковачева от РО-Добрич, заели съответно второ и трето място в конкурса.

ПОСЛАНИЕ

ВЛЮБЕНА ЖЕНА

Фотографите вече си тръгнаха –
самодоволни,
самонадеяни,
самодостатъчни.
Всички капанчета
летаргично се прозяват
и унило притварят очи.
И само самотен художник
на самотната скала
с брада от водорасли, бленува
да нарисува как слънцето целува морето.
А долу, на брега, един слепец
в бутилка от шампанско
пуска в морето
своето послание:
„Любовта е пропаст в морето на живота
и ако някой копнее да направи мост
над нея, с ръцете си и мечтите си,
ще ме намери тук
на брега на надеждата,
до самотната скала
И тогава художникът самотен
ще нарисува своя блян.

Искам да съм слънцето, което
ражда от лъчите си деня.
Лъч от изгрева да скътам във сърцето
да свети в здрача на нощта.
Искам да съм пролет закипяла,
с птици и цветя на раменете.
Да съм лято слънчево, горещо
с морски бриз и пясък по нозете.
Искам да съм есен плодоносна,
с топлина от багри, с полъх нежен.
Да съм бяла снежна зима,
помъдряла от живота грешен.
Искам да съм непресъхващ извор,
от любов и радост във сърцата.
Да съм в зной дъждовни капки,
напояващи с живот земята.

Искам да съм нежно цвете
в цвета си сбрало утринна роса.
Протегнати ръце, две длани слети
Георги ЧЕРНЕВ и галещи очи на влюбена жена.
Калинка КОВАЧЕВА
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19 ОКТОМВРИ – СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ
На този ден Църквата празнува скромния отшелник от Рила планина Свети Иван Рилски, когото още приживе наричали земен ангел и небесен жител.
На 18 август 946 година
св. Иван Рилски напуснал този свят. Тридесет и четири години след успението си той се явил на сън на своите ученици и
им заповядал да изровят нетленното му тяло и да го пренесат в Средец. Там мощите на светеца били пазени в продължение на два века. През 1195 година цар Асен тържествено ги
пренесъл в столицата Търново. На 1 юли Църквата празнува
връщането на мощите на св. Иван Рилски от Търново в Рилската обител. Това станало през 1496 година. След като получили разрешение от султана, монасите от Рилската обител
върнали мощите на светеца от Търново в основания от него
Рилски манастир.
Св. Иван Рилски е роден вероятно
през 876 г. в село Скрино, край Дупница и
умира на 18 август 946 г. Живее по времето на княз Борис I и цар Симеон I Велики.
Най-активните му години са при царуването на цар Петър I (927-969). Основният му
празник в православния календар е
Отчовден на 19 октомври.
До 25-годишна възраст бъдещият светец е пастир. Но в неговото сърце винаги
гори любовта към Бога и желанието да му
се посвети изцяло. Първоначално рилският
чудотворец постъпва в манастира "Св. Димитър", под връх Руен във Влахина планина. Там придобива богословско образование, изучава богослужебните книги, получава духовнически сан и се подготвя за великата си духовна мисия. Приел монашество, той се отдава на пост и молитва, като
се установява първоначално във Витоша,
а по-късно в най-високата и безлюдна българска планина Рила, където по-късно основава едноименния манастир. Там той
извършва множество чудеса, помага на хората в нужда, изцерява ги от тежки болести. Славата му се разнася далеч от Рила
планина, из пределите не само на България, но и на Европа.
Българският цар Петър I изминава
цялото разстояние от 500 км от столицата
Велики Преслав до Рила, за да се срещне
с него. Монахът обаче не пожелава да се
запознае с владетеля поради смирение.
Той приема плодовете, но не и златото, което държавният глава му предлага, като

