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ОПЕРАЦИЯТА ЗАВЪРШИ УСПЕШНО 
 

 От затвора избягал опасен престъпник. Дълго време той се криел, но накрая инспекторът 
Варнике попаднал на следите му. В едно село съобщили на Варнике и на помощника му, че няка-
къв непознат минал преди петнадесетина минути и се запътил към полето. Преследвачите забър-
зали по тази посока. На полето те видели човек да жъне лен. Инспекторът го запитал:  
 — Не е ли минавал оттук преди малко висок широкоплещест мъж? 
 — Може и да е минал. . . пък да не съм го забелязал. Не съм се оглеждал — отговорил не-
познатият, без да се обръща към инспектора. 
 — Благодаря и извинявайте — подвикнал Варнике, продължавайки да тича. Изведнъж той 
се спрял, светкавично измъкнал пистолета си и го насочил към продължаващия спокойно да жъне 
непознат. — Дявол да го вземе, едва не изтървах този бандит. Горе ръцете! Този път, драги, няма 
да ми избягаш. 
 

По какво инспекторът познал, че това е избягалият престъпник? 

СЪОБЩЕНИЕ 
 

 Уважаеми читатели,  
 
 Постъпи предложение от Величка Николова от Варна за нова рубрика — 
“Бисери от детската уста”. Не можем да открием такава, защото нямаме достатъчно 
материал да запълним цяла страница. Ако вие мислите, че имате материали и ни из-
пратите достатъчно, то тогава можем да я създадем. Но имайте в предвид, че ако се 
открие такава рубрика, то ще са нужни материали и за бъдещите броеве. 
 
 Редакцията очаква Вашето решение. 

     

ОТГОВОР НА ЗАГАДКАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ 

Мнимият полицай 

 Инспектор Стрезов арестува „полицая", който продупчвал билета си на ком-
постьора. Съгласно наредбите, униформените служители на МВР пътуват безплат-
но по всички обществени превозни средства. Тази подробност не е била известна на 
преоблечения крадец и поведението му правилно привлича вниманието на Стрезов. 
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ДИМИТЪР ПАРАПАНОВ — ПРЕЗИДЕНТ НА НОВООСНОВАНА-
ТА МЕЖДУНАРОДНАТА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛЯПО-

ГЛУХИТЕ! 
 
 На 16.09.2011 г. в Стокхолм, Швеция се случи едно историческо събитие. 
 Международната спортна федерация на сляпо-глухите (МСФСГ) бе основана на учредител-
ното й събрание. В него взеха участие пет организации, които са и членовете-учредители на 
МСФСГ, имащи право на глас:  
− Националната спортна федерация на сляпо-

глухите в България; 
− Норвежката асоциация на сляпо-глухите; 
− Финландската асоциация на сляпо-глухите; 
− Унгарската асоциация на сляпо-глухите; 
− Руската асоциация на сляпо-глухите „Елвира”. 
 Представители на Италия и Испания присъстваха 
като наблюдатели. 
 Бе приет Уставът на Международната спортна фе-
дерация на сляпо-глухите. 
 Избран бе Изпълнителен Комитет на МСФСГ в 
състав: 
 Президент: Димитър Парапанов (председател на Националната спортна федерация на сля-
по-глухите в България, председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България и 
директор на Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НРЦСГ) „Хелън Келър”); 
 Вицепрезидент: Гейр Йенсен (председател на Норвежката асоциация на сляпо-глухите);                      
 Членове: 
− Еско Янти (представител на Финландската асоциация на сляпо-глухите); 
− Надежда Голован (представител на Руската асоциация на сляпо-глухите „Елвира”);                                
− Тамаш Гангъл (председател на Унгарската асоциация на сляпо-глухите); 
 За одитор на Международната спортна федерация на сляпо-глухите бе избран Сергей Си-
роткин (той е президент на Руската асоциация на сляпо-глухите „Елвира”).  
 Международната спортна федерация на сляпо-глухите (МСФСГ) е спортна международна 
организация, създадена с цел популяризиране и развитие на спорта сред сляпо-глухите по целия 
свят. МСФСГ представлява и поддържа тесни взаимоотношения с Европейския съюз на сляпо-
глухите (ЕССГ) и Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ). 
 Международната спортна федерация на сляпо-глухите ще провежда европейски и световни 
спортни събития, включително състезания по лека атлетика, канадска борба, шампионати по шах 
и спортна табла, които ще бъдат достъпни за хора със сляпо-глухота. 
 Всяка национална организация, включително асоциирани и отделни звена, които имат своя 
собствена спортна структура за сляпо-глухите и пълна самостоятелност за насърчаване на спорт-
ни събития в собствената си страна, имат право да станат членове на Международната спортна 
федерация на сляпо-глухите. В допълнение, националите организации на хората с увреждания, 
които са членове на ЕССГ и СФСГ, могат да станат членове на МСФСГ. 
 МСФСГ ще бъде регистрирана в България, където ще се проведе и следващото й Общо 
Събрание, през октомври 2012 г. 
 Международно спортно състезание и шампионат по шах ще се проведат през м. август 2014 
г. в България. 
 Най-учтиво каним всички национални организации на сляпо-глухите, които са членове на 
Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) и на Световната федерация на сляпо-глухите 
(СФСГ), да се присъединят и като членове на МСФСГ.  

Гейр Йенсен               
Вицепрезидент на МСФСГ 
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На 12 Октомври 2011 г. се навършват 10 години, откакто Световната 
федерация на сляпо-глухите (СФСГ) играе ролята на международен 

глас на хората със сляпо-глухота. 
 
 
Президентът на СФСГ — господин Лекс Грандия получи международна награда. 

 
 
 На 30 септември 2011 г. в Сао Паоло, Бразилия, г-н Лекс Грандия — президент на Светов-
ната федерация на сляпо-глухите получи наградата за Особени Заслуги на Дефблайнд Интерне-
шънал (световна асоциация, предлагаща услуги за сляпо-глухи). 
 Лекс Грандия е първият сляпо-глух, който получава 
такава награда. През последните 6 години г-н Грандия е пре-
зидент на СФСГ, а преди това, в рамките на 4 години, той 
изпълнява ролята на Генерален Секретар на СФСГ.  
 През периода 1997-2001 г. Грандия е председател на 
Европейската мрежа на сляпо-глухите и член на борда на 
Европейския форум на хората с увреждания. 
 През 2007-2008 г. Лекс Грандия е председател на Меж-
дународния алианс на хората с увреждания и се изказва от 
името на Алианса по време на специалната среща на ООН за 
Конвенцията за правата на хората с увреждания. Той също представлява Алианса на няколко сре-
щи на Съвета за човешки права в Женева. 
 Г-н Грандия изиграва важна роля във включването на сляпо-глухотата в Конвенцията за 
правата на хората с увреждания на ООН. 
  
 Световната Федерация на Сляпо-глухите (СФСГ) е световна, неправителствена, представи-
телна организация за хора със сляпо-глухота, основана на 12 Октомври 2001 г. в Оукланд, Нова 
Зеландия. СФСГ е законният глас на сляпо-глухите по света. Федерацията има специален съвеща-
телен статус в Съвета на ООН по икономика и социална политика, сътрудничи си с няколко аген-
ции и органи на ООН. 
 Световната федерация на сляпо-глухите е член на Международния алианс на хората с ув-
реждания, който представлява единия билион хора с увреждания по света. 
 Целта на СФСГ е да подобри качеството на живот на сляпо-глухите по целия свят, да им 
осигури равни права и възможности във всички сфери на обществото. Световната федерация на 
сляпо-глухите играе ролята на световен форум за обмяна на знание и опит в сферата на сляпо-
глухотата, тя се бори за увеличаване на международната сплотеност сред организациите на сля-
по-глухите.                                                                                                                                              
  
 Сляпо-глухотата е уникално увреждане, различаващо се от слепотата и глухотата, което не 

19 

Секретарка влиза в кабинета на шефа си: 
- Шефе, отвън ви чака един човек, който твърди, че му дължите 100 000 лв. 
- А как изглежда? 
- Така изглежда, че по-добре да му ги върнете... 

☺   ☺   ☺ 

 

Късно през нощта се чука на вратата на сарафин. Той отваря и го нападат двама. 
- Какво искате от мен? 
- Сто килограма злато! 
- А може ли да ви дам сто и пет? 
- Може! 
- Жено, злато мое, ставай, за теб са дошли! 

☺   ☺   ☺ 

 

В бара Бил споделя със свой съсед: 
- Много харесвам Грейс от етажа над мен! 
- О, ти разбираш от жени! 
- Да, но тя не ми обръща никакво внимание! 
- Е, и тя разбира от мъже. 

☺   ☺   ☺ 

 

- Парите разваляли хората! Глупости! Ако беше така, българите щяха да бъдат най-
прекрасните хора на света! 

☺   ☺   ☺ 

 

След поредната двойка в домашното, учителката казва на Рей да доведе дядо си. 
- Госпожо, не трябва ли да доведа татко? 
- Не, Рей, дядо ти, за да му покажа какви грешки допуска синът му в твоите домаш-
ни! 

☺   ☺   ☺ 

 

Роберто пита в аптеката: 
- Имате ли нещо обезболяващо? 
- Какво те боли? 
- За сега нищо, но тате отиде на родителска среща… 
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КРАСОТА ОТ ГРАДИНАТА 
  

 Напоследък естествените продукти отново заемат своето място в козметиката. 
Известно е, че козметичните средства на много известни фирми се базират на стари 
класически рецепти от миналото. Но по-приятно и забавно е ако сами в къщи и по 
собствен вкус приготвим кремовете, маслата и лосионите, подходящи за нашата ко-
жа. Природата предлага голямо разнообразие, а изборът е ваш. Плодовете са много 
ценен източник на витамини и минерали. Много от тях служат като основа за коз-
метичните препарати. 

− Пъпеш: Нарежете парченца пъпеш, изстудете го в хладилник и ги използвайте 
за да успокоите подпухналите очи и да разхладите потната мазна кожа на лице-
то. 

− Банани: Ако имате лунички и искате да намалите впечатлението, което пре-
дизвикват, смачкайте един банан и го използвайте за маска. 

− Портокали: Те съдържат стипчиви вещества. Тяхната консумация помага на 
организма в борбата му срещу студа. Можете да разбъркате изсушена портока-
лова кора с овесена каша. Със сместа разтъркайте лицето и тялото за да отстра-
ните мъртвите клетки и нечистотии. 

− Лимони: Естествен продукт с разнообразна употреба. Разрежете лимон на две 
и разтъркайте косата за да добие блясък и да отстраните мазнината. В сока на 1 
лимон можете всеки ден да топите ноктите си, за да побелеят и да не са чупли-
ви. Потъмнялата и повехнала кожа ще открие отново свежестта си, ако се търка 
с половин лимон. 

 

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

КОЗМЕТИКА С ТИКВА 
~~ Парче сурова тиква се настъргва на ситно ренде и се нанася върху лицето. Пок-
рива се с марля и се оставя да престои 30 мин. Отмива се с хладка вода. Действа 
много добре при застаряваща и отпусната кожа. 

 

~~ Смесват се 2 с.л. сок от варена тиква с 1 с.л. зехтин. Нанася се обилно върху ли-
цето, а отгоре се слага марля. След 30 мин. марлята се сваля и лицето се измива с 
хладка вода. Маската е подходяща за суха кожа. 

 

~~ Каша от настъргана тиква помага при екземи и изгаряния. 

C!,%!,2å2,
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е толкова широко разпространено. Проучване показва, че 15 до 40 на 100 000 се раждат или ста-
ват сляпо-глухи. Повечето придобиват сляпо-глухота в юношеска или зряла възраст. Изчислено е 
и, че 4 от 5 деца, родени със сляпо-глухота, не доживяват петия си рожден ден, ако не получат 
нужното лечение. 
 
 Постижения през последните 10 години: 
 Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ) организира три успешни световни конфе-
ренции от и за хора със сляпо-глухота: през 2001 г. в Оукланд , Нова Зеландия; през 2005 г. в 
Тампере, Финландия и през 2009 г. в Кампала, Уганда. 
 През последните 10 години СФСГ приветства 17 нови държави-членки, като с това крайни-
ят брой членове на федерацията става 63. Половината от членовете на СФСГ са от развиващите 
се страни. 
 Като член на Международния алианс на хората с увреждания, СФСГ изиграва важна роля 
във формулирането и уреждането на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. 
Световната федерация на сляпо-глухите поддържа близки работни отношения с други членове от 
Международния алианс на хората с увреждания в контролирането на процеса на интерпретация и 
изпълнение на Конвенцията в страните, където тя е ратифицирана и в подкрепянето на организа-
циите в страни, където е на път да се ратифицира.  
  
 СФСГ проведе четири тренировъчни курса за африкански сляпо-глухи лидери и през 2009 г. 
бе основана Африканската федерация на сляпо-глухите. 
 Световната федерация на сляпо-глухите работи съвместно с международни партньори като 
Дефблайнд Интернешънал — световна асоциация, предлагаща услуги за сляпо-глухи и с между-
народни организации като: 
− Шведската Асоциация на хора с увреждания, международно движения, кооперативна асо-

циация; 
− Абилис, Финландия; 
− Кристофър Балйнд Мишън, Германия (християнска мисия в помощ на слепите); 
− Пъркинс интернешънал, САЩ (училище за слепи); 
− СЕНС интернешънал, Обединеното Кралство (организация помагаща на сляпо-глухите хора 

в неразвитите страни); 
− ONCE, Латинска Америка, Испания (неправителствена организация за подобряване качест-

вото на живот на слепи хора и хора с множествени сетивни увреди); 
− Кенталис, Холандия (организация, предоставяща диагностика, грижи и обучение за хора с 

увреждания).  
 
