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ВЕСЕЛИНОВА КОСКИНА
ТО НА НАСГБ
КАЗАНЛЪК

УВАЖАЕМА Г-ЦЕ КОСКИНА,
От името на Управителния съвет и членовете на
Национална асоциация на сляпо-глухите в България
приемете нашите най-сърдечни поздравления по
случай вашия 40-годишен юбилей, с пожелания за
здраве, любов и успехи в личния и в професионалния
ви живот като председател на ТО на НАСГБ Казанлък!
Ние високо ценим вашата активна обществена
дейност, като член на УС на НАСГБ за периода 2001 г. -
2009 г. и на редакционната колегия на списание „Звук и
светлина”, сътрудник и дописник, пълномощник на
общото събрание на НАСГБ, изявен творец на
поезията и прозата, доброволец в сдружение „Бъдеще
за децата с увреждания” гр. Казанлък и други.

С УВАЖЕНИЕ:
/Димитър Парапанов/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСГБ
и директор на НЦРСГ „Хелън Келър” Пловдив

31.03.2011 г.
гр. Пловдив
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На 20.02.2011 г. внезапно почина Емил Пехливанов, редактор на 
списание „Звук и светлина”. 

Емил Пехливанов е роден на 21.02.1945 г. в гр. Пловдив. Завър-
шва Висш селскостопански институт – Пловдив, като агроном. Но 
съдбата му го насочва да работи като журналист първо във вестник 
„Родопски устрем” – Смолян, а в годините на демокрацията – във 
вестниците „Пловдивски новини” и „Марица” – Пловдив. Баща му е 
от гр. Ямбол, а майка му от гр. Копривщица, от буден възрожденски 
копривщенски род. Любимото му място беше именно майчиния му 
дом в Копривщица. Има две дъщери и двама внука. Жена му е меди-
цински работник. Емил е бил обгърнат от вниманието и уважението 
на семейството си. 

От бр. 2 - месец февруари 2005 г. е редактор на списание „Звук 
и светлина”, до последния, отново бр. 2 за февруари 2011 г. През те-
зи шест години и 51 издадени броя, той отдаде сили, опит и знания 
за доброто оформление, съдържание и стил на списанието. Във все-
ки брой внасяше свежа струя с нови идеи и рубрики, които съумя да 
изпълни с интересни материали, благодарение на непринудените и 
широки контакти с читателите, сътрудниците и дописниците на спи-
санието. Емил Пехливанов си създаде авторитет благодарение на ти-
хия и благородния си характер, трудолюбието и умението си да ко-
муникира и работи с хора. 

Членовете на Национална асоциация на сляпо-глухите в Бълга-
рия (НАСГБ) и на Клуба на инвалида, където той беше председател 
на Контролния съвет, сътрудниците на списанието, специалните пе-
дагози от Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи 
„Хелън Келър” и служители го изпратихме с последно сбогом. Емил 
Пехливанов ще остане в нашите сърца и умове не само като отличен 
журналист, но и като истински добър човек. 
 

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!  

СБОГУВАХМЕ СЕ С РЕДАКТОРА НА  

НАШЕТО СПИСАНИЕ! 
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ЖИВОТ, ДОСТОЕН ЗА УВАЖЕНИЕ! 
На 08 февруари 2011 г. след дълго боледуване ни напусна Анка Таскова, верен приятел, от-

дала целия си съзнателен живот за благото на хората, оставила в съзнанието ни многобройни при-
мери на саможертва. На погребението дойдоха да я изпратят стотици членове на Съюза на слепите в 
България (ССБ) и на Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) от Пловдив. 

Анка Пеева Таскова е родена на 18.10.1929 г. в гр. Брацигово, Пазарджишко, в трудолюбиво и 
известно с благородството си семейство, като майстори на хлебни изделия. Гимназия е завършила в 
гр. Пещера. Работи няколко години като детска учителка. Зрението й се влошава и през 1956 г. е 
освидетелствана от Очна ТЕЛК. През 1958 г. става член на ССБ и започва работа в ПП „ Успех” 
Пловдив. Включва се активно в обществения живот на предприятието и районната организация на 
слепите. Изявява се като отличен спортист и самодейка. Печели медали в леката атлетика и в греба-
нето. От 1969 г. до 1975 г. работи в районната организация на ССБ като служител по социалните 
въпроси. От 1975 г. до 1989 г. е началник отдел „Социална дейност” в ПП „Успех” Пловдив. Била е 
член на Районния съвет Пловдив и на Централния съвет на ССБ. Винаги се е отзовавала и помагала 
от сърце и с всеотдайност за решаване на социалните проблеми на членовете на съюза. От 1994 г. до 
2000 г. е председател на ТСО на ССБ „Тракия” Пловдив. 