само му се покланя отдалеч. Това още повече увеличава славата му и към него заприиждат ученици от цяла България.
След смъртта си през 946 г. св. Иван
е погребан близо до основаната от него
Рилска обител, но скоро след това Петър
нарежда мощите му да бъдат пренесени в
град Средец, днешна София. Вероятно тогава този първи и най-велик български светец е канонизиран. Византийският писател
Георги Скилица свидетелства, че в Средец
мощите му излекували византийския император Мануил I Комнин (1143-1180).
През 1183 г., по време на поредната
унгарско-византийска война, унгарският
крал Бела III превзема Средец и отнася
мощите на свети Иван в своята столица
Гран (Естергом). Според преданието, местният римокатолически архиепископ заявява, че не му е известно да съществува такъв светец, за което св. Иван го наказва с
онемяване. След като се преклонил пред
мощехранителницата и поискал прошка,
говорът му се възстановил. Впечатлени и
обезпокоени от това чудо, през 1187 г. унгарците връщат мощите на светеца в България.
На 1 юли Църквата празнува връщането на мощите на св. Иван Рилски от Търново в Рилската обител. И днес всеки вярващ може да целуне ръката на св. Иван
Рилски, чиито нетленни мощи се намират в
специална ракла пред иконостаса в главната църква на манастира.
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26 ОКТОМВРИ – ДИМИТРОВДЕН
Свети великомъченик Димитрий се
родил в семейството на солунския градоначалник. Баща му вярвал в Христа, но не
давал публичност на вярата си – времето
било нелеко за последователите на Спасителя.
След смъртта на родителите си, Димитрий наследил голямо, както материално, така и духовно наследство. Когато император Диоклециан го издигнал за управител на Солун, той получил тежката задача
да унищожи християните - нещо, което противоречало на вярата и разбиранията му.
Напротив, той започнал открито да проповядва Словото Божие. През есента на 306
г. император Галерий, изявен противник на
християните, минал през Солун на връщане от военен поход. И когато младият градоначалник защитил пред него вярата си,
той го хвърлил в тъмница. Било 26 октомври, когато войниците проболи тялото на
мъченика. Обагрените от кръвта му дрехи
и пръстен дълго след това изцелявали болестите и недъзите на хората. Това праве-

ли и светите му мощи,
които лежали в малък
храм в града.
Българи и гърци
еднакво тачат паметта
на
война
светец.
Според легендите св. Димитър Солунски е покровител на зимата. Той препуска на черен кон и
води след себе си студовете. В народните
представи зимата започва именно от деня
на неговата смърт. Тогава е и краят на селскостопанската дейност за годината, отбелязван със събори, изпълнени с песни и
танци. Преди Димитровден почистваме
гробовете на починали близки, раздаваме
жито и хляб.

*****************
8 НОЕМВРИ –АРХАНГЕЛОВДЕН
Всеки от
нас, при
кръщението
си, получава
от небето безплътен
пазител,
съпровождащ
го през
целия
му живот, ни казва църквата. Най-високо в
йерархията на ангелите-пазители стои Архангел Михаил – най-верният Божи служител, прогонил от небесата възгорделите се
духове. Изобразяват го как с копие в ръка
пробожда самия Дявол.
Православната църква е определила
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8 ноември за празник в чест на архистратиг
Михаил. Това станало в началото на ІV в.
на Лаодикийския събор, предшестващ Първия вселенски събор.
Архангел Михаил /на еврейски името
му значи „който е като Бог”/ нашият народ
нарича Рангел. Във фолклорните представи Рангел е млад и красив момък, които
идва да вземе душите на тези, които трябва да напуснат земния живот.
С овен за курбан и безквасен хляб
вярващите „измолват” всесилния ангел да
ги дари с лека смърт. Свещеник прекажда
гозбите и стопанките раздават от тях на
съседи и близки. Къщна работа този ден не
се върши.
Съботата преди Архангелов ден е Задушница. С червено вино се преливат гробовете на починалите, раздава се жито,
пали се свещ – да озарява пътя на душата
в отвъдното.