 
 

Световна федерация на сляпо-глухите 
(СФСГ)  
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В ТО - Пловдив: 
„ВОЛЯ ЗА ПОБЕДА” — НАЧИН ДА СЕ ИЗМЪКНЕШ  

ОТ НЕБИТИЕТО 
 

 За поредна година Българска федерация по канадска борба (БФКБ) заедно с верига бензи-
ностанции "OMV", организира интеграционният турнир по канадска борба за хора с увреждания 
„Воля за победа”. За разлика от миналата година, този път датите и „маршрута” на турнира бяха 
леко променени. Започнахме на 22 юли в с. Поликраище, общ. Велико Търново, преминахме през 
Пловдив и Плевен и на 26-ти август финиширахме в гр. София. Освен с тези промени, тазгодиш-
ният турнир беше белязан и от присъствието на много нови участници, млади и не толкова мла-
ди, но всички заредени с огромна воля за победа, не само на състезателната маса, но и на масата 
на живота. И как да не бъде така? Тук се събираме хора с различни увреждания: на опорно-
двигателния апарат, зрителни, слухови и ред други, за които може да се сетите. Почти няма със-
тезател, който да е с по-малко от две физически заболявания. По време на игрите между масите 
се движат хора с протези, в колички; слепи, водени от слабовиждащи. Отстрани картинката е дос-
та стряскаща, особено за човек, неприсъствал друг път на такива места. Влезеш ли обаче вътре в 
душевността и начина на общуване, ще разбереш за каква огромна сила на човешкото същество 
става въпрос. Като че ли колкото по-големи са негативните промени в тялото, толкова по-силна е 
жаждата за извисяване на духа над физическата болка. Вероятно самата болка е един вид катали-
затор, който ни зарежда с енергията, необходима за движението ни напред и нагоре. 
 Самият президент на (БФКБ) — г-н Хаджитодоров в едно интервю пред Тв-7 изразява свое-
то възхищение и почуда от това, как напълно сляп председател на клуб подготвя и изпраща сам 
молба до федерацията за членство в нея. Другата водеща фигура в организирането на интеграци-
онния турнир — трикратната световна шампионка от профлигата Вероника Бонкова признава, че 
здравите са много по-слаби от хората с увреждания и има на какво да се научат от тях. Всички 
ние, и организатори, и участници през изминалите години достигнахме до едно и също мнение – 
проблема не е в кривия крак, липсата на зрение или слуховия апарат, а в начина на мислене. По-
хубаво от това да си млад, здрав и красив няма. За съжаление никой не е застрахован от нещастни 
случаи. Точно тогава се разбира кой колко струва. Номерът е да се опънеш на болката и депреси-
ята. Напук на всичко, да се изправиш и да продължиш напред. В това се състои сладостта от не-
вероятното усещането, че си се опълчил срещу недъга и превратностите в живота. 
 Стотиците километри по разбитите пътища на България, 40-градусовите жеги след финала в 
София са останали в миналото. Забравени са тежките тренировки, мускулната треска и разтегна-
тите сухожилия. Тук при нас и завинаги в нас са спомените от страхотните преживявания по вре-
ме на турнира. Той ни научи на най-важното — когато сме изпаднали в трудно положение, да не 
се предаваме, а да продължим напред с нови сили и воля за победа. 

Кирил Дамянов 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 
 Уважаеми дописници на готварски рецепти, 
 
 Понеже напоследък зачестиха оплакванията от читатели за недостъпните за напълно слепи 
готварски рецепти, които поместваме в списанието, ви молим: Нека следващите рецепти, които 
ни изпращате да не бъдат сваляни от Интернет, само за участие и натрупване количествен брой 
рецепти, а нека те да са простички, скромнички — от финансова гледна точка; нека те да бъдат от 
вашата всекидневна кухня, която да споделите с нашите читатели. 
 

ЗиС 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ЗАЩО ДА ЯДЕМ ЯЙЦА? 
 

 Да ядем или да не ядем яйца – това е въпросът! Последните научни изследва-
ния категорично доказват, че не е необходимо да се лишаваме от тях. Защо яйцата 
трябва да присъстват в ежедневното ни меню? Яйцата съдържат много полезни за 
организма хранителни вещества, които помагат срещу редица заболявания. Въпре-
ки разпространеното мнение, яйцата не повишават много нивото на холестерола. 
Тази наситена мазнина се съдържа в малко количество в яйцата. Те са отличен из-
точник на белтъчини и са алтернатива на месото и рибата. Не са много калорични. 
Съдържат 10% мазнини – повечето мононаситени, които понижават холестерола, 
намаляват сърдечно съдовите заболявания и предпазват от рак. Те са добър източ-
ник на минерали – желязо и фосфор за здрави кости и зъби, също и йод за произ-
водството на хормоните на щитовидната жлеза. Съдържат и някои микроелементи, 
които са необходими на организма в по-малки количества – селен и цинк. Богати на 
хранителни вещества, яйцата могат да помогнат в предпазването от рак на гърдата 
в напреднала възраст (проучване на медицинския институт в Харвард). Изследва-
нията им показват, че жени, които в детството си редовно са консумирали яйца, са с 
по-малък риск да заболеят от рак на гърдата. 
 
 

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

ТРАДИЦИОННИ РЕЦЕПТИ 
 

 

ПРИ БЕЗСЪНИЕ: Напълнете ваната с топла вода (36–37 градуса) и добавете 8 
капки масло от лавандула. Топлата вана предизвиква сънливост у всеки, тъй като 
стимулира потока на кръв от главния мозък към кожата на тялото. Успешно замест-
ва сънотворните таблетки, дори в случай на хронично безсъние. 

 

КЪРВЕНЕ НА ВЕНЦИТЕ: От вечерта си пригответе силна настойка от 2 ч.ч. вода 
и 2 с.л. мента или розмарин. Захлупете с капак и оставете да кисне до сутринта. 
Добавете 1 ч.л. миро – силен естествен консервант. Пазете в стъклена бутилка и 
всяка сутрин изплаквайте устата. Преди употреба разклатете добре бутилката. Бил-
ковите настойки за изплакване на уста унищожават повече бактерии, отколкото 
„фирмените” препарати. Понякога са по-ефикасни от продаваните в аптеката средс-
тва, които струват скъпо. 

 

ЗиС 
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САЛАТА–ХАЙВЕР С ИЗВАРА 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 
 Продукти: 200 гр. извара, 50 мл. прясно мляко, 30 мл. олио, червен пипер, малка глава лук, 
сол, маслини. 
 Приготвяне: Към смесеното с извара прясно мляко се прибавя олиото при непрекъснато 
разбиване. Добавя се червеният пипер и ситно нарязаният лук. Приготвената смес се посолява и 
се разбърква. Оформя се на купчинки в чинийки и се гарнира с маслини. 
                                     

СОС ЗА САРМИ  
(предложение на Братанка Струнчева от Шумен) 

 
 Продукти: 1 праз лук, 4 с.л. олио, 1 зеленчуков бульон, 1 с.л. брашно, 1 с.л. соев сос, 2 с.л. 
доматено пюре. 
 Начин на приготвяне: В тиган с 4 с.л. олио пускаме нарязания на дребно праз лук да се 
запържи. След това слагаме 1 с.л. брашно, също да се запържи. Наливаме малко гореща вода и 1 
зеленчуков бульон да се разтвори, 2 с.л. доматено пюре и 1 с.л. соев сос. Да поври 2-3 минути. 
Като се сварят сърмите, при сервиране ги заливаме с част от соса. 
 
 

СОЛЕН КЕКС ОТ КАЙМА  
(предложение на Върбина Станкова от Шумен) 

 
 Продукти: 1 кг. кайма, 200 гр. пушено сирене, 200 гр. хамбургски салам, 1-2 яйца, 1 филия 
хляб, 50 гр. настърган кашкавал, черен пипер (по желание) 1 ч.л. чубрица, 10 маслини, 150 гр. 
сварени гъби, магданоз. 
 Начин на приготвяне: Всички продукти се нарязват на дребно. Омесваме с хляба, каймата 
и яйцата. Слагаме в кексова форма, с кръг в средата и печем. Като се опече, обръщаме и настърг-
ваме отгоре кашкавал. Като изстине, режем на филии и сервираме.  
 
 

ЛОЗОВИ САРМИЧКИ 
(предложение на Марийка Атанасова от Добрич) 

 
 Продукти: 500 гр. кайма, 100 гр. ориз, 3 глави лук ситно нарязан, 1 ч.ч. копър, магданоз и 
джоджен ситно нарязани, сол и пипер на вкус. За листата: 1 с.л. масло, 500 гр. лозови листа – 
пресни или консервирани, лимонов сок, сол на вкус. 
 Начин на приготвяне: Оризът се накисва в студена вода за 30 мин., след което се прецеж-
да. Лукът се поръсва със с.л. сол, мачка се, докато стане прозрачен, залива се със студена вода и 
се прецежда. Лукът и всички съставки се омесват с каймата. Избират се по-дребни листа с малки 
жилки. Потапят се в 2 л. вряща вода с лимонов сок за 1-2 минути. Охлаждат се. Най-плътните и 
големи листа се слагат на дъното на тенджерата. От останалите се навиват малки сармички. Зали-
ват се с 750 мл. вода, добавя се маслото и лимонов сок на вкус и се слагат да къкрят 35-40 мину-
ти. 
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В ТО - Варна: 
МНОГО ОПИТ, ИДЕИ И НОВИ ПРИЯТЕЛИ! 

 
 Отдавна планирахме да проведем многостранна среща-турнир с няколко ТО на сляпо-глухите и за 
радост това най-после бе осъществено. На турнира бяха поканени отбори от ТО-Шумен, ТО-Добрич, ТО-
Кърджали, ТО-Стара Загора, ТО-Пловдив и домакините от ТО-Варна. За съжаление отборите на ТО-
Шумен, ТО-Добрич и ТО-Кърджали отказаха участие, поради други ангажименти. Турнирът по канадска 
борба, шах, табла и общофизически дисциплини се проведе в гр. Варна от 30.08 до 01.09.2011 г., при мно-
го добра организация и на завидно високо ниво. За наша чест бяхме уважени и от Председателя на 
НСФСГБ — г-н Димитър Парапанов, който връчи и наградите на изявилите се участници на Осмия Наци-
онален фестивал на художествената самодейност в гр. Пловдив. От ТО-НАСГБ Варна участие в този фес-
тивал и награди получиха: Станислав Парушев, Ганка Параскевова и Станчо Добрев. Участниците от ТО-
Стара Загора също получиха наградите си за тяхното бляскаво изпълнение и изненадващо участие. Състе-
занията започнаха от канадската борба, при която се получиха следните резултати: 1-во място: „Марица” 
Пловдив, 2-ро място: „Августа” Стара Загора, 3-то място: „Вихър” Варна. В турнира по спортна табла се по-
лучи следното класиране: 1-во място: „Вихър” Варна, 2-ро място: „Августа” Стара Загора, 3-то място: 
„Марица” Пловдив.  
 Крайното класиране на лекоатлетически и общофизически дисциплини доби следния вид: 1-во мяс-
то „Вихър” Варна, 2-ро място „Марица” Пловдив, 3-то място „Августа” Стара Загора.  
 Приятно впечатление на турнира направи отбора на „Августа” Стара Загора, който е с много малко 
опит, но в различните дисциплини завоюва доста от призовите места. По време на турнира преживяхме 
много положителни емоции, споделихме идеи, обменихме опит и установихме нови контакти и приятелст-
ва. Искрено се надяваме такива турнири да станат традиция всяка година, не само в гр. Варна, но и в други 
градове на България. А защо такива турнири да не прераснат и в международни? 

Ваньо Биячев 

В ТО - Варна: 
 

ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ И НЕСТИХВАЩИ АПЛОДИСМЕНТИ 
 
 Състав за стари градски песни „Детелини” и фолклорна формация „Цвете шарено” на 03.04. и 
05.06.2011 г., взеха участие в гр. Пловдив на Националния фестивал за български градски песни „Нежни 
чувства”. Едни от най-активните участници на многото изяви до сега, които пеят с желание и представят 
много добре ТО на сляпо-глухите гр. Варна: Ганка Параскевова, Цонка Трифонова и Лидия Петрова. Те се 
представиха с три песни и дует, изпълнен от Параскевова и Трифонова. Триото получи Грамота за отлич-
но представяне, а Ганка Параскевова беше наградена с прекрасна книга — „Да се върнем в младостта”, с 
повече от 200 песни. С много емоции и вълнения от отличното представяне, изпълнителите се завърнаха 
във Варна. На 03 и 04.07.2011 г. състав за Стари градски песни към ТО на сляпо-глухите — „Детелини” и 
Фолклорна формация „Цвете Шарено” с художествен ръководител и музикален съпровод Станислав Па-
рушев, изпълниха два концерта на лятна сцена „Раковина" в морската ни столица. Станчо Добрев предста-
ви съставите и участниците на варненската публика. Изпяха се много народни, шлагерни, стари градски 
песни, както дуетно, така и индивидуално. Сред бурни аплодисменти и радостни поздравления от прияте-
ли и гости завърши този хубав ден. На 09 и 10. 07.2011 г. в гр. Перник се състоя Петия републикански 
многожанров фестивал за хората с увреждания. И тази година малката варненска група взе участие във 
фестивала. За цялостно изпълнение на стари градски песни вокална група „Детелини” беше наградена с 
Диплом първо място, а фолклорния състав „Цвете Шарено” с Диплом за второ място. След приключване-
то на фестивала горди и щастливи от наградите прекарахме една незабравима вечер с много колеги и при-
ятели от други градове. А на 21.07.2011 г. в гр. Пловдив се състоя Осмия национален фестивал на худо-
жествената самодейност на сляпо-глухите в България. Вокална група за стари градски песни „Детелини" и 
Фолклорна формация „Цвете Шарено" с художествен ръководител Ганка Параскевова и музикален съпро-
вод Станислав Парушев се представиха отлично на фестивала. Участваха: Станчо Добрев, Ганка Параске-
вова, Димитър Хинев, Динко Костадинов, Станислав Парушев и Павлинка Парушева. Изпълненията, как-
то на старите градски песни, така и на народните песни бяха добри. Със златен медал за Изобразително 
изкуство бе наградена Ганка Параскевова.  
 За солово изпълнение бе награден със златен медал Станислав Парушев. Станчо Добрев и Ганка Па-
раскевова бяха наградени със сребърен медал за дуетно изпълнение на стари градски песни. Лично твор-
чество — рецитиране на стихотворение бе наградена Ганка Параскевова със сребърен медал. Благодарим 
на председателят на НАСГБ Димитър Парапанов за добрата и стегната организация на фестивала; на УС 
на НАСГБ и всички сляпо-глухи включили се в това мероприятие, за да прекараме едни незабравими и 
прекрасни мигове в Пловдив.  