На 15.08.1997 г. Анка Таскова е една от учредителите на НАСГБ. От 2001 г. до 2005 г. е член 
на Управителния съвет (УС) на НАСГБ. От 2002 г. до 2005 г. е председател на Териториална орга-
низация на сляпо-глухите в Пловдив, в която развива активна, обществена и социална дейност. За 
тази си дейност е получила високи отличия от ССБ и НАСГБ. През 2005 г. е удостоена със званието 
„Почетен член на НАСГБ” и с медал за особени заслуги на асоциацията. 

Всички, които я познаваме, ще я запомним с нейното благородство и готовност да помага 
като сърцата общественичка. В съзнанието ни Анка Таскова ще остане със своя личен пример като 
добра съпруга, майка, със своето трудолюбие и себеотдаване за благото на хората. 

Поклон пред светлата й памет! 
 

Димитър ПАРАПАНОВ 

ВЪЗПОМЕНАНИЕ 
На 15-ти февруари внезапно ни напусна нашия голям приятел и член на поетичния клуб 

 Костадин Папазов. 
Ние искрено съжаляваме за тази загуба! Той беше един от най-добрите ни поети. 

 Костадин Папазов учи в педагогическия институт в Стара Загора. Завършва през 1955 г. със 
специалност ”български език и литература”. Веднага е назначен като директор в местното училище 
в с. Юнаците – Пазарджишко. Тази длъжност заема 14 години. След това се премества в родното си 
село - Лилково, също като директор. По нелепа случайност, съкращават училището и е назначен 
като учител в с. Куртово Конаре – Пловдивско. Костадин работи по специалността си до пенсиони-
ране. 
 Творческите му занимания са многопосочни. Публикувал е собствена стихосбирка със загла-
вие „Не умирай моя надежда”, издадена през 2005 г. От печат излиза и историческа книга с разкази 
за родното му село. Участва с авторски творби в стихосбирките „Искри в тишината” и „Бряг на лю-
бовта”. През 1980 г. участва в литературен конкурс посветен на освобождението на България от 
турско робство с разказа за баташкото клане — „Майка”. Отличен е със златен медал и грамота. 
През 2009 г. участва в друг литературен конкурс – „Морето и любовта”, където също взе първа наг-
рада със стихотворението си „Бъди благословена”. Публикации на негови творби могат да се откри-
ят както във всички специализирани издания на хора с увреждания – сп. „Зари”, „Звук и светлина”, 
вестниците „Тишина”, „Кураж”, „Втора младост”, така и в професионални издания като сп. „Родна 
реч” и др. 

Творбите на Костадин Папазов се отличават с професионализъм и дълбока проницателност. 
От тях лъха неувяхващ оптимизъм, любов и нежна чувственост. Макар и с двойно сензорно увреж-
дане, той съхрани зрението и слуха си към истинските неща в живота. 

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ! 
 

Калинка Ковачева – Председател на поетичен клуб „Вдъхновение” 
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ЕДНО ПЪТУВАНЕ НА ЦАР БОРИС ІІІ В  
СРЕДНИТЕ РОДОПИ 

 
 Борис III е обичал българската природа. Привличала го красотата на обработените поля и 
красотата на нашите планини, особено Рила, Пирин и Родопите. 

 През 30-те години, когато вече за България настъпват мирни дни и името на царя става по-
пулярно като добър и грижовен владетел, той по-често пътува из страната, където го посрещат 
усмихнати и сърдечни българи. 

 През 1934 г. той тръгва към Средните Родопи. Пътува от Пловдив до връх Персенк, в чийто 
подножие е разположено персенското горско стопанство. Пътува през Чернатица, един от най-
красивите ридове на Родопите. Пътят на царският автомобил минава през с. Фердинандово, сега 
с. Първенец, през Сотир (Храбрино) и по-нататък Лилково и крайната точка – Персенк. Шосето е 
с немалък наклон, автомобилът се катери задъхан по чакалираното и с чести завои шосе. 