ЩЕ БЪДЕ ЛИ ОТКРИТ ГРОБЪТ НА КРАЛ ВЪЛКАШИН?
Сражението при Черномен, състояло се на 26 септември 1371 г. между
сръбската войска и турските нашественици, е големия военен дебют на османската армия на Балканите. Разбира се, до този момент турските войски
са удържали победи на европейския континент и са внушавали респект у
християнските владетели. Въпреки това обаче до тогава на тях се гледа като на поредния натрапник, с който ще се разправят, както някога са правили
това с могъщите араби, авари, узи, печенеги, нормани, татари... Но сражението при Черномен е повратен момент за присъствието на турците на Балканите – от този момент насетне те вече не са съюзници на християнските владетели, а завоеватели на земите им.
От учебниците по
история знаем, че в битката при Черномен е бил
убит сръбският крал Вълкашин. Как се е оказал
гробът му край Харманли, в местността Извора
на белоногата, до скоро
не ми бе известно, както
и на много хора от местното население. Затова
искам да разкажа това,
което научих по въпроса,
като мисля, че ще бъде
интересно за читателите.
Информацията
за
гроба на Вълкашин достигна до мен случайно,
когато една вечер бях дежурен в поделението в
Харманли. Дойдоха двама
археолози,
които
представиха командировъчно за три месеца и
писмена молба от Националния институт по археология до командира, да
им бъде отпуснат един
военен металотърсач за
предстоящата
експедиция. Такъв бе отпуснат,
но за жалост експедицията се оказа неуспешна.
По-късно имаше още една неуспешна експедиция, този път българоюгославска.
Интересът

ми обаче вече беше възбуден и ме накара да се
поразровя по-дълбоко в
историята.
При навлизането си на
Балканите турците намират
една богата земя: с пълни с
риба реки, плодородна почва, тучни ливади и богати
на дивеч гори. Това обаче
е една обезлюдена земя. В
многовековната вражда на
България и Византия, спорната област Тракия е била
завоювана ту от едните, ту
от другите. Българите избивали византийците или ги
преселвали на север от Дунав, противниците им пък
избивали българите или ги
преселвали в Мала Азия.
Така турците, след като
доплячкосали каквото било
останало, решават да създадат тук своя държава със
столица днешния Одрин.
В това им намерение
те били подпомогнати и от
военно-политическата обстановка на Балканите. За
решаване на вътрешните
си проблеми, както България, така и Византия използвали турците като съюзник
и това създава една изключително благоприятна обстановка за намеренията на

османците. В същото това
време една друга държава
на Балканите – Сърбия, се
намира в своя възход.
Сръбският крал Вълкашин
решава да присъедини
спорната област Тракия
към пределите на своята
страна, за да осъществи
мечтата си да изведе държавата си както на Бяло,
така и на Черно море.
Той не търсил съюзници за своите користни цели. Превземайки областта
от турците, Вълкашин смятал да парира претенциите
на българите и византийците за спорната гранична земя. За тази цел навлиза с
войската си по десния бряг
на Марица и установява
лагера си в черноменските
ливади. Тази област представлява един триъгълник с
тясна основа и дълги страни. Лявата е брегът на реката, а дясната – гъста гора
с тесни коларски пътища,
неудобни за големи войскови подразделения. Тясната
страна пък е поток, пресъхващ през лятото.
Турците не се решават да посрещнат тук сръбските войски, страхувайки
се от враждебно настрое-
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ните българи.
Решават
да
приемат боя
край Одрин,
където ще победят или ще
загинат пред
очите на жените и децата
си. През нощта на 25 срещу 26 септември 1371 г. те
оставят в лагера
едно
подразделение, което да
имитира обичайните нощни шумове, а
основната
част на войската се придвижва до
днешния Свиленград, преминават Марица и се спускат по десния бряг на реката. Така те успяват да отстранят безшумно далечната
стража на сръбската войска. Когато близката сръбска стража усеща присъствието на турците, те са вече толкова близо, че сърбите нямат време да организират необходимия отпор. Първа в боя се хвърля
кралската част, като найелитната сръбска войска,
но в тъмнината попада в
центъра на турската армия.
При състоялия се кръвопролитен пробив малка част
от сърбите успяват да преминат, но крал Вълкашин е
тежко ранен, като неговите
телохранители едва успяват да го изведат от боя. В
тъмнината кипи кървава
сеч, като изходът на битката е неизвестен. Едва при
първите лъчи на слънцето
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става ясно, че победата
клони към турската страна.
Оцелелите при пробива сърби, с техния ранен
крал, се стремят да се отдалечат на безопасно място. Преследва ги турски отряд и телохранителите нямат време да превържат
добре ранения. След няколкочасови маневри сърбите успяват да вземат
преднина и достигат до
днешната местност Изворът на белоногата, край
Харманли. Спират, за да
превържат краля, но установяват, че той вече е мъртъв, починал не толкова от
тежката рана, отколкото от
загубата на кръв. Липсата
на време да му се окаже
адекватна помощ е била
фатална.
Време за пищно погребение няма. Погребват
го набързо и продължават
към Сърбия, за да занесат
страшната вест за разгро-