Ганка Параскевова 
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В ТО - Добрич: 
ПОКЛОН ПРЕД ДОБРИЧКАТА ЕПОПЕЯ 

 
 Представители на сляпо-глухите от Добрич се включиха в проявите, посветени на 95-годишнината 
от епичните боеве за отбраната на Добрич по време на Първата световна война. Тези сражения остават в 
историята, като Добричката епопея. Бойците от Трета българска армия в продължение на три дни успяват 
да защитят града от многократно превъзхождащият ги по численост противник. Проявите посветени на 
годишнината започнаха още в началото на септември. Кулминацията бе на 7 септември. Паметта на за-
щитниците на Добрич бе почетена с общоградско поклонение пред възстановения паметен кръст, издиг-
нат още през 1941 г. от възпитаниците на Добричката мъжка гимназия „Цар Борис ІІІ”. На поклонението 
присъстваха областният управител Желязко Желязков, кметът на Добрич — Детелина Николова и Румен 
Николов — заместник началник на Военноморските сили. Панихида за загиналите отслужи протойерей 
Стоян Димов. Почетен караул от състава на Военноморските сили премина в тържествен марш в чест на 
героите. Веднага след общоградското поклонение потегли автомобилно шествие по стъпките на славната 
Първа конна дивизия на ген. Иван Колев. Новата експозиция в Мемориалния комплекс „Военно гробище 
— музей” бе официално открита на 6-ти септември. Най-атрактивните експонати в нея са оръжията, пре-
доставени като дарение от Министерството на отбраната. Сред тях са легендарните пушки „Манлихер”, с 
които е била масово въоръжена българската армия по време на Първата световна война. Могат да се видят 
и пушките „Маузер”, които са били на въоръжение в турската армия, действала на добруджанския фронт, 
като съюзник на България. Посетителите ще видят и германската картечница „Шварцлозе”, както и оръ-
жието на противника — руски кавалерийски саби и офицерски пистолети. Експозицията разполага и с не-
показани досега документи, свързани със събитията преди 95 години и с лични вещи на български офице-
ри и войници — участници в Добричката епопея. Проведе се научна сесия, посветена на сраженията край 
Добрич, в която участие взе и проф. д-р и.н. Велико Лечев от Великотърновският университет „Св.Св. Ки-
рил и Методий”. В продължения на десетилетия Добричката епопея оставаше в сянката на победите на 
Първа и Втора българска армия в Македония, превземането на Тутраканската крепост и боевете при Куба-
дин. Едва през последните години, благодарение на положените усилия от Регионалния исторически му-
зей в Добрич бе хвърлена светлина върху сраженията край града. Добрич е осигурявал тила на българска-
та армия и отбраната по цялата линия Варна — Силистра. Удържането на позициите край града е изклю-
чителна предпоставка за успешното настъпление на българската армия към устието на Дунав. Докосвайки 
се до историческите факти, ние си припомнихме героичното дело на тези храбри офицери и войници. Те с 
чест са дарили живота си за нашата свобода. Поклон пред светлата им памет! 

 
Калинка Ковачева  

     
В ТО - Шумен: 

ВЕЧЕР НА ТАЛАНТА МЕЖДУ ПРИЯТЕЛИ В ОБЗОР 
 

 От 28 август до 3 септември 2011 г. се проведе среща между ТСО на слепите от гр. Шумен и гр. 
Сливен в Обзор, с цел обмяна на опит. Спонсори бяха Рехабилитационен център и ТСО на слепите.  
 Поканен да се включат в мероприятието получиха и сляпо-глухите от двете организации.  
 Настанихме се в станцията, близо до морето с управител Тошко Николов — бивш директор на ПП 
„Успех” Шумен. Условията бяха много добри и не ни липсваше нищо. Времето беше прекрасно и даде 
възможност да се ходи на плажа, на разходки, с цел опознаване на града. Разгледаха се някои архитектур-
ни забележителности. Проведоха се състезания — другарски срещи между шуменските и сливенските 
спортисти по шах, спортна табла и канадска борба. Участие взе и председателя на сляпо-глухите от гр. 
Шумен — Янко Стайков. Предпоследният ден се проведе вечер на приятелите и таланта между двете ор-
ганизации. Група „Еделвайс” с трима участници изпълниха концерт от стари градски и народни песни. 
Залата се огласяше от любимите на всички песни „Пътнико свиден”, „Една българска роза” и „Моя стра-
на, моя България!” Тези дни, прекарани с приятелите, ще останат скъп спомен за всички. 
 

Върбина Станкова 
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ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 
 
− 14 октомври — Преподобна Параскева — Петка Търновска. Петковден.  
Именници: Петко, Петкана, Параскева, Пенчо, Пеньо, Пенка. 
Обредна трапеза: месо, курбан чорба, яхния с праз, сарми от лозови листа. 
Петкин — народен празник, свързан с някои предхристиянски елементи. В планинските райони 
на Петки се извършват обреди, които имат връзка с животновъдството. Овчарите пускат кочовете 
при овцете за оплождане. Докато трае оплождането, жените не бива да подхващат никаква работа 
— не плетат и не шият, не перат и не месят тесто, за да се роди здрав добитък. След оплождането 
на овцете те изпичат пресни питки. Правят се семейно-родови курбани, сборове и служби за 
здраве и за нова къща. За курбана жените носят хлябове, вино, ракия. Прави се обща трапеза, коя-
то най-напред се прекадява и благославя от свещеника. Преди да се хранят, жените си раздават 
една на друга парче хляб. На първия понеделник преди Петковден в Източна Тракия се изпълнява 
обичаят Господя църква прави се общоселски курбан. Първата събота преди Петковден (кокоша 
църква, божи дух) в жертва се принасят само кокошки. В съботата преди Петковден в някои 
райони е Петковската задушница. В християнската религия Преподобна Параскева — Петка Епи-
вацка, Търновска (X-XI в.) е светица и отшелничка, родена в гр. Епиват, Тракия. Мощите на све-
тицата са един от трофеите, които донася цар Иван Асен II след Клокотнишката битка. Налагане-
то на култа към св. Петка провокира написването на редица литературни творби, между които 
най-известно е житието на св. Петка, дело на патриарх Евтимий. 
  
− 26 октомври — Великомъченик Димитрий Солунски — Мироточец. Димитровден.  
Именници: Димитър, Димитрина, Димо, Димка, Драган, Драгана, Митко, Митра. 
Обредна трапеза: пита с ябълки, яхния от петел, курбан от овче месо. 
Митровден в народните представи бележи началото на зимата. "Свети Георги лято носи, Свети 
Димитър — зима". Св. Димитър язди червен кон и от брадата му се посипват първите снежинки. 
Дойде ли Димитровден, идва и снегът. С този ден свършва традиционният период, за който се 
наемат овчари, говедари, ратаи — от Гергьовден до Димитровден. На отделни места следващия 
ден се нарича разпус, става разплащането с наемните работници. На Димитровден устройват кур-
бани, селски сборове и служби. В съботния ден преди празника е Димитровската задушница. Св. 
Димитър Солунски е светец от Солун, мъченик, за чието застъпничество си съперничат гърци, 
българи, сърби и руси. Предполага се, че е бил проконсул на Солун при император Диоклетиан и 
съуправителя му Максимилиан. Загива мъченически около 305-306 г. Според някои сръбски вер-
сии Димитър е беден войник, роден в гр. Срем.  
 
− 27 октомври: Мъченик Нестор. Миши празници.  
Именници: Нестор. 
Мишинден, Поганшляк, Мишляци, Пуганци — народен празник с езически произход в чест 
на мишките, известен в цялата страна. Празнува се в деня на св. Нестор и по-рядко на 24 ноември 
(св. Катерина в Източна Тракия) или на Пети понеделник (първия понеделник от Великденските 
пости в някои райони на Северозападна България). В Родопите и Странджа, Мишите празници са 
през първите три дни от февруари, а българите от Беломорска Тракия ги празнуват от Коледа до 
Богоявление. За предпазване от мишки се извършват и съблюдават строго редица обреди и забра-
ни, най-вече се замазва с кал огнището или пода на зимника, като се изричат заклинания. Жените 
не трябва да използват остри предмети, да режат с нож или с ножица, да плетат с куки и шият с 
игли, да месят хляб, за да не косят мишките дрехите и посевите с острите си зъби. В някои райо-
ни правят Мишкина сватба, като с този символичен магически акт се цели да се премахне опас-
ността от вредните гризачи. Според нар. легенда мишките излезли от корема на един езичник, 
когото св. Нестор успял да победи при една битка, а друго предание разказва, че всички мишки, 
змии и къртици, излезли от тялото на дявола, който се пръснал, след като помирисал тамян. 
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с другата част на операцията — произвеждал е пергаментът за книгите. Само за седем години 
охридските кожари се справят със задачата и в 893 г. цар Симеон и Борис имат необходимия 
брой книги, за да обявят на Преславския събор "преложения кинг" (замяна на гръцките книги с 
книги на български език). Поне половината от тези книги са произведени в Охрид, а останалите 
— край Преслав. С идването на турците българите остават да живеят между крепостните стени 
на Долния град, а турската администрация — в средновековния замък, наречен от тях Сарая. За-
мъкът е напуснат през ХVII в., а саморазрушилата се крепост е възстановена изцяло чак през 
2002 г.  
 През 971 г. Източна България пада под византийска власт. Тогава крепостта Охрид се прев-
ръща в център на държавността. Борбата възглавява Самуил — син на комит (областен управи-
тел) Никола. Макар че цар до 997 г. е Роман, син на Петър, а столица е резиденцията му Скопие, 
фактически център на страната е Охрид, където управлява Самуил. От 997 г. Охрид става и офи-
циална столица на България. Крепостните стени на града отбиват няколко атаки на византийски-
те армии в перипетиите на големия половинвековен двубой на Цар Самуил и император Василий. 
Не отстъпва крепостта и при царете Гаврил Радомир и Иван Владислав. Но след смъртта на пос-
ледния съпругата му Мария, заедно с голяма част от болярите и патриарха, отварят вратите на 
крепостта, осигурили си след преговори добри места във византийската администрация. В кре-
постта е била и съкровищницата на България, която Василий раздал на войниците. Крепостните 
стени на Охрид били сринати до основи, за да бъде ликвидиран символът на съпротивата. Охрид 
обаче става още през следващата година център на Българската автокефална архиепископия, съ-
ществувала до 1767 г. Част от учените, включително и македонските, смятат, че това е станало по 
времето на жупан Андрея Гропа през 1385 г. поради опасност от турски нашествия. Българският 

учен проф. Баласчев (родом от Охрид) смята, че 
тези стени са изградени от турския феодал Дже-
лаледин бей през ХVI век, отцепил се от цент-
ралната власт за няколко десетилетия. Крепост-
ната стена наистина показва, че е строена набър-
зо и не навсякъде от професионални майстори. 
Строежът е от дребен ломен камък (най-
големият е дълъг 35 см.) с бял хоросан, смесен с 
баластра, редовете са криви, камъните неподре-
дени. "Инвеститорът", очевидно виждащ грозна-
та стена, е заповядал да бъде измазана цялата с 
дебел пласт, по който са разчертани квадри (едри 

обработени каменни блокове, използвани в строителството). Ако приемем, че стената е строена в 
края на ХIV или в средата на ХVI век, би трябвало градът да е бил беззащитен между 1018 и 1385 
г., а това е невъзможно. Най-вероятната версия е, че малко след смъртта на Василий II Българоу-
биец (1025 г.) Българската автокефална архиепископия, подчинена пряко на императора, е из-
действала възстановяването на крепостните стени под предлог за защита на висшия архиерей. А 
поправки по стените естествено са правили и Андреа Гропа и Джелаладин бей. 

ЗиС 
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В ТО - Добрич: 
НЕЗАБРАВИМИ ДНИ В ПОМОРИЕ  

 
 От 22-ри до 28-ми септември 2011 г. в гр. Поморие 19 членове от териториалната организа-
ция на сляпо-глухите Добрич проведохме летуване в почивната база за хора с увреждания „Св. 
Георги Победоносец”, където изкарахме незабравими дни.  
 Древното селище Анхиало възниква през VІ-V век пр. Христа, като елинска колония по 
Черноморието. През периода на римското владичество Анхиало е известно със своите минерални 
извори. Калолечението започва да се прилага от гръцките колонисти от Керу. Древногръцкият 
философ Анаксимен приемал калта като първоизточник на живота. През 1934 г. Анхиало е преи-
менувано на Поморие. До наши дни градът се развива интензивно и успешно, като важен произ-
водител на сол, вина и друга земеделска продукция, а също и като основен републикански център 
за балнеолечение. 
 Поморийската лечебна кал е използвана още от древните траки и римляните. Същността на 
калолечението се свежда до комплексното въздействие на всички фактори на лечебната кал, меж-
ду които основна роля играят термичният, химическият и механичният. 
 В рехабилитационната база „Св. Георги Победоносец” провеждахме ежедневно множество 
процедури — подводен масаж, магнит, масаж, лечебна гимнастика и др. Самата станция е кацна-
ла на брега на морето. Тя е нова и отлично обзаведена. Оборудването е съобразено с изисквания-
та за архитектурен достъп за хора с увреждане. Храната е превъзходна, персоналът — учтив и 
вежлив. През свободното си време обиколихме всички забележителности в града. Ежедневно 
провеждахме разходки в близкия парк. Поднесохме цветя на паметника на Пейо Яворов. Посе-
тихме и гр. Несебър, благодарение на домакините ни от рехабилитационната база, които органи-
зираха екскурзия до това историческо селище. Вечерите също преминаваха разнообразно. Отбе-
лязахме деня на Добрич — 25-ти септември, проведохме вечери на таланта, на хумора и т.н. 
 Чрез тези редове искаме да отправим сърдечна благодарност към целия персонал на рехаби-
литационната база в гр. Поморие. С тяхната отзивчивост и проявено внимание, те ни спечелиха 
като клиенти и за следващи години. 

Калинка Ковачева 

     
В ТО - Шумен: 

КЪДЕ СТЕ МОИ МЛАДИНИ? 
 

 По случай 4-годишния рожден ден на група „Еделвайс” на 19.09.2011 г. се проведе тържест-
во, на което се изнесе голям концерт в читалище „Напредък”.  
 Председателят откри тържеството. Изнесе се материал за успехите на групата и се изпяха 
стари градски, солови, дуетни и народни песни под ръководството на Даниела Йорданова и Ми-
лен Михов. Всички разгледаха изложбата от грамоти и медали, завоювани на Осмия национален 
фестивал на художествената самодейност в гр. Пловдив през месец юли т. г. 
 Отбелязаха се и рождените дни на 6 члена за второто четиримесечие. При поднасянето на 
подаръците, рождениците получиха пожелания за добро здраве, щастие и да са все така отговор-
ни и изпълнителни. 
 От името на РСО, ТСО и рехабилитационен център Преславка Химирска — наш гост, гово-
ри за успехите на ТО и група „Еделвайс”, която присъства на почти всички мероприятия на ССБ. 
Тя пожела на рождениците здраве и лично щастие. 
 Духнаха се 4-те свещички на дарената ни от г-жа Димитрова — наш спонсор — красива, 
голяма и много вкусна торта. Всички присъстващи бяха почерпени от рождениците и веселието 
продължи. 
 Този ден за нас беше незабравим, изпълнен с много емоции и настроение. 