 Трима лилковци са ходили на пазар в Пловдив и сега пътуват до родното си място. При мес-
тността „Калето” чуват боботене на автомобил. Обръщат се назад и виждат, че ги наближава ав-
томобил. Те улавят конете си и ги отвеждат в страни за да направят път на колата. Селяните дър-
жат здраво юларите, че добичетата се плашат от „звяра”, който настъпва към тях застрашително. 
Колата ги отминава и следващият завой я закрива от очите на тримата пътуващи селяни, които 
продължават да навлизат все по-навътре в планината. 

− Богаташите отиват на курорт в Бойково – казва Георги, единият от тях (той е баща 
ми). 

− Направи им Стамболийски шосе и сега в пековете по поляните, под дебелите сенки—
обади се вторият – възпълен селянин, върл привърженик на БЗНС. 

− Не, бай Марко – възрази му третият на име Цветан – това не са курортисти. Вътре в 
колата беше царят – Борис ІІІ – говори развълнуван Цветан и изважда кърпата си и 
бърше запотеното си чело. 

Като изминават около половин километър, те виждат, че колата е спряла и няколко души – 
все мъже стоят на края на шосето. Стоят изправени и гледат към тях, може би ги чакат? 

− Оня в средата е Борис, царят, познавам го аз – шепне Цветан и сочи с очи. Нашенци 
са близо до царските хора и бутат кончетата по-бързо да отминат, но Негово  
Величество ги спира 

− Накъде, байновци? 

− Прибираме се, Ваше Величество – застава пред него Цветан, изпънат като струна. 

− А ти кой си? – пита го адютантът. 

− От фронта, Царю Честити – говори той на цар Борис – беше в края на войната. Бяхме 
строени на поляната. Целият полк беше строен и ви чакахме… Дойдохте Вие и с топ-
ли думи се обърнахте към нас. Дадохте ни упование, подкрепихте ни душевно, нас. 
Казахте ни, че войната скоро ще свърши и всички ще си ходим по домовете. И тъй 
стана, както ни рекохте Вие Ваше Величество… 

− А сега как си? – прекъсна го царят. 

− Не съм добре, Ваше Величество. Четири деца имам, и аз и жената ставаме шестима. 
Едва-едва свързваме двата края. Едно конче имам, раняван съм на фронта в ръката, 
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донякъде е осакатена. 

Царят го гледа в очите и разбира, че Цветан не го лъже. Обръща се царят към адютанта си, 
казват си нещо, което селяните не разбират. 

− Бай Цветане – предложи му Борис ІІІ – да те направим горски, да пазиш горите, да 
стават все по-привлекателни, да дишаме въздуха им. 

Цветан мълчи. Някаква нерешителност излъчва лицето му. 

− Или да станеш полицай? – предлага адютантът. 

− Не ми се ще горски. Не за друго, а защото лилковци не могат да живеят без гората, 
донякъде животът им зависи от нея. Налага се да заобикалят закона и трябва да съм 
по-строг към тях. Искам да съм добре с всички нашенци. Полицай – приемам. 

Адютантът изважда един тефтер от чантата си, опира го на коляното, готов да записва. 

− Трите имена – пита той Цветан. 

− Аз, господин адютант – Цветан Иванов Чорбаджиев от село Лилково, Пловдивска 
околия – изпъва тялото си като войник, прибрал ръцете си по шевовете на поизтрития 
си шаечен панталон Цветан. 

Царят и обкръжението му се качват на автомобила, който полита напред оставяйки облаци 
прах след себе си. Тримата селяни подкарват конете си по шосето и разговарят за случилото се 
преди малко. 

− Няма лъжа, Чатьо – обръща се Георги към Цветан – полицай ще ставаш. 

− Не се знае – отвръща той. 

− Царска дума е – продължава Марко – казал ли е, ще стане. Тъй се гради доверие и 
вяра. 

Автомобилът минава през Лилково, но хората са по работа и не знаят, че царят е минал 
през селото им. Старият учител Ради Дачев, демократ по убеждение, се научава, че Борис ІІІ е 
заминал за Персенк, качва се на коня си и бързо се понася към Персенското горско стопанство. 
Там са дошли и пратеници от село Орехово. Насъбира се доста народ, предимно работници от 
околността. Ради Дачев произнася прочувствена реч, която е съпроводена с ръкопляскания. 