ма на християнската войска
и смъртта на крал Вълкашин.
Днес местността Изворът на белоногата е вилна
зона, застроена с жилищни
постройки, магазини, сервизи. През нея преминават
ЖП линия, има огромен
паркинг, ресторант, мотел с
бар и малък плодовозеленчуков пазар. Местността е прорязана от водопроводи, канализации и
електропроводи. Ландшафтът е силно променен и
приликата с мястото от
преди 600 г. е нищожна. Но
тук някъде е погребан крал
Вълкашин и законно изниква въпросът ще бъде ли
някога намерен неговия
гроб. По скоро не, но винаги остава една вратичка,
наречена случайност.
Петко АБАДЖИЕВ –
Харманли

ПЕЧЕНИ ФИЛИИ СЪС СИРЕНЕ
/предложение на Йорданка Стайкова от Шумен/
Продукти: 180 гр. твърдо сирене, 1 яйце, 300 мл. прясно мляко, 4 филии бял хляб,
лимонов сок, 20 гр. масло, черен пипер, сол.
Начин на приготвяне: Разбиваме яйцето с млякото, посоляваме, поръсваме с черен пипер и добавяме няколко капки лимонов сок. Потапяме филиите в така приготвената смес и ги нареждаме в намазана с масло тавичка. Поръсваме отгоре настърганото сирене, прибавяме парченца масло и поливаме с останалото мляко. Печем в слаба фурна
около 20 мин.

ПЕЧЕН ПИПЕР СЪС СИРЕНЕ И ЯЙЦА
/предложение на Митко Симеонов от Добрич/
Продукти: 1 буркан печен и обелен пипер, 250 гр. сирене, 3 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко, 1 с.л. брашно, сол, черен пипер, магданоз, 2-3 с.л. олио.
Начин на приготвяне: В намазнена тавичка нареждаме един до друг разделения
на половинки пипер. Поръсваме с натрошеното сирене и подправките. Нареждаме останалия пипер и заливаме с разбитите с киселото мляко яйца. Поливаме с олио и печем
на 250 градуса.

БУЛГУР СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ
/предложение на Стоянка Сидерова от с. Красен, Добричко/
Продукти: 1 ч.ч. булгур, 1 пакет пресни или замразени зеленчуци /по избор/ – по
50 гр. пипер, моркови, домати, грах. Освен това черен пипер, сол, олио магданоз.
Начин на приготвяне: Булгурът се задушава в малко олио. Отделно се задушават
и нарязаните зеленчуци и всичко се смесва. Подправя се с черен пипер и сол. Залива се
с 4 ч.ч. топла вода и се вари до набъбване на булгура. Накрая се поръсва с нарязания
магданоз.