      Върбина Станкова 
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН 
 
 Това е ден-признание за белия бастун, крайно необходим за незрящите и сляпо-глухите по 
целия свят. Но за съжаление, ние се обръщаме с неприязъм и недоверие към него. Искам съвсем 
накратко да отбележа колкото е възможно за ценното му приложение, защото за неговата необхо-
димост и полезност много може да се говори, но това може би в някоя друга тема. 
 Всяка година празнуваме по различен начин този празник, кой на маса с почерпка, кой на 
екскурзия за развлечение, но това не бива да се допуска. Това не е начина, по който да покажем 
признателността ни към това важно помощно средство в нашето ежедневие. Поводи за маса вина-
ги могат да се намерят, а екскурзии могат да се организират по всяко време. Нека празника отбе-
лежим, както го правим всяка година в Пловдив — със състезания за правилно използване на бе-
лия бастун. Има и други градове, които провеждат целогодишно тази инициатива. Може и чрез 
семинари, беседи и други подобни мероприятия да се покаже на света колко е необходим и важен 
белия бастун. Той трябва да се превърне в наш неотлъчен другар и да не се срамуваме, когато го 
държим в ръка и ходим по улиците. Защо да се правим на такива, каквито не сме? Заблуждаваме 
се, че когато се хванем за ръката на някой и той ни води хората не разбират за нашия проблем. 
Напротив, много ясно личи, кога някой не вижда и кога вижда. Затова много по-достойно е да си 
носим бастуна и с това да предупреждаваме хората около нас какви сме ние. Мога съвсем убеди-
телно да Ви уверя, че един сляп или сляпо-глух човек с бастун в ръка е по-достоен и се чувства 
по-самостоятелно. От години насам говорим за интеграция на хората с увреждания, но какво ин-
тегриране искаме, когато ние не сме самостоятелни във всекидневието си. Не може да искаме да 
ни вземат на работа и да ни уважават, когато се водим като малки деца за ръката на някой. Как да 
погледнат зрящите на нас, като виждат, че за всяка крачка сме зависими от водач. Не бива да се 
сърдим в този напрегнат век на другите, а да помислим по-сериозно за нашето поведение. Ако 
ние се научим да бъдем самостоятелни, горди и независими от слепотата и сляпо-глухотата си, 
така ще ни възприемат и околните. А това ще стане, когато хванем белия бастун и тръгнем увере-
но по пътя и градския транспорт. Уважаваме ли себе си, ще ни уважават и останалите! Дори сла-
бовиждащите биха имали полза от белия бастун, защото с това ще показват на тези около тях, че 
имат проблем, а хората помагат и не са лоши към инвалидите, а напротив - точно обратното. Осо-
бено е важно при пресичане, защото носейки бастуна ние предупреждаваме шофьорите и те имат 
готовност евентуално да отреагират ако тръгнем да пресичаме без да сме ги забелязали или чули. 
Когато не носим бастун няма как шофьорите да знаят колко виждаме или не и не са длъжни да се 
съобразяват с поведението ни. Ние сме инвалиди, следователно сме длъжни да се предпазваме и 
да подсказваме, носейки белия бастун за нашия проблем, за да реагират адекватно и хората около 
нас. Аз пътувам всеки ден и попадам в различни ситуации, но от всяка съм излизала успешно и 
безпрепятствено, благодарение на белия бастун, който е неотлъчно в ръката ми. Искам да споде-
ля, че когато трябваше да уча мобилност се срамувах от бастуна и не можех да си представя как 
ще се движа с него по улиците. Но сега благославям всеки ден момента, когато взех белия бастун 
в ръката си и въпреки предразсъдъците си тръгнах да се движа самостоятелно. Ще разкажа една 
от многото ми случки — как спрях движението на бул. Шести септември, което пловдивчани зна-
ят колко е оживено. В бързината да пресека едното платно и да отида до островчето, за да изча-
кам следващия сигнал на светофара, аз съм се отклонила и се озовах в средата на кръстовището. 
Всички коли и от четирите страни спряха без дори нито една да ми свирне разгневено, а един шо-
фьор слезе веднага и ме преведе на тротоара, след което движението си продължи. Почувствах се 
малко засрамена за суматохата, която направих, но благославях белия си бастун, защото благода-
рение на него всичко свърши нормално. Затова скъпи мои съсъдбеници, вземете белия бастун в 
ръката си и тръгнете без да се страхувате. Той ще бъде ваш верен спътник, помощник и сигурен 
водач. Бъдете сигурни, че с белия бастун живота на слепия и сляпо-глухия е лесен и прекрасен! 
 

Снежанка Кирчева 
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САМУИЛОВАТА КРЕПОСТ 
 
 Крайните югозападни предели на средновековната българска държава са включвали и най-
голямото езеро на Балканския полуостров — Охридското. В северния му край се издига невисок 
хълм с мощни крепостни стени. Тази солидна твърдина местните хора наричат Самуилова кре-
пост, защото била издигната от българския Цар Самуил. Крепостта е издигната още в античност-
та и е обграждала римския град Лихнида. Археологическите разкопки разкрили и останките на 
красив амфитеатър, жилища на знатни римляни, живеещи комфортно край тихите води на езеро-
то. Що се отнася до горната крепост 
(феодалния замък), разкопките през 2001-
2002 г. показаха, че първата твърдина на хъл-
ма е издигната още през VIII-VII в. пр.Хр. от 
вождовете на античното племе дардани (или 
илири), обитаващи тези земи. В крепостта е 
открито погребение на мъж със златна маска, 
подобна на други две, открити от проф. Бог-
дан Филов в охридското с. Требенище през 
1916-1918 г. и намиращи се днес в Археоло-
гическия музей на Българската академия на 
науките (БАН). Лихнида не е издържала на ударите на варварите през III-VI в., като в крайна 
сметка е превзета от славяните. А през 680 г. тук идват българите на хан Кубер. Те подновяват 
крепостта, чиито очертания следвали линията на античната стена. Добрата защита, осигурявана 
от укрепленията, приятният климат и не на последно място фактът, че Лихнида се намира на 
древния търговски път, и то на разклона за Сердика и Солун, бързо привлекли жители и градът се 
е превърнал в един от големите български градски центрове. През 811-812 г., когато двете бъл-
гарски държави се слели в една, Лихнида при административните реформи на хан Крум и хан 
Омуртаг се е превърнал в един от десетте областни центъра на България. Вероятно тогава името 
Лихнида е било заменено с българското Охрид. Дълбоката провинция, в която се озовал градът, 
го оставя далече от местата на военните сблъсъци с византийци, франки и варвари. Крепостта Ох-
рид не видяла вражи войник повече от век и половина. Населението в подобни спокойни райони 
обикновено постига доста висок жизнен стандарт. В Охридския регион годната за земеделска об-
работка земя е малко. Затова основа на местната икономиката става овцевъдството и обработката 
на кожите им. Този факт бил известен на княз Борис I, който, заедно с Климент и Наум, решава 
през 886 г. официалният език в България да стане българският. За това обаче трябвало да се раз-
решат една интелектуална и една производствена задача. Първо, трябвало да се обучат на новия 
език няколко хиляди свещеници. Второ, да се обработят кожите на 10 милиона агнета за произ-
водството на 200 000 богослужебни книги — минимумът, необходим, за да осъществяват богос-
лужебната практика десетте хиляди храма, които имало тогава по българските земи. През пролет-
та на 887 г. св. Климент, заедно с новия областен управител Домета, пристига в Охрид, снабден 
със значителни средства. На двадесетина метра от входа на феодалния замък Климент изгражда 
манастира "Св. Панталеймон", който става училище за свещеници. Домета вероятно се занимавал 
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омъжих за зооинженера Цвятко Найденов и така цели 50 години съвместен живот в 
голямо разбирателство, любов и уважение. 

В с. Венец прекарах най-хубавите си години от живота. Това е едно от първи-
те села, където се откри гимназия и второто село в България, където се издигна 
Младежки дом. Училището беше редовно посещавано от партийни величия и най-
вече затова, че на 3 км. от с. Венец се намира резерват „Паламара”, в който ходеха 
на лов и сафари. 

В училището „Н. Й. Вапцаров” бях председател на профкомитета и имах за 
задача да организирам всички мероприятия и екскурзии с различни цели на 65 чо-
века педагогически персонал. А знаете до какво води това — отговорност, дисцип-

линираност, изпълнителност и т. н. 

 Награждавана съм с много награди, но 
най-много си ценя медала „Климент Охридс-
ки” за много добра работа. 

 Имаме две дъщери, начална и детска 
учителка, които работят в Шуменски уни-
верситет „Еп. Константин Преславски”. 

 Когато през месец май 2011 г. се съб-
рахме на 50-годишнината от завършването 
на училището, випуск 1960/61 г., към всички 

имаше зададени въпроси. 

Моят беше „Какво ви радва в настоящето?”. Аз отговорих: „Аз съм най-
щастливата маминка (на бабите в Шумен, внуците им казват „маминка”), защото 
имам 4 внука — 3-ма студенти и 1-на абитуриентка! Какво по-хубаво от това?! 

 

През 2004 г. Цвятко стана член на сляпо-глухите и през 2005 г. — председател 
на ТО, а аз сътрудник. След неговата кончина през 2010 г., за председател беше изб-
ран Янко Стайков и двамата работим в екип. Чувствам организацията като мое се-
мейство и дом. Обичам си работата, членовете и всичко, което правя, го правя с го-
ляма любов и отговорност. 

   

В дясно на снимката Върбина Станкова. До нея по 
средата е вече покойният й съпруг — Цвятко Найде-
нов. 
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СЛАБОВИЖДАЩ ЯПОНЕЦ – ГОСТ НА СДРУЖЕНИЕ 
„ЧОВЕЩИНА” 

 
 

 На 7 септември в гр. Горна Оряховица се състоя среща на сдружение 
„Човещина” и сляпо-глухите от териториалната организация. Специален гост беше 
Цукуру Харада от Япония. Неговото присъствие се превърна в истинско събитие, 
като това за нас бе първият чуждестранен посетител-есперантист с нарушено зре-
ние, имал голямата смелост да пътува 
сам и да се среща с хората. Пред меди-
ите той даде кратко интервю, в което 
сподели впечатленията си относно на-
чинът, по който се стреми да живее 
достойно, за житейските трудности, 
които среща и за виртуалната комуни-
кация по интернет с многото приятели 
от цял свят. Той е организатор на все-
кидневна конферентна връзка по 
скайп, която им дава възможност да се 
чувстват като едно семейство. От ма-
лък говори есперанто. За всички поз-
нати той е известен с псевдонима 
"Фаро", което според есперантския превод означава правене на нещо.   
 
 Музикалната програма започна с песента „Хубава си моя горо” в дуетно изпъл-
нение на есперанто от председателя Катя Кряжева и самодейка от местния хор към 
ТСО на слепите в Горна Оряховица. Катя Кряжева поднесе от името на сдружение-
то картина, изработена специално за госта. Присъстваха още представители на об-
щината, които имаха честта да изненадат Цукуру с бутилка горнооряховско вино и 
албум с историята на града. Зададоха му се редица въпроси, свързани с неговото 
ежедневие и любимите му занимания, на които той отговори подробно и с удоволс-
твие разказа за себе си. Не е семеен и на 40 години продължава да се бори с труд-
ностите, но се отнася позитивно към всеки и се опитва да бъде полезен с каквото 
може. Обича да пише статии и публикации, основно прави материали за говорещо 
списание, което се издава на диск. Издал е една книга за Хирошима, а сега подготвя 
втора.  
 
 Той е с лека епилепсия, но това никак не му пречи на хобито му да пътува. По-
сетил е около 20 страни, като любимо място за него е Нова Зеландия. Там природа-
та е много чиста и привлекателна — казва Цукуру Харада. В интернет предпочита-
нията му са към Бразилия, тъй като има много познати есперантисти в страната на 
кафето. Следват още Италия, Испания, Германия, Хърватия, Русия, Китай и др. Ня-
колко пъти е посещавал България. Много се радва, че и тук има своите приятели, с 
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които често кореспондира. Допада му също така 
българската кухня. За нашето кисело мляко каз-
ва, че в Япония се произвежда под името 
„България”, което може само да ни радва като 
нация. 
 
 Не остана по-назад и темата относно начи-
нът на живот, касаещ хората с увреждания, за 
което сподели, че във финансово отношение из-
питват немалко трудности. Що се отнася до тру-
довата заетост стана ясно, че безработицата е 
голям проблем, независимо от икономическия 
ръст и високият жизнен стандарт за страната. 
Колкото и да е странно, мнозина ще се изнена-
дат, че там няма предприятия за слепи, но въпре-
ки това има работещи слепи масажисти, които полагат усилия за своето оцеляване. 
За съжаление обаче нямат организация на сляпо-глухите. Тежка е ситуацията най-

вече за младите хора в неравностойно по-
ложение, чийто доходи са ниски. Като до-
пълнителна информация може да се каже, 
че за лица с увреждания първа степен 
пенсията е 700 евро, а за втора — 400.  
  
 След официалната част беше органи-
зирана екскурзия до Велико Търново, къ-
дето посетихме хълма „Царевец”. Цукуру 
Харада имаше уникалната възможност 
лично да се запознае с част от историята 
на старопрестолния град, от където Бълга-
рия е обявена за независима държава. 
Малко са такива хора, добиващи подобна 
смелост и вдъхновение за дълги пътува-
ния. Разбира се, едно истинско присъст-

вие носи голяма доза положителна енергия и прави хората щастливи. Неговото по-
сещение беше истинско преживяване за нас. Обещава след завръщането си в Япо-
ния да напише статия за прекрасния си престой тук. Тази среща оставя ярка следа и 
незабравими спомени с надеждата Фаро отново да ни гостува.  
 

 
Димитър Димитров 
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ЧЕСТИТ 70-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ, ВЪРБИНКЕ! 

 Дай боже на всекиму, такъв юбилей и такава завидна работоспособност, каква-
то има Върбина Станкова от ТО-НАСГБ Шумен. От все сърце й честитим юбилея и 
й пожелаваме още дълги години живот и здраве, всеотдаен труд и активна организа-
ционна дейност. Позната на всички, тя е общителна и винаги усмихната, готова за 
съдействие и помощ във всеки един момент. Един от най-редовните дописници на 
списание „Звук и светлина”, макар не винаги и често да се споменава името й. Но 
редакционната колегия използва случая да й благодари за материалите, които редов-
но изпраща с години наред. Вярваме, че и за в бъдеще ще работим съвместно и ще 
се гордеем с нейните заслуги, допринесли за израстването на шуменската организа-
ция. Възхищаваме се на мероприятията, които организира по повод празници, фес-
тивали, концерти, излети и т.н. Похвални са съвместните й мероприятия със ССБ-
Шумен и отделно на НАСГБ. Като майка се грижи за членовете си и помага и на 
други организации, намира много дарения в тези трудни години и в кризата, обхва-
нала цялата страна. Благодарение на нейната амбициозност и всеотдайност към 
членската маса, група „Еделвайс” израсна професионално за кратко време и през 
2011 г. на Осмия национален празник на художествената самодейност ни смая с из-
пълненията си. В спорта шуменци също по нищо не отстъпват на по-големите орга-
низации с повече участници и заслужено си заемат челните места. Отдавна имаме 
намерение да запознаем читателите ни с Върбина Станкова и сега имаме повод да 
представим нейната биография.  

 Бъди ни жива и здрава, Върбинке и още дълги години да ни радваш! 

ЗиС 

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

Родена съм на 16 октомври 1941 г. в русенското с. Ценово, което се намира на 
пътя от гр. Бяла за Свищов. 