СЛАДКИШ С МАРМАЛАД
/предложение на Стоянка Миланова от Добрич/
Продукти: 3 яйца, 1 ч.ч. захар, половин ч.ч. олио, 1 ч.ч. кисело мляко, 1 ч.л. сода за
хляб, 1 ч.ч. нарязани орехи, 1 бурканче мармалад, брашно, ванилия.
Начин на приготвяне: Яйцата разбиваме със захарта. Прибавяме олиото, киселото мляко, содата, ванилията и достатъчно брашно, за да се получи кексово тесто. Половината от него сипваме в намазнена и набрашнена тавичка. Печем на 200 градуса. Веднага след изпичането мажем отгоре с мармалад /най-добре сливов/. Поръсваме с орехите и изсипваме останалото тесто. Печем отново, но само отгоре. След като сладкишът
изстине, го поръсваме с пудра захар и го нарязваме на квадрати или ромбоиди.
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ВЪЛШЕБНИ МАСКИ ЗА КРАСИВА КОЖА
Всичко предложено тук изисква минимум усилия, а е наистина ефикасно и тонизира, освен кожата ви, но и самите вас.
Маска с царевично брашно: 2 с.л. царевично брашно се смесват с един белтък.
Намазва се лицето и след 15-20 мин. маската се измива с хладка вода. Маската може да
се направи и като яйцето се замени с вода.
Ако, вземайки душ, всеки път си правите масаж на цялото тяло /предварително намокрено/ с царевично брашно, кожата ви ще бъде гладка като масло. Брашното действа
като пилинг маска и едновременно подхранва.
Пилинг с кафе: След сутрешното кафе разнесете утайката по предварително намокреното си лице. Разтъркайте в продължение на 5 мин. Кожата ви ще стане блестяща
и еластична.
Маска с белтък: 1 белтък се разбива на пяна и в него се добавят 4-5 капки лимонов сок. На лицето се нанасят няколко пласта. След 15-20 мин. лицето се измива с хладка вода. Маската избелва кожата и на допир лицето ви става като полирана ледена пързалка.
Универсална маска: Сварете парче тиква без захар с малко вода. Смачкайте го на
еднородна каша и го смесете с 10 капки витамин А и един суров жълтък. Разбийте добре. Нанесете на лицето за 20-30 мин. Измийте с хладка вода. Най-добре правете маската вечер, преди лягане.
Лосион за отстраняване на лунички: 20 стръка магданоз се заливат в емайлиран
съд с 500 мл. вряща вода. След 1 час течността се прецежда и с напоен в нея памучен
тампон се правят обтривания на луничките.
Бирена маска против лунички: 10 мл. бира се смесват с 50 мл. вода и с получената смес се намазва вечер измитото и подсушено лице. На сутринта кожата се измива с
хладка вода. Процедурата е съпроводена с белене на кожата.

ЗА БОЖЕСТВЕНИ РЪЦЕ
За да запазите ръцете си млади, нежни и гладки – грижете се за тях.
При постоянно зачервени ръце: Най-добрият лек е редовното киснене на ръцете
в гореща вода, с разтворена 1 с.л. суха горчица, редувано с киснене в студена вода. Във
всеки от съдовете ръцете се държат по 2-3 мин., като процедурата завършва в студената вода.
Ако дланите ви са често студени или влажни:
Усещането е доста неприятно, особено при ръкостискане. Необходим е ежедневен масаж на дланите за засилване на кръвообращението. Докато нанасяте крем,
масажирайте ръцете от края на пръстите към китката.
След това всеки пръст поотделно - от нокътя към дланта.
При суха или напукана кожа на ръцете: Незаменимо подхранващо и омекотяващо действие в случая
има банята със зехтин. Стоплете зехтин до поносима
температура и потопете в него ръце до китките. Подобно действие има и банята с парафин, която се прави в козметичните салони. Отлично средство за лечение на напукани
ръце е и маята за хляб, разбъркана на каша с вода. Ръцете се намазват с нея и след 20
мин. се измиват с хладка вода.
При груба кожа на лактите: Веднъж седмично нагряваме на водна баня малко
растителна мазнина и я наливаме в 2 купички. Топим лактите си и ги държим поне 5 мин.
После ги търкаме с пемза. Накрая намазваме с крем, за да стане кожата гладка и мека.
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ВДЪХНОВЕН ОТ ДОСТОЙНИТЕ … *
„С майка ми варим ракия
в тази есен тъй кахърна
кахърен съм и аз самия...”

Тези стихове на поета Димитър Милов от стихосбирката „Сълза от ангела” сигурно
имат голяма художествена стойност, след като са удостоени с литературната награда
„Георги Братанов”. Те, стиховете, всичко си имат – и ритъм, и рима. А темата! О, темата
е тъй значима! А ми да! Става дума за варенето на ракия, радостта на народа, както се
казва. Аз самия не съм безразличен към тази тема. Тя дълбоко ме вълнува! И вдъхновен
от горните достойни за награда стихове, създадох следното творение:
НЕДЕЛЕН ДЕН
Неделя е. Варим ракия
Радой, Станой и бай Илия.
Деня е мрачен и дъждовен
пък аз съм мокър и тъжовен.
Неделя е. Варим ракия,
днеска пак ще се напия.
Браво на мен, супер,а! Да е честита наградата на г-н Милов! Наздраве!