Основно образование завърших в родното си село. После изкарах 5-годишен 
курс в Педагогическото училище в гр. Шумен за начални учители. 

Започнах работа в дълбокия Делиорман за 1 година, после като дружинен ръ-
ководител в с. Царев брод. Работих 4 години със слети класове в ДЗС „Малка мера” 
и от 1966 г. до пенсионирането си през 1997 г. бях в с. Венец, обл. Шумен. 

След завършването на Педагогическото училище, на 19 годишна възраст се 
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които често кореспондира. Допада му също така 
българската кухня. За нашето кисело мляко каз-
ва, че в Япония се произвежда под името 
„България”, което може само да ни радва като 
нация. 
 
 Не остана по-назад и темата относно начи-
нът на живот, касаещ хората с увреждания, за 
което сподели, че във финансово отношение из-
питват немалко трудности. Що се отнася до тру-
довата заетост стана ясно, че безработицата е 
голям проблем, независимо от икономическия 
ръст и високият жизнен стандарт за страната. 
Колкото и да е странно, мнозина ще се изнена-
дат, че там няма предприятия за слепи, но въпре-
ки това има работещи слепи масажисти, които полагат усилия за своето оцеляване. 
За съжаление обаче нямат организация на сляпо-глухите. Тежка е ситуацията най-

вече за младите хора в неравностойно по-
ложение, чийто доходи са ниски. Като до-
пълнителна информация може да се каже, 
че за лица с увреждания първа степен 
пенсията е 700 евро, а за втора — 400.  
  
 След официалната част беше органи-
зирана екскурзия до Велико Търново, къ-
дето посетихме хълма „Царевец”. Цукуру 
Харада имаше уникалната възможност 
лично да се запознае с част от историята 
на старопрестолния град, от където Бълга-
рия е обявена за независима държава. 
Малко са такива хора, добиващи подобна 
смелост и вдъхновение за дълги пътува-
ния. Разбира се, едно истинско присъст-

вие носи голяма доза положителна енергия и прави хората щастливи. Неговото по-
сещение беше истинско преживяване за нас. Обещава след завръщането си в Япо-
ния да напише статия за прекрасния си престой тук. Тази среща оставя ярка следа и 
незабравими спомени с надеждата Фаро отново да ни гостува.  
 

 
Димитър Димитров 
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ЧЕСТИТ 70-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ, ВЪРБИНКЕ! 
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Шумен и отделно на НАСГБ. Като майка се грижи за членовете си и помага и на 
други организации, намира много дарения в тези трудни години и в кризата, обхва-
нала цялата страна. Благодарение на нейната амбициозност и всеотдайност към 
членската маса, група „Еделвайс” израсна професионално за кратко време и през 
2011 г. на Осмия национален празник на художествената самодейност ни смая с из-
пълненията си. В спорта шуменци също по нищо не отстъпват на по-големите орга-
низации с повече участници и заслужено си заемат челните места. Отдавна имаме 
намерение да запознаем читателите ни с Върбина Станкова и сега имаме повод да 
представим нейната биография.  

 Бъди ни жива и здрава, Върбинке и още дълги години да ни радваш! 

ЗиС 

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

Родена съм на 16 октомври 1941 г. в русенското с. Ценово, което се намира на 
пътя от гр. Бяла за Свищов. 

Основно образование завърших в родното си село. После изкарах 5-годишен 
курс в Педагогическото училище в гр. Шумен за начални учители. 

Започнах работа в дълбокия Делиорман за 1 година, после като дружинен ръ-
ководител в с. Царев брод. Работих 4 години със слети класове в ДЗС „Малка мера” 
и от 1966 г. до пенсионирането си през 1997 г. бях в с. Венец, обл. Шумен. 

След завършването на Педагогическото училище, на 19 годишна възраст се 
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омъжих за зооинженера Цвятко Найденов и така цели 50 години съвместен живот в 
голямо разбирателство, любов и уважение. 

В с. Венец прекарах най-хубавите си години от живота. Това е едно от първи-
те села, където се откри гимназия и второто село в България, където се издигна 
Младежки дом. Училището беше редовно посещавано от партийни величия и най-
вече затова, че на 3 км. от с. Венец се намира резерват „Паламара”, в който ходеха 
на лов и сафари. 

В училището „Н. Й. Вапцаров” бях председател на профкомитета и имах за 
задача да организирам всички мероприятия и екскурзии с различни цели на 65 чо-
века педагогически персонал. А знаете до какво води това — отговорност, дисцип-

линираност, изпълнителност и т. н. 

 Награждавана съм с много награди, но 
най-много си ценя медала „Климент Охридс-
ки” за много добра работа. 

 Имаме две дъщери, начална и детска 
учителка, които работят в Шуменски уни-
верситет „Еп. Константин Преславски”. 

 Когато през месец май 2011 г. се съб-
рахме на 50-годишнината от завършването 
на училището, випуск 1960/61 г., към всички 

имаше зададени въпроси. 

Моят беше „Какво ви радва в настоящето?”. Аз отговорих: „Аз съм най-
щастливата маминка (на бабите в Шумен, внуците им казват „маминка”), защото 
имам 4 внука — 3-ма студенти и 1-на абитуриентка! Какво по-хубаво от това?! 

 

През 2004 г. Цвятко стана член на сляпо-глухите и през 2005 г. — председател 
на ТО, а аз сътрудник. След неговата кончина през 2010 г., за председател беше изб-
ран Янко Стайков и двамата работим в екип. Чувствам организацията като мое се-
мейство и дом. Обичам си работата, членовете и всичко, което правя, го правя с го-
ляма любов и отговорност. 

   

В дясно на снимката Върбина Станкова. До нея по 
средата е вече покойният й съпруг — Цвятко Найде-
нов. 
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СЛАБОВИЖДАЩ ЯПОНЕЦ – ГОСТ НА СДРУЖЕНИЕ 
„ЧОВЕЩИНА” 

 
 

 На 7 септември в гр. Горна Оряховица се състоя среща на сдружение 
„Човещина” и сляпо-глухите от териториалната организация. Специален гост беше 
Цукуру Харада от Япония. Неговото присъствие се превърна в истинско събитие, 
като това за нас бе първият чуждестранен посетител-есперантист с нарушено зре-
ние, имал голямата смелост да пътува 
сам и да се среща с хората. Пред меди-
ите той даде кратко интервю, в което 
сподели впечатленията си относно на-
чинът, по който се стреми да живее 
достойно, за житейските трудности, 
които среща и за виртуалната комуни-
кация по интернет с многото приятели 
от цял свят. Той е организатор на все-
кидневна конферентна връзка по 
скайп, която им дава възможност да се 
чувстват като едно семейство. От ма-
лък говори есперанто. За всички поз-
нати той е известен с псевдонима 
"Фаро", което според есперантския превод означава правене на нещо.   
 
 Музикалната програма започна с песента „Хубава си моя горо” в дуетно изпъл-
нение на есперанто от председателя Катя Кряжева и самодейка от местния хор към 
ТСО на слепите в Горна Оряховица. Катя Кряжева поднесе от името на сдружение-
то картина, изработена специално за госта. Присъстваха още представители на об-
щината, които имаха честта да изненадат Цукуру с бутилка горнооряховско вино и 
албум с историята на града. Зададоха му се редица въпроси, свързани с неговото 
ежедневие и любимите му занимания, на които той отговори подробно и с удоволс-
твие разказа за себе си. Не е семеен и на 40 години продължава да се бори с труд-
ностите, но се отнася позитивно към всеки и се опитва да бъде полезен с каквото 
може. Обича да пише статии и публикации, основно прави материали за говорещо 
списание, което се издава на диск. Издал е една книга за Хирошима, а сега подготвя 
втора.  
 
 Той е с лека епилепсия, но това никак не му пречи на хобито му да пътува. По-
сетил е около 20 страни, като любимо място за него е Нова Зеландия. Там природа-
та е много чиста и привлекателна — казва Цукуру Харада. В интернет предпочита-
нията му са към Бразилия, тъй като има много познати есперантисти в страната на 
кафето. Следват още Италия, Испания, Германия, Хърватия, Русия, Китай и др. Ня-
колко пъти е посещавал България. Много се радва, че и тук има своите приятели, с 
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН 
 
 Това е ден-признание за белия бастун, крайно необходим за незрящите и сляпо-глухите по 
целия свят. Но за съжаление, ние се обръщаме с неприязъм и недоверие към него. Искам съвсем 
накратко да отбележа колкото е възможно за ценното му приложение, защото за неговата необхо-
димост и полезност много може да се говори, но това може би в някоя друга тема. 
 Всяка година празнуваме по различен начин този празник, кой на маса с почерпка, кой на 
екскурзия за развлечение, но това не бива да се допуска. Това не е начина, по който да покажем 
признателността ни към това важно помощно средство в нашето ежедневие. Поводи за маса вина-
ги могат да се намерят, а екскурзии могат да се организират по всяко време. Нека празника отбе-
лежим, както го правим всяка година в Пловдив — със състезания за правилно използване на бе-
лия бастун. Има и други градове, които провеждат целогодишно тази инициатива. Може и чрез 
семинари, беседи и други подобни мероприятия да се покаже на света колко е необходим и важен 
белия бастун. Той трябва да се превърне в наш неотлъчен другар и да не се срамуваме, когато го 
държим в ръка и ходим по улиците. Защо да се правим на такива, каквито не сме? Заблуждаваме 
се, че когато се хванем за ръката на някой и той ни води хората не разбират за нашия проблем. 
Напротив, много ясно личи, кога някой не вижда и кога вижда. Затова много по-достойно е да си 
носим бастуна и с това да предупреждаваме хората около нас какви сме ние. Мога съвсем убеди-
телно да Ви уверя, че един сляп или сляпо-глух човек с бастун в ръка е по-достоен и се чувства 
по-самостоятелно. От години насам говорим за интеграция на хората с увреждания, но какво ин-
тегриране искаме, когато ние не сме самостоятелни във всекидневието си. Не може да искаме да 
ни вземат на работа и да ни уважават, когато се водим като малки деца за ръката на някой. Как да 
погледнат зрящите на нас, като виждат, че за всяка крачка сме зависими от водач. Не бива да се 
сърдим в този напрегнат век на другите, а да помислим по-сериозно за нашето поведение. Ако 
ние се научим да бъдем самостоятелни, горди и независими от слепотата и сляпо-глухотата си, 
така ще ни възприемат и околните. А това ще стане, когато хванем белия бастун и тръгнем увере-
но по пътя и градския транспорт. Уважаваме ли себе си, ще ни уважават и останалите! Дори сла-
бовиждащите биха имали полза от белия бастун, защото с това ще показват на тези около тях, че 
имат проблем, а хората помагат и не са лоши към инвалидите, а напротив - точно обратното. Осо-
бено е важно при пресичане, защото носейки бастуна ние предупреждаваме шофьорите и те имат 
готовност евентуално да отреагират ако тръгнем да пресичаме без да сме ги забелязали или чули. 
Когато не носим бастун няма как шофьорите да знаят колко виждаме или не и не са длъжни да се 
съобразяват с поведението ни. Ние сме инвалиди, следователно сме длъжни да се предпазваме и 
да подсказваме, носейки белия бастун за нашия проблем, за да реагират адекватно и хората около 
нас. Аз пътувам всеки ден и попадам в различни ситуации, но от всяка съм излизала успешно и 
безпрепятствено, благодарение на белия бастун, който е неотлъчно в ръката ми. Искам да споде-
ля, че когато трябваше да уча мобилност се срамувах от бастуна и не можех да си представя как 
ще се движа с него по улиците. Но сега благославям всеки ден момента, когато взех белия бастун 
в ръката си и въпреки предразсъдъците си тръгнах да се движа самостоятелно. Ще разкажа една 
от многото ми случки — как спрях движението на бул. Шести септември, което пловдивчани зна-
ят колко е оживено. В бързината да пресека едното платно и да отида до островчето, за да изча-
кам следващия сигнал на светофара, аз съм се отклонила и се озовах в средата на кръстовището. 
Всички коли и от четирите страни спряха без дори нито една да ми свирне разгневено, а един шо-
фьор слезе веднага и ме преведе на тротоара, след което движението си продължи. Почувствах се 
малко засрамена за суматохата, която направих, но благославях белия си бастун, защото благода-
рение на него всичко свърши нормално. Затова скъпи мои съсъдбеници, вземете белия бастун в 
ръката си и тръгнете без да се страхувате. Той ще бъде ваш верен спътник, помощник и сигурен 
водач. Бъдете сигурни, че с белия бастун живота на слепия и сляпо-глухия е лесен и прекрасен! 
 

Снежанка Кирчева 
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САМУИЛОВАТА КРЕПОСТ 
 