Димитър ГРУДЕВгр.Варна
* - Достойни бойци на литературния фронт – сп.”Зари” бр.6 2009г.

*****************
ПРИ ДИНГИЗА
Банчоолу бил каруцар и живеел малко след моста, пред който пък била кръчмата на Дингиза. И всяка вечер, преди да се прибере, се отбивал там за по някоя и
друга ракия. Което пък било повод за непрестанни кавги и разправии с жена му.
Писнало му и накрая обещал, че ще престане.
И така, надвечер Банчоолу се прибира и кончето по навик спряло пред кръчмата. Той обаче го шибнал да продължи, мърморейки си: „Бъди курназ Банчоолу,
мини моста”. Минал той от другата страна, ухилил се доволен и си казал: „Браво
Банчоолу! Курназ мъж излезе. Заслужаваш затова да се почерпиш с една ракия
при Дингиза”…
ЗАБРАНА
Срещат се две блондинки и говорят за трета, също блондинка:
- Чу ли, Муцка. Десито се удавила в морето! Била на кея, подхлъзнала се и
паднала във водата.
- Но как, та нали тя знае да плува?
- Да, но там имало надпис: „Плуването забранено!”

23

ДА ПРОВЕРИМ ПОЗНАНИЯТА СИ
1. Едно от тези произведения не принадлежи на Пьотр Чайковски.
Кое? — “Лебедово езеро”, „Дама пика", „Италианско капричио", „Спящата красавица",
„Садко".
2. Откриването на питекантропа, древния прародител на човека, е дело на…?
— Чарлз Дарвин, Жулиен Ламетри, Жан Батист Ламарк, Роберт Бойл, Евгений Дюбоа.
3. С наименованието „Стълбове на Херкулес" древните пътешественици са
обозначавали. . .? — Скалите на Сицилия, Ламанш, Гибралтар, нос Добра Надежда,
остров Майорка.
4. Знаменитият художник Франциско Гойя е по националност. . .? —испанец,
италианец, французин, португалец, датчанин.
Отговори:

1. „Садко”, 2. Евгени Дюбоа, 3. Гибралтар, 4. Испанец

ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА
Задача1:
Ученик купил молив, гума и тетрадка. Ако знаеш, че една гума и един молив струват
32 стотинки, един молив и една тетрадка - 52 стотинки, а една тетрадка и една гума – 60
стотинки, пресметни по колко струват поотделно моливът, гумата и тетрадката.
Задача 2:
На масата са наредени в редица 6 чаши. Първите три са пълни с вода, а останалите са празни. Можеш ли да направиш така, че редицата от чаши да се измени и на масата да се редуват пълна и празна чаша, ако имаш право да докоснеш само една от тези
чаши?
Задача 3:
В една 5-местна лека кола пътували четирима бащи и четирима сина. Служител
на КАТ ги спрял, не открил никаква нередност и им позволил да продължат пътуването
си.
Защо?

На задача 3: В колата са пътували син, баща, дядо, прадядо и прапрадядо.
На задача 2: Вземаме средната пълна чаша, изсипваме от нея водата в
средната празна и я връщаме на мястото й.

Отговори:

На задача 1: Гумата струва 20 ст., моливът – 12 ст., тетрадката – 40 ст.

НЕИЗВЕСТНО ЗА ИЗВЕСТНИТЕ
ШЕГИТЕ НА МОРЕПЛАВАНЕТО
Кралят на Великобритания Джордж V, още като уелски принц, по традиция е служил във флотата. Веднъж на принца било поръчано да установи местонахождението на
кораба. Принцът връчил на капитана листа с изчисленията си и останал много учуден,
когато
капитанът
му
предложил
незабавно
да
свали
фуражката
си.
— Но защо, капитане? Какво общо има това с моите изчисления?
— Много общо, сър! Според вашите изчисления ние се намираме в Темза и сега ще
влезем в Уестминстърското абатство.
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