 Крайните югозападни предели на средновековната българска държава са включвали и най-
голямото езеро на Балканския полуостров — Охридското. В северния му край се издига невисок 
хълм с мощни крепостни стени. Тази солидна твърдина местните хора наричат Самуилова кре-
пост, защото била издигната от българския Цар Самуил. Крепостта е издигната още в античност-
та и е обграждала римския град Лихнида. Археологическите разкопки разкрили и останките на 
красив амфитеатър, жилища на знатни римляни, живеещи комфортно край тихите води на езеро-
то. Що се отнася до горната крепост 
(феодалния замък), разкопките през 2001-
2002 г. показаха, че първата твърдина на хъл-
ма е издигната още през VIII-VII в. пр.Хр. от 
вождовете на античното племе дардани (или 
илири), обитаващи тези земи. В крепостта е 
открито погребение на мъж със златна маска, 
подобна на други две, открити от проф. Бог-
дан Филов в охридското с. Требенище през 
1916-1918 г. и намиращи се днес в Археоло-
гическия музей на Българската академия на 
науките (БАН). Лихнида не е издържала на ударите на варварите през III-VI в., като в крайна 
сметка е превзета от славяните. А през 680 г. тук идват българите на хан Кубер. Те подновяват 
крепостта, чиито очертания следвали линията на античната стена. Добрата защита, осигурявана 
от укрепленията, приятният климат и не на последно място фактът, че Лихнида се намира на 
древния търговски път, и то на разклона за Сердика и Солун, бързо привлекли жители и градът се 
е превърнал в един от големите български градски центрове. През 811-812 г., когато двете бъл-
гарски държави се слели в една, Лихнида при административните реформи на хан Крум и хан 
Омуртаг се е превърнал в един от десетте областни центъра на България. Вероятно тогава името 
Лихнида е било заменено с българското Охрид. Дълбоката провинция, в която се озовал градът, 
го оставя далече от местата на военните сблъсъци с византийци, франки и варвари. Крепостта Ох-
рид не видяла вражи войник повече от век и половина. Населението в подобни спокойни райони 
обикновено постига доста висок жизнен стандарт. В Охридския регион годната за земеделска об-
работка земя е малко. Затова основа на местната икономиката става овцевъдството и обработката 
на кожите им. Този факт бил известен на княз Борис I, който, заедно с Климент и Наум, решава 
през 886 г. официалният език в България да стане българският. За това обаче трябвало да се раз-
решат една интелектуална и една производствена задача. Първо, трябвало да се обучат на новия 
език няколко хиляди свещеници. Второ, да се обработят кожите на 10 милиона агнета за произ-
водството на 200 000 богослужебни книги — минимумът, необходим, за да осъществяват богос-
лужебната практика десетте хиляди храма, които имало тогава по българските земи. През пролет-
та на 887 г. св. Климент, заедно с новия областен управител Домета, пристига в Охрид, снабден 
със значителни средства. На двадесетина метра от входа на феодалния замък Климент изгражда 
манастира "Св. Панталеймон", който става училище за свещеници. Домета вероятно се занимавал 
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с другата част на операцията — произвеждал е пергаментът за книгите. Само за седем години 
охридските кожари се справят със задачата и в 893 г. цар Симеон и Борис имат необходимия 
брой книги, за да обявят на Преславския събор "преложения кинг" (замяна на гръцките книги с 
книги на български език). Поне половината от тези книги са произведени в Охрид, а останалите 
— край Преслав. С идването на турците българите остават да живеят между крепостните стени 
на Долния град, а турската администрация — в средновековния замък, наречен от тях Сарая. За-
мъкът е напуснат през ХVII в., а саморазрушилата се крепост е възстановена изцяло чак през 
2002 г.  
 През 971 г. Източна България пада под византийска власт. Тогава крепостта Охрид се прев-
ръща в център на държавността. Борбата възглавява Самуил — син на комит (областен управи-
тел) Никола. Макар че цар до 997 г. е Роман, син на Петър, а столица е резиденцията му Скопие, 
фактически център на страната е Охрид, където управлява Самуил. От 997 г. Охрид става и офи-
циална столица на България. Крепостните стени на града отбиват няколко атаки на византийски-
те армии в перипетиите на големия половинвековен двубой на Цар Самуил и император Василий. 
Не отстъпва крепостта и при царете Гаврил Радомир и Иван Владислав. Но след смъртта на пос-
ледния съпругата му Мария, заедно с голяма част от болярите и патриарха, отварят вратите на 
крепостта, осигурили си след преговори добри места във византийската администрация. В кре-
постта е била и съкровищницата на България, която Василий раздал на войниците. Крепостните 
стени на Охрид били сринати до основи, за да бъде ликвидиран символът на съпротивата. Охрид 
обаче става още през следващата година център на Българската автокефална архиепископия, съ-
ществувала до 1767 г. Част от учените, включително и македонските, смятат, че това е станало по 
времето на жупан Андрея Гропа през 1385 г. поради опасност от турски нашествия. Българският 

учен проф. Баласчев (родом от Охрид) смята, че 
тези стени са изградени от турския феодал Дже-
лаледин бей през ХVI век, отцепил се от цент-
ралната власт за няколко десетилетия. Крепост-
ната стена наистина показва, че е строена набър-
зо и не навсякъде от професионални майстори. 
Строежът е от дребен ломен камък (най-
големият е дълъг 35 см.) с бял хоросан, смесен с 
баластра, редовете са криви, камъните неподре-
дени. "Инвеститорът", очевидно виждащ грозна-
та стена, е заповядал да бъде измазана цялата с 
дебел пласт, по който са разчертани квадри (едри 

обработени каменни блокове, използвани в строителството). Ако приемем, че стената е строена в 
края на ХIV или в средата на ХVI век, би трябвало градът да е бил беззащитен между 1018 и 1385 
г., а това е невъзможно. Най-вероятната версия е, че малко след смъртта на Василий II Българоу-
биец (1025 г.) Българската автокефална архиепископия, подчинена пряко на императора, е из-
действала възстановяването на крепостните стени под предлог за защита на висшия архиерей. А 
поправки по стените естествено са правили и Андреа Гропа и Джелаладин бей. 

ЗиС 
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В ТО - Добрич: 
НЕЗАБРАВИМИ ДНИ В ПОМОРИЕ  

 
 От 22-ри до 28-ми септември 2011 г. в гр. Поморие 19 членове от териториалната организа-
ция на сляпо-глухите Добрич проведохме летуване в почивната база за хора с увреждания „Св. 
Георги Победоносец”, където изкарахме незабравими дни.  
 Древното селище Анхиало възниква през VІ-V век пр. Христа, като елинска колония по 
Черноморието. През периода на римското владичество Анхиало е известно със своите минерални 
извори. Калолечението започва да се прилага от гръцките колонисти от Керу. Древногръцкият 
философ Анаксимен приемал калта като първоизточник на живота. През 1934 г. Анхиало е преи-
менувано на Поморие. До наши дни градът се развива интензивно и успешно, като важен произ-
водител на сол, вина и друга земеделска продукция, а също и като основен републикански център 
за балнеолечение. 
 Поморийската лечебна кал е използвана още от древните траки и римляните. Същността на 
калолечението се свежда до комплексното въздействие на всички фактори на лечебната кал, меж-
ду които основна роля играят термичният, химическият и механичният. 
 В рехабилитационната база „Св. Георги Победоносец” провеждахме ежедневно множество 
процедури — подводен масаж, магнит, масаж, лечебна гимнастика и др. Самата станция е кацна-
ла на брега на морето. Тя е нова и отлично обзаведена. Оборудването е съобразено с изисквания-
та за архитектурен достъп за хора с увреждане. Храната е превъзходна, персоналът — учтив и 
вежлив. През свободното си време обиколихме всички забележителности в града. Ежедневно 
провеждахме разходки в близкия парк. Поднесохме цветя на паметника на Пейо Яворов. Посе-
тихме и гр. Несебър, благодарение на домакините ни от рехабилитационната база, които органи-
зираха екскурзия до това историческо селище. Вечерите също преминаваха разнообразно. Отбе-
лязахме деня на Добрич — 25-ти септември, проведохме вечери на таланта, на хумора и т.н. 
 Чрез тези редове искаме да отправим сърдечна благодарност към целия персонал на рехаби-
литационната база в гр. Поморие. С тяхната отзивчивост и проявено внимание, те ни спечелиха 
като клиенти и за следващи години. 

Калинка Ковачева 

     
В ТО - Шумен: 

КЪДЕ СТЕ МОИ МЛАДИНИ? 
 

 По случай 4-годишния рожден ден на група „Еделвайс” на 19.09.2011 г. се проведе тържест-
во, на което се изнесе голям концерт в читалище „Напредък”.  
 Председателят откри тържеството. Изнесе се материал за успехите на групата и се изпяха 
стари градски, солови, дуетни и народни песни под ръководството на Даниела Йорданова и Ми-
лен Михов. Всички разгледаха изложбата от грамоти и медали, завоювани на Осмия национален 
фестивал на художествената самодейност в гр. Пловдив през месец юли т. г. 
 Отбелязаха се и рождените дни на 6 члена за второто четиримесечие. При поднасянето на 
подаръците, рождениците получиха пожелания за добро здраве, щастие и да са все така отговор-
ни и изпълнителни. 
 От името на РСО, ТСО и рехабилитационен център Преславка Химирска — наш гост, гово-
ри за успехите на ТО и група „Еделвайс”, която присъства на почти всички мероприятия на ССБ. 
Тя пожела на рождениците здраве и лично щастие. 
 Духнаха се 4-те свещички на дарената ни от г-жа Димитрова — наш спонсор — красива, 
голяма и много вкусна торта. Всички присъстващи бяха почерпени от рождениците и веселието 
продължи. 
 Този ден за нас беше незабравим, изпълнен с много емоции и настроение. 

      Върбина Станкова 
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В ТО - Добрич: 
ПОКЛОН ПРЕД ДОБРИЧКАТА ЕПОПЕЯ 

 
 Представители на сляпо-глухите от Добрич се включиха в проявите, посветени на 95-годишнината 
от епичните боеве за отбраната на Добрич по време на Първата световна война. Тези сражения остават в 
историята, като Добричката епопея. Бойците от Трета българска армия в продължение на три дни успяват 
да защитят града от многократно превъзхождащият ги по численост противник. Проявите посветени на 
годишнината започнаха още в началото на септември. Кулминацията бе на 7 септември. Паметта на за-
щитниците на Добрич бе почетена с общоградско поклонение пред възстановения паметен кръст, издиг-
нат още през 1941 г. от възпитаниците на Добричката мъжка гимназия „Цар Борис ІІІ”. На поклонението 
присъстваха областният управител Желязко Желязков, кметът на Добрич — Детелина Николова и Румен 
Николов — заместник началник на Военноморските сили. Панихида за загиналите отслужи протойерей 
Стоян Димов. Почетен караул от състава на Военноморските сили премина в тържествен марш в чест на 
героите. Веднага след общоградското поклонение потегли автомобилно шествие по стъпките на славната 
Първа конна дивизия на ген. Иван Колев. Новата експозиция в Мемориалния комплекс „Военно гробище 
— музей” бе официално открита на 6-ти септември. Най-атрактивните експонати в нея са оръжията, пре-
доставени като дарение от Министерството на отбраната. Сред тях са легендарните пушки „Манлихер”, с 
които е била масово въоръжена българската армия по време на Първата световна война. Могат да се видят 
и пушките „Маузер”, които са били на въоръжение в турската армия, действала на добруджанския фронт, 
като съюзник на България. Посетителите ще видят и германската картечница „Шварцлозе”, както и оръ-
жието на противника — руски кавалерийски саби и офицерски пистолети. Експозицията разполага и с не-
показани досега документи, свързани със събитията преди 95 години и с лични вещи на български офице-
ри и войници — участници в Добричката епопея. Проведе се научна сесия, посветена на сраженията край 
Добрич, в която участие взе и проф. д-р и.н. Велико Лечев от Великотърновският университет „Св.Св. Ки-
рил и Методий”. В продължения на десетилетия Добричката епопея оставаше в сянката на победите на 
Първа и Втора българска армия в Македония, превземането на Тутраканската крепост и боевете при Куба-
дин. Едва през последните години, благодарение на положените усилия от Регионалния исторически му-
зей в Добрич бе хвърлена светлина върху сраженията край града. Добрич е осигурявал тила на българска-
та армия и отбраната по цялата линия Варна — Силистра. Удържането на позициите край града е изклю-
чителна предпоставка за успешното настъпление на българската армия към устието на Дунав. Докосвайки 
се до историческите факти, ние си припомнихме героичното дело на тези храбри офицери и войници. Те с 
чест са дарили живота си за нашата свобода. Поклон пред светлата им памет! 

 
Калинка Ковачева  

     
В ТО - Шумен: 

ВЕЧЕР НА ТАЛАНТА МЕЖДУ ПРИЯТЕЛИ В ОБЗОР 
 

 От 28 август до 3 септември 2011 г. се проведе среща между ТСО на слепите от гр. Шумен и гр. 
Сливен в Обзор, с цел обмяна на опит. Спонсори бяха Рехабилитационен център и ТСО на слепите.  
 Поканен да се включат в мероприятието получиха и сляпо-глухите от двете организации.  
 Настанихме се в станцията, близо до морето с управител Тошко Николов — бивш директор на ПП 
„Успех” Шумен. Условията бяха много добри и не ни липсваше нищо. Времето беше прекрасно и даде 
възможност да се ходи на плажа, на разходки, с цел опознаване на града. Разгледаха се някои архитектур-
ни забележителности. Проведоха се състезания — другарски срещи между шуменските и сливенските 
спортисти по шах, спортна табла и канадска борба. Участие взе и председателя на сляпо-глухите от гр. 
Шумен — Янко Стайков. Предпоследният ден се проведе вечер на приятелите и таланта между двете ор-
ганизации. Група „Еделвайс” с трима участници изпълниха концерт от стари градски и народни песни. 
Залата се огласяше от любимите на всички песни „Пътнико свиден”, „Една българска роза” и „Моя стра-
на, моя България!” Тези дни, прекарани с приятелите, ще останат скъп спомен за всички. 
 

Върбина Станкова 
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ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 
 
− 14 октомври — Преподобна Параскева — Петка Търновска. Петковден.  
Именници: Петко, Петкана, Параскева, Пенчо, Пеньо, Пенка. 
Обредна трапеза: месо, курбан чорба, яхния с праз, сарми от лозови листа. 
Петкин — народен празник, свързан с някои предхристиянски елементи. В планинските райони 
на Петки се извършват обреди, които имат връзка с животновъдството. Овчарите пускат кочовете 
при овцете за оплождане. Докато трае оплождането, жените не бива да подхващат никаква работа 
— не плетат и не шият, не перат и не месят тесто, за да се роди здрав добитък. След оплождането 
на овцете те изпичат пресни питки. Правят се семейно-родови курбани, сборове и служби за 
здраве и за нова къща. За курбана жените носят хлябове, вино, ракия. Прави се обща трапеза, коя-
то най-напред се прекадява и благославя от свещеника. Преди да се хранят, жените си раздават 
една на друга парче хляб. На първия понеделник преди Петковден в Източна Тракия се изпълнява 
обичаят Господя църква прави се общоселски курбан. Първата събота преди Петковден (кокоша 
църква, божи дух) в жертва се принасят само кокошки. В съботата преди Петковден в някои 
райони е Петковската задушница. В християнската религия Преподобна Параскева — Петка Епи-
вацка, Търновска (X-XI в.) е светица и отшелничка, родена в гр. Епиват, Тракия. Мощите на све-
тицата са един от трофеите, които донася цар Иван Асен II след Клокотнишката битка. Налагане-
то на култа към св. Петка провокира написването на редица литературни творби, между които 
най-известно е житието на св. Петка, дело на патриарх Евтимий. 
  
− 26 октомври — Великомъченик Димитрий Солунски — Мироточец. Димитровден.  
Именници: Димитър, Димитрина, Димо, Димка, Драган, Драгана, Митко, Митра. 
Обредна трапеза: пита с ябълки, яхния от петел, курбан от овче месо. 
Митровден в народните представи бележи началото на зимата. "Свети Георги лято носи, Свети 
Димитър — зима". Св. Димитър язди червен кон и от брадата му се посипват първите снежинки. 
Дойде ли Димитровден, идва и снегът. С този ден свършва традиционният период, за който се 
наемат овчари, говедари, ратаи — от Гергьовден до Димитровден. На отделни места следващия 
ден се нарича разпус, става разплащането с наемните работници. На Димитровден устройват кур-
бани, селски сборове и служби. В съботния ден преди празника е Димитровската задушница. Св. 
Димитър Солунски е светец от Солун, мъченик, за чието застъпничество си съперничат гърци, 
българи, сърби и руси. Предполага се, че е бил проконсул на Солун при император Диоклетиан и 
съуправителя му Максимилиан. Загива мъченически около 305-306 г. Според някои сръбски вер-
сии Димитър е беден войник, роден в гр. Срем.  
 
− 27 октомври: Мъченик Нестор. Миши празници.  
Именници: Нестор. 
Мишинден, Поганшляк, Мишляци, Пуганци — народен празник с езически произход в чест 
на мишките, известен в цялата страна. Празнува се в деня на св. Нестор и по-рядко на 24 ноември 
(св. Катерина в Източна Тракия) или на Пети понеделник (първия понеделник от Великденските 
пости в някои райони на Северозападна България). В Родопите и Странджа, Мишите празници са 
през първите три дни от февруари, а българите от Беломорска Тракия ги празнуват от Коледа до 
Богоявление. За предпазване от мишки се извършват и съблюдават строго редица обреди и забра-
ни, най-вече се замазва с кал огнището или пода на зимника, като се изричат заклинания. Жените 
не трябва да използват остри предмети, да режат с нож или с ножица, да плетат с куки и шият с 
игли, да месят хляб, за да не косят мишките дрехите и посевите с острите си зъби. В някои райо-
ни правят Мишкина сватба, като с този символичен магически акт се цели да се премахне опас-
ността от вредните гризачи. Според нар. легенда мишките излезли от корема на един езичник, 
когото св. Нестор успял да победи при една битка, а друго предание разказва, че всички мишки, 
змии и къртици, излезли от тялото на дявола, който се пръснал, след като помирисал тамян. 
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САЛАТА–ХАЙВЕР С ИЗВАРА 
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра) 

 
 Продукти: 200 гр. извара, 50 мл. прясно мляко, 30 мл. олио, червен пипер, малка глава лук, 
сол, маслини. 
 Приготвяне: Към смесеното с извара прясно мляко се прибавя олиото при непрекъснато 
разбиване. Добавя се червеният пипер и ситно нарязаният лук. Приготвената смес се посолява и 
се разбърква. Оформя се на купчинки в чинийки и се гарнира с маслини. 
                                     

СОС ЗА САРМИ  
(предложение на Братанка Струнчева от Шумен) 

 
 Продукти: 1 праз лук, 4 с.л. олио, 1 зеленчуков бульон, 1 с.л. брашно, 1 с.л. соев сос, 2 с.л. 
доматено пюре. 
 Начин на приготвяне: В тиган с 4 с.л. олио пускаме нарязания на дребно праз лук да се 
запържи. След това слагаме 1 с.л. брашно, също да се запържи. Наливаме малко гореща вода и 1 
зеленчуков бульон да се разтвори, 2 с.л. доматено пюре и 1 с.л. соев сос. Да поври 2-3 минути. 
Като се сварят сърмите, при сервиране ги заливаме с част от соса. 
 
 

СОЛЕН КЕКС ОТ КАЙМА  
(предложение на Върбина Станкова от Шумен) 

 
 Продукти: 1 кг. кайма, 200 гр. пушено сирене, 200 гр. хамбургски салам, 1-2 яйца, 1 филия 
хляб, 50 гр. настърган кашкавал, черен пипер (по желание) 1 ч.л. чубрица, 10 маслини, 150 гр. 
сварени гъби, магданоз. 
 Начин на приготвяне: Всички продукти се нарязват на дребно. Омесваме с хляба, каймата 
и яйцата. Слагаме в кексова форма, с кръг в средата и печем. Като се опече, обръщаме и настърг-
ваме отгоре кашкавал. Като изстине, режем на филии и сервираме.  
 
 

ЛОЗОВИ САРМИЧКИ 
(предложение на Марийка Атанасова от Добрич) 

 
 Продукти: 500 гр. кайма, 100 гр. ориз, 3 глави лук ситно нарязан, 1 ч.ч. копър, магданоз и 
джоджен ситно нарязани, сол и пипер на вкус. За листата: 1 с.л. масло, 500 гр. лозови листа – 
пресни или консервирани, лимонов сок, сол на вкус. 
 Начин на приготвяне: Оризът се накисва в студена вода за 30 мин., след което се прецеж-
да. Лукът се поръсва със с.л. сол, мачка се, докато стане прозрачен, залива се със студена вода и 
се прецежда. Лукът и всички съставки се омесват с каймата. Избират се по-дребни листа с малки 
жилки. Потапят се в 2 л. вряща вода с лимонов сок за 1-2 минути. Охлаждат се. Най-плътните и 
големи листа се слагат на дъното на тенджерата. От останалите се навиват малки сармички. Зали-
ват се с 750 мл. вода, добавя се маслото и лимонов сок на вкус и се слагат да къкрят 35-40 мину-
ти. 
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В ТО - Варна: 
МНОГО ОПИТ, ИДЕИ И НОВИ ПРИЯТЕЛИ! 

 
 Отдавна планирахме да проведем многостранна среща-турнир с няколко ТО на сляпо-глухите и за 
радост това най-после бе осъществено. На турнира бяха поканени отбори от ТО-Шумен, ТО-Добрич, ТО-
Кърджали, ТО-Стара Загора, ТО-Пловдив и домакините от ТО-Варна. За съжаление отборите на ТО-
Шумен, ТО-Добрич и ТО-Кърджали отказаха участие, поради други ангажименти. Турнирът по канадска 
борба, шах, табла и общофизически дисциплини се проведе в гр. Варна от 30.08 до 01.09.2011 г., при мно-
го добра организация и на завидно високо ниво. За наша чест бяхме уважени и от Председателя на 
НСФСГБ — г-н Димитър Парапанов, който връчи и наградите на изявилите се участници на Осмия Наци-
онален фестивал на художествената самодейност в гр. Пловдив. От ТО-НАСГБ Варна участие в този фес-
тивал и награди получиха: Станислав Парушев, Ганка Параскевова и Станчо Добрев. Участниците от ТО-
Стара Загора също получиха наградите си за тяхното бляскаво изпълнение и изненадващо участие. Състе-
занията започнаха от канадската борба, при която се получиха следните резултати: 1-во място: „Марица” 
Пловдив, 2-ро място: „Августа” Стара Загора, 3-то място: „Вихър” Варна. В турнира по спортна табла се по-
лучи следното класиране: 1-во място: „Вихър” Варна, 2-ро място: „Августа” Стара Загора, 3-то място: 
„Марица” Пловдив.  
 Крайното класиране на лекоатлетически и общофизически дисциплини доби следния вид: 1-во мяс-
то „Вихър” Варна, 2-ро място „Марица” Пловдив, 3-то място „Августа” Стара Загора.  
 Приятно впечатление на турнира направи отбора на „Августа” Стара Загора, който е с много малко 
опит, но в различните дисциплини завоюва доста от призовите места. По време на турнира преживяхме 
много положителни емоции, споделихме идеи, обменихме опит и установихме нови контакти и приятелст-
ва. Искрено се надяваме такива турнири да станат традиция всяка година, не само в гр. Варна, но и в други 
градове на България. А защо такива турнири да не прераснат и в международни? 

Ваньо Биячев 

В ТО - Варна: 
 

ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ И НЕСТИХВАЩИ АПЛОДИСМЕНТИ 
 
 Състав за стари градски песни „Детелини” и фолклорна формация „Цвете шарено” на 03.04. и 
05.06.2011 г., взеха участие в гр. Пловдив на Националния фестивал за български градски песни „Нежни 
чувства”. Едни от най-активните участници на многото изяви до сега, които пеят с желание и представят 
много добре ТО на сляпо-глухите гр. Варна: Ганка Параскевова, Цонка Трифонова и Лидия Петрова. Те се 
представиха с три песни и дует, изпълнен от Параскевова и Трифонова. Триото получи Грамота за отлич-
но представяне, а Ганка Параскевова беше наградена с прекрасна книга — „Да се върнем в младостта”, с 
повече от 200 песни. С много емоции и вълнения от отличното представяне, изпълнителите се завърнаха 
във Варна. На 03 и 04.07.2011 г. състав за Стари градски песни към ТО на сляпо-глухите — „Детелини” и 
Фолклорна формация „Цвете Шарено” с художествен ръководител и музикален съпровод Станислав Па-
рушев, изпълниха два концерта на лятна сцена „Раковина" в морската ни столица. Станчо Добрев предста-
ви съставите и участниците на варненската публика. Изпяха се много народни, шлагерни, стари градски 
песни, както дуетно, така и индивидуално. Сред бурни аплодисменти и радостни поздравления от прияте-
ли и гости завърши този хубав ден. На 09 и 10. 07.2011 г. в гр. Перник се състоя Петия републикански 
многожанров фестивал за хората с увреждания. И тази година малката варненска група взе участие във 
фестивала. За цялостно изпълнение на стари градски песни вокална група „Детелини” беше наградена с 
Диплом първо място, а фолклорния състав „Цвете Шарено” с Диплом за второ място. След приключване-
то на фестивала горди и щастливи от наградите прекарахме една незабравима вечер с много колеги и при-
ятели от други градове. А на 21.07.2011 г. в гр. Пловдив се състоя Осмия национален фестивал на худо-
жествената самодейност на сляпо-глухите в България. Вокална група за стари градски песни „Детелини" и 
Фолклорна формация „Цвете Шарено" с художествен ръководител Ганка Параскевова и музикален съпро-
вод Станислав Парушев се представиха отлично на фестивала. Участваха: Станчо Добрев, Ганка Параске-
вова, Димитър Хинев, Динко Костадинов, Станислав Парушев и Павлинка Парушева. Изпълненията, как-
то на старите градски песни, така и на народните песни бяха добри. Със златен медал за Изобразително 
изкуство бе наградена Ганка Параскевова.  
 За солово изпълнение бе награден със златен медал Станислав Парушев. Станчо Добрев и Ганка Па-
раскевова бяха наградени със сребърен медал за дуетно изпълнение на стари градски песни. Лично твор-
чество — рецитиране на стихотворение бе наградена Ганка Параскевова със сребърен медал. Благодарим 
на председателят на НАСГБ Димитър Парапанов за добрата и стегната организация на фестивала; на УС 
на НАСГБ и всички сляпо-глухи включили се в това мероприятие, за да прекараме едни незабравими и 
прекрасни мигове в Пловдив.  

Ганка Параскевова 
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В ТО - Пловдив: 
„ВОЛЯ ЗА ПОБЕДА” — НАЧИН ДА СЕ ИЗМЪКНЕШ  

ОТ НЕБИТИЕТО 
 

 За поредна година Българска федерация по канадска борба (БФКБ) заедно с верига бензи-
ностанции "OMV", организира интеграционният турнир по канадска борба за хора с увреждания 
„Воля за победа”. За разлика от миналата година, този път датите и „маршрута” на турнира бяха 
леко променени. Започнахме на 22 юли в с. Поликраище, общ. Велико Търново, преминахме през 
Пловдив и Плевен и на 26-ти август финиширахме в гр. София. Освен с тези промени, тазгодиш-
ният турнир беше белязан и от присъствието на много нови участници, млади и не толкова мла-
ди, но всички заредени с огромна воля за победа, не само на състезателната маса, но и на масата 
на живота. И как да не бъде така? Тук се събираме хора с различни увреждания: на опорно-
двигателния апарат, зрителни, слухови и ред други, за които може да се сетите. Почти няма със-
тезател, който да е с по-малко от две физически заболявания. По време на игрите между масите 
се движат хора с протези, в колички; слепи, водени от слабовиждащи. Отстрани картинката е дос-
та стряскаща, особено за човек, неприсъствал друг път на такива места. Влезеш ли обаче вътре в 
душевността и начина на общуване, ще разбереш за каква огромна сила на човешкото същество 
става въпрос. Като че ли колкото по-големи са негативните промени в тялото, толкова по-силна е 
жаждата за извисяване на духа над физическата болка. Вероятно самата болка е един вид катали-
затор, който ни зарежда с енергията, необходима за движението ни напред и нагоре. 
 Самият президент на (БФКБ) — г-н Хаджитодоров в едно интервю пред Тв-7 изразява свое-
то възхищение и почуда от това, как напълно сляп председател на клуб подготвя и изпраща сам 
молба до федерацията за членство в нея. Другата водеща фигура в организирането на интеграци-
онния турнир — трикратната световна шампионка от профлигата Вероника Бонкова признава, че 
здравите са много по-слаби от хората с увреждания и има на какво да се научат от тях. Всички 
ние, и организатори, и участници през изминалите години достигнахме до едно и също мнение – 
проблема не е в кривия крак, липсата на зрение или слуховия апарат, а в начина на мислене. По-
хубаво от това да си млад, здрав и красив няма. За съжаление никой не е застрахован от нещастни 
случаи. Точно тогава се разбира кой колко струва. Номерът е да се опънеш на болката и депреси-
ята. Напук на всичко, да се изправиш и да продължиш напред. В това се състои сладостта от не-
вероятното усещането, че си се опълчил срещу недъга и превратностите в живота. 
 Стотиците километри по разбитите пътища на България, 40-градусовите жеги след финала в 
София са останали в миналото. Забравени са тежките тренировки, мускулната треска и разтегна-
тите сухожилия. Тук при нас и завинаги в нас са спомените от страхотните преживявания по вре-
ме на турнира. Той ни научи на най-важното — когато сме изпаднали в трудно положение, да не 
се предаваме, а да продължим напред с нови сили и воля за победа. 

Кирил Дамянов 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 
 Уважаеми дописници на готварски рецепти, 
 
 Понеже напоследък зачестиха оплакванията от читатели за недостъпните за напълно слепи 
готварски рецепти, които поместваме в списанието, ви молим: Нека следващите рецепти, които 
ни изпращате да не бъдат сваляни от Интернет, само за участие и натрупване количествен брой 
рецепти, а нека те да са простички, скромнички — от финансова гледна точка; нека те да бъдат от 
вашата всекидневна кухня, която да споделите с нашите читатели. 
 

ЗиС 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ЗАЩО ДА ЯДЕМ ЯЙЦА? 
 

 Да ядем или да не ядем яйца – това е въпросът! Последните научни изследва-
ния категорично доказват, че не е необходимо да се лишаваме от тях. Защо яйцата 
трябва да присъстват в ежедневното ни меню? Яйцата съдържат много полезни за 
организма хранителни вещества, които помагат срещу редица заболявания. Въпре-
ки разпространеното мнение, яйцата не повишават много нивото на холестерола. 
Тази наситена мазнина се съдържа в малко количество в яйцата. Те са отличен из-
точник на белтъчини и са алтернатива на месото и рибата. Не са много калорични. 
Съдържат 10% мазнини – повечето мононаситени, които понижават холестерола, 
намаляват сърдечно съдовите заболявания и предпазват от рак. Те са добър източ-
ник на минерали – желязо и фосфор за здрави кости и зъби, също и йод за произ-
водството на хормоните на щитовидната жлеза. Съдържат и някои микроелементи, 
които са необходими на организма в по-малки количества – селен и цинк. Богати на 
хранителни вещества, яйцата могат да помогнат в предпазването от рак на гърдата 
в напреднала възраст (проучване на медицинския институт в Харвард). Изследва-
нията им показват, че жени, които в детството си редовно са консумирали яйца, са с 
по-малък риск да заболеят от рак на гърдата. 
 
 

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

ТРАДИЦИОННИ РЕЦЕПТИ 
 

 

ПРИ БЕЗСЪНИЕ: Напълнете ваната с топла вода (36–37 градуса) и добавете 8 
капки масло от лавандула. Топлата вана предизвиква сънливост у всеки, тъй като 
стимулира потока на кръв от главния мозък към кожата на тялото. Успешно замест-
ва сънотворните таблетки, дори в случай на хронично безсъние. 

 

КЪРВЕНЕ НА ВЕНЦИТЕ: От вечерта си пригответе силна настойка от 2 ч.ч. вода 
и 2 с.л. мента или розмарин. Захлупете с капак и оставете да кисне до сутринта. 
Добавете 1 ч.л. миро – силен естествен консервант. Пазете в стъклена бутилка и 
всяка сутрин изплаквайте устата. Преди употреба разклатете добре бутилката. Бил-
ковите настойки за изплакване на уста унищожават повече бактерии, отколкото 
„фирмените” препарати. Понякога са по-ефикасни от продаваните в аптеката средс-
тва, които струват скъпо. 

 

ЗиС 
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КРАСОТА ОТ ГРАДИНАТА 
  

 Напоследък естествените продукти отново заемат своето място в козметиката. 
Известно е, че козметичните средства на много известни фирми се базират на стари 
класически рецепти от миналото. Но по-приятно и забавно е ако сами в къщи и по 
собствен вкус приготвим кремовете, маслата и лосионите, подходящи за нашата ко-
жа. Природата предлага голямо разнообразие, а изборът е ваш. Плодовете са много 
ценен източник на витамини и минерали. Много от тях служат като основа за коз-
метичните препарати. 

− Пъпеш: Нарежете парченца пъпеш, изстудете го в хладилник и ги използвайте 
за да успокоите подпухналите очи и да разхладите потната мазна кожа на лице-
то. 

− Банани: Ако имате лунички и искате да намалите впечатлението, което пре-
дизвикват, смачкайте един банан и го използвайте за маска. 

− Портокали: Те съдържат стипчиви вещества. Тяхната консумация помага на 
организма в борбата му срещу студа. Можете да разбъркате изсушена портока-
лова кора с овесена каша. Със сместа разтъркайте лицето и тялото за да отстра-
ните мъртвите клетки и нечистотии. 

− Лимони: Естествен продукт с разнообразна употреба. Разрежете лимон на две 
и разтъркайте косата за да добие блясък и да отстраните мазнината. В сока на 1 
лимон можете всеки ден да топите ноктите си, за да побелеят и да не са чупли-
ви. Потъмнялата и повехнала кожа ще открие отново свежестта си, ако се търка 
с половин лимон. 

 

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

КОЗМЕТИКА С ТИКВА 
~~ Парче сурова тиква се настъргва на ситно ренде и се нанася върху лицето. Пок-
рива се с марля и се оставя да престои 30 мин. Отмива се с хладка вода. Действа 
много добре при застаряваща и отпусната кожа. 

 

~~ Смесват се 2 с.л. сок от варена тиква с 1 с.л. зехтин. Нанася се обилно върху ли-
цето, а отгоре се слага марля. След 30 мин. марлята се сваля и лицето се измива с 
хладка вода. Маската е подходяща за суха кожа. 

 

~~ Каша от настъргана тиква помага при екземи и изгаряния. 

C!,%!,2å2,
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е толкова широко разпространено. Проучване показва, че 15 до 40 на 100 000 се раждат или ста-
ват сляпо-глухи. Повечето придобиват сляпо-глухота в юношеска или зряла възраст. Изчислено е 
и, че 4 от 5 деца, родени със сляпо-глухота, не доживяват петия си рожден ден, ако не получат 
нужното лечение. 
 
 Постижения през последните 10 години: 
 Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ) организира три успешни световни конфе-
ренции от и за хора със сляпо-глухота: през 2001 г. в Оукланд , Нова Зеландия; през 2005 г. в 
Тампере, Финландия и през 2009 г. в Кампала, Уганда. 
 През последните 10 години СФСГ приветства 17 нови държави-членки, като с това крайни-
ят брой членове на федерацията става 63. Половината от членовете на СФСГ са от развиващите 
се страни. 
 Като член на Международния алианс на хората с увреждания, СФСГ изиграва важна роля 
във формулирането и уреждането на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. 
Световната федерация на сляпо-глухите поддържа близки работни отношения с други членове от 
Международния алианс на хората с увреждания в контролирането на процеса на интерпретация и 
изпълнение на Конвенцията в страните, където тя е ратифицирана и в подкрепянето на организа-
циите в страни, където е на път да се ратифицира.  
  
 СФСГ проведе четири тренировъчни курса за африкански сляпо-глухи лидери и през 2009 г. 
бе основана Африканската федерация на сляпо-глухите. 
 Световната федерация на сляпо-глухите работи съвместно с международни партньори като 
Дефблайнд Интернешънал — световна асоциация, предлагаща услуги за сляпо-глухи и с между-
народни организации като: 
− Шведската Асоциация на хора с увреждания, международно движения, кооперативна асо-

циация; 
− Абилис, Финландия; 
− Кристофър Балйнд Мишън, Германия (християнска мисия в помощ на слепите); 
− Пъркинс интернешънал, САЩ (училище за слепи); 
− СЕНС интернешънал, Обединеното Кралство (организация помагаща на сляпо-глухите хора 

в неразвитите страни); 
− ONCE, Латинска Америка, Испания (неправителствена организация за подобряване качест-

вото на живот на слепи хора и хора с множествени сетивни увреди); 
− Кенталис, Холандия (организация, предоставяща диагностика, грижи и обучение за хора с 

увреждания).  
 
 
 

Световна федерация на сляпо-глухите 
(СФСГ)  
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На 12 Октомври 2011 г. се навършват 10 години, откакто Световната 
федерация на сляпо-глухите (СФСГ) играе ролята на международен 

глас на хората със сляпо-глухота. 
 
 
Президентът на СФСГ — господин Лекс Грандия получи международна награда. 

 
 
 На 30 септември 2011 г. в Сао Паоло, Бразилия, г-н Лекс Грандия — президент на Светов-
ната федерация на сляпо-глухите получи наградата за Особени Заслуги на Дефблайнд Интерне-
шънал (световна асоциация, предлагаща услуги за сляпо-глухи). 
 Лекс Грандия е първият сляпо-глух, който получава 
такава награда. През последните 6 години г-н Грандия е пре-
зидент на СФСГ, а преди това, в рамките на 4 години, той 
изпълнява ролята на Генерален Секретар на СФСГ.  
 През периода 1997-2001 г. Грандия е председател на 
Европейската мрежа на сляпо-глухите и член на борда на 
Европейския форум на хората с увреждания. 
 През 2007-2008 г. Лекс Грандия е председател на Меж-
дународния алианс на хората с увреждания и се изказва от 
името на Алианса по време на специалната среща на ООН за 
Конвенцията за правата на хората с увреждания. Той също представлява Алианса на няколко сре-
щи на Съвета за човешки права в Женева. 
 Г-н Грандия изиграва важна роля във включването на сляпо-глухотата в Конвенцията за 
правата на хората с увреждания на ООН. 
  
 Световната Федерация на Сляпо-глухите (СФСГ) е световна, неправителствена, представи-
телна организация за хора със сляпо-глухота, основана на 12 Октомври 2001 г. в Оукланд, Нова 
Зеландия. СФСГ е законният глас на сляпо-глухите по света. Федерацията има специален съвеща-
телен статус в Съвета на ООН по икономика и социална политика, сътрудничи си с няколко аген-
ции и органи на ООН. 
 Световната федерация на сляпо-глухите е член на Международния алианс на хората с ув-
реждания, който представлява единия билион хора с увреждания по света. 
 Целта на СФСГ е да подобри качеството на живот на сляпо-глухите по целия свят, да им 
осигури равни права и възможности във всички сфери на обществото. Световната федерация на 
сляпо-глухите играе ролята на световен форум за обмяна на знание и опит в сферата на сляпо-
глухотата, тя се бори за увеличаване на международната сплотеност сред организациите на сля-
по-глухите.                                                                                                                                              
  
 Сляпо-глухотата е уникално увреждане, различаващо се от слепотата и глухотата, което не 
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Секретарка влиза в кабинета на шефа си: 
- Шефе, отвън ви чака един човек, който твърди, че му дължите 100 000 лв. 
- А как изглежда? 
- Така изглежда, че по-добре да му ги върнете... 

☺   ☺   ☺ 

 

Късно през нощта се чука на вратата на сарафин. Той отваря и го нападат двама. 
- Какво искате от мен? 
- Сто килограма злато! 
- А може ли да ви дам сто и пет? 
- Може! 
- Жено, злато мое, ставай, за теб са дошли! 

☺   ☺   ☺ 

 

В бара Бил споделя със свой съсед: 
- Много харесвам Грейс от етажа над мен! 
- О, ти разбираш от жени! 
- Да, но тя не ми обръща никакво внимание! 
- Е, и тя разбира от мъже. 

☺   ☺   ☺ 

 

- Парите разваляли хората! Глупости! Ако беше така, българите щяха да бъдат най-
прекрасните хора на света! 

☺   ☺   ☺ 

 

След поредната двойка в домашното, учителката казва на Рей да доведе дядо си. 
- Госпожо, не трябва ли да доведа татко? 
- Не, Рей, дядо ти, за да му покажа какви грешки допуска синът му в твоите домаш-
ни! 

☺   ☺   ☺ 

 

Роберто пита в аптеката: 
- Имате ли нещо обезболяващо? 
- Какво те боли? 
- За сега нищо, но тате отиде на родителска среща… 
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ОПЕРАЦИЯТА ЗАВЪРШИ УСПЕШНО 
 

 От затвора избягал опасен престъпник. Дълго време той се криел, но накрая инспекторът 
Варнике попаднал на следите му. В едно село съобщили на Варнике и на помощника му, че няка-
къв непознат минал преди петнадесетина минути и се запътил към полето. Преследвачите забър-
зали по тази посока. На полето те видели човек да жъне лен. Инспекторът го запитал:  
 — Не е ли минавал оттук преди малко висок широкоплещест мъж? 
 — Може и да е минал. . . пък да не съм го забелязал. Не съм се оглеждал — отговорил не-
познатият, без да се обръща към инспектора. 
 — Благодаря и извинявайте — подвикнал Варнике, продължавайки да тича. Изведнъж той 
се спрял, светкавично измъкнал пистолета си и го насочил към продължаващия спокойно да жъне 
непознат. — Дявол да го вземе, едва не изтървах този бандит. Горе ръцете! Този път, драги, няма 
да ми избягаш. 
 

По какво инспекторът познал, че това е избягалият престъпник? 

СЪОБЩЕНИЕ 
 

 Уважаеми читатели,  
 
 Постъпи предложение от Величка Николова от Варна за нова рубрика — 
“Бисери от детската уста”. Не можем да открием такава, защото нямаме достатъчно 
материал да запълним цяла страница. Ако вие мислите, че имате материали и ни из-
пратите достатъчно, то тогава можем да я създадем. Но имайте в предвид, че ако се 
открие такава рубрика, то ще са нужни материали и за бъдещите броеве. 
 
 Редакцията очаква Вашето решение. 

     

ОТГОВОР НА ЗАГАДКАТА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ 

Мнимият полицай 

 Инспектор Стрезов арестува „полицая", който продупчвал билета си на ком-
постьора. Съгласно наредбите, униформените служители на МВР пътуват безплат-
но по всички обществени превозни средства. Тази подробност не е била известна на 
преоблечения крадец и поведението му правилно привлича вниманието на Стрезов. 
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ДИМИТЪР ПАРАПАНОВ — ПРЕЗИДЕНТ НА НОВООСНОВАНА-
ТА МЕЖДУНАРОДНАТА СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛЯПО-

ГЛУХИТЕ! 
 
 На 16.09.2011 г. в Стокхолм, Швеция се случи едно историческо събитие. 
 Международната спортна федерация на сляпо-глухите (МСФСГ) бе основана на учредител-
ното й събрание. В него взеха участие пет организации, които са и членовете-учредители на 
МСФСГ, имащи право на глас:  
− Националната спортна федерация на сляпо-

глухите в България; 
− Норвежката асоциация на сляпо-глухите; 
− Финландската асоциация на сляпо-глухите; 
− Унгарската асоциация на сляпо-глухите; 
− Руската асоциация на сляпо-глухите „Елвира”. 
 Представители на Италия и Испания присъстваха 
като наблюдатели. 
 Бе приет Уставът на Международната спортна фе-
дерация на сляпо-глухите. 
 Избран бе Изпълнителен Комитет на МСФСГ в 
състав: 
 Президент: Димитър Парапанов (председател на Националната спортна федерация на сля-
по-глухите в България, председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България и 
директор на Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи (НРЦСГ) „Хелън Келър”); 
 Вицепрезидент: Гейр Йенсен (председател на Норвежката асоциация на сляпо-глухите);                      
 Членове: 
− Еско Янти (представител на Финландската асоциация на сляпо-глухите); 
− Надежда Голован (представител на Руската асоциация на сляпо-глухите „Елвира”);                                
− Тамаш Гангъл (председател на Унгарската асоциация на сляпо-глухите); 
 За одитор на Международната спортна федерация на сляпо-глухите бе избран Сергей Си-
роткин (той е президент на Руската асоциация на сляпо-глухите „Елвира”).  
 Международната спортна федерация на сляпо-глухите (МСФСГ) е спортна международна 
организация, създадена с цел популяризиране и развитие на спорта сред сляпо-глухите по целия 
свят. МСФСГ представлява и поддържа тесни взаимоотношения с Европейския съюз на сляпо-
глухите (ЕССГ) и Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ). 
 Международната спортна федерация на сляпо-глухите ще провежда европейски и световни 
спортни събития, включително състезания по лека атлетика, канадска борба, шампионати по шах 
и спортна табла, които ще бъдат достъпни за хора със сляпо-глухота. 
 Всяка национална организация, включително асоциирани и отделни звена, които имат своя 
собствена спортна структура за сляпо-глухите и пълна самостоятелност за насърчаване на спорт-
ни събития в собствената си страна, имат право да станат членове на Международната спортна 
федерация на сляпо-глухите. В допълнение, националите организации на хората с увреждания, 
които са членове на ЕССГ и СФСГ, могат да станат членове на МСФСГ. 
 МСФСГ ще бъде регистрирана в България, където ще се проведе и следващото й Общо 
Събрание, през октомври 2012 г. 
 Международно спортно състезание и шампионат по шах ще се проведат през м. август 2014 
г. в България. 
 Най-учтиво каним всички национални организации на сляпо-глухите, които са членове на 
Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) и на Световната федерация на сляпо-глухите 
(СФСГ), да се присъединят и като членове на МСФСГ.  

Гейр Йенсен               
Вицепрезидент на МСФСГ 
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