Старият учител препуска коня си обратно за Лилково и организира посрещането на царя. 
Малкото площадче на центъра се препълва с хора. Кметът, писарят, разсилният и пъдарите под-
държат реда на събранието. Кметът приветства царят и придружаващите го. Някои се оплакват, 
че не са добре. Една-две вдовици му казват, че мъжете им са убити на фронта, а нямат пенсии. 
Цар Борис им записва имената, дава им по 100 лв. и обещава, че ще издейства пенсии. 

Негово Величество си тръгва изпроводен сърдечно от множеството. 

Цар Борис ІІІ изпълнява обещанието си. След два месеца Цвятко Чорбаджиев от село  
Лилково е назначен за полицай в районното полицейско управление в сели Фердинандово 
(Първенец). Тих, кротък човек и вече в напреднала възраст бе с едно антикомунистическо прояв-
ление, той е оставен на служба като милиционер като дочаква пенсионирането си. 

На двете войнишки вдовици също са дадени пенсии, макар и скромни да са. 

Костадин Папазов 
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 Варненската организация на сляпо-глухите на 16.02 отпразнуваха св. Трифон Зарезан и мо-

дерния празник на любовта св. Валентин. Празникът се откри от г-жа Параскевова, която ни въ-

веде в притчата за св. Трифон, от която научихме кой е той; защо се е зарязал; защо е останал без 

нос; защо го е наказала съдбата? След това по народен обичай свитата на Трифон Зарезан, св. Ва-

лентин и богиня Афродита влязоха в залата и се отправиха към Параскевова, която ги посрещна с 

хляб и сол на фона на народна музика. Царят на лозята Станчо Добрев беше облечен в народна 

носия, с лозов венец на главата и с бъклица в ръката. Той вдигна бъклицата за наздравица и позд-

рави всички лозари, винари и гости на празника, като им пожела да имат много грозде и пълни 

бъчви с вино. След поздрава запя песента „Вдигни над лозе бъклицата тежка”, която се пое от 

присъстващите. Продължихме с подходящи стихове и винарски песни. А св. Валентин и богиня 

Афродита разнообразиха тържеството с викторина със забавни въпроси. На отговорилите правил-

но се раздадоха сувенири. Празникът продължи с музика, танци, песни, а стиховете преминаха в 

нежно — лирически. Радваме се, че на хората им харесват все повече и повече организираните 

празници и броя на присъстващите се увеличава. Надяваме се занапред да сме все така задружни 

и весели. 

Ганка Параскевова 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
В ТО - Асеновград:  

ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ, СИЛА И ТРУД 
 

 Пролетно запяха птичките навън още през февруари. Защо ли? Защото и те както влюбени-

те хора са в трепетно очакване на Нейно Величество пролетта. С такова настроение се изпълни 

клуба на ТСО на слепите и сляпо-глухите в деня на виното и влюбените на 14.02.2011 г. Тържест-

вото откри г-жа Димитрова, която с топла погача покани да влезе Трифон Зарезан - царят на лоза-

рите представен от Костадин Ганев. С венец от лозови пръчки и здравец, обкичен с червени кон-

ци, с бъклица пълна с отлежало вино и царствена походка той се появи и поздрави своите подв-

ластни. Пожеланията бяха за много здраве, сила и труд, за да има през тази година повече мав-

руд. С любов да се обгрижват лозичките за повече градус, защото истинското вино е като билка 

лековито и носи тръпки и копнежи. След това бяха подрязани по три пръчки от три корена и по-

лети с вино, за да бягат болестите и най вече маната. Майсторлъка се предаде на младия цар - 

Красимир Касабов, който също подряза лозичките. И тази година производителите на вино се 

представиха с качествени вина: мавруд, мерло, памид. Най-добрите заслужено заеха първите мес-

та и почерпиха с реколтата. Дамите се представиха с хубави мезета: сърмички, наденици, лукан-

ки, пити и много сладки. Следваха стихове и разкази, песни, наздравици и весели смешки.  

Накрая всички си пожелаха много здраве, богат гроздобер, пълни бъчви с вино, много любов и 

бодър дух. 

  А любовта? Любовта е всичко, защо да спорим? Нали тя е живот, потребност на духа, вяра 

и надежда, музика и поезия, достигаща върхове. Прави ни добри и милосърдни, силни нежни, из-

висени. Нека всички напълним сърцата си с любов, която да даряваме на любимите хора и на 

всички около нас и с пълни чаши да вдигнем тост: Да сме живи и здрави! 

Славка Ставрева 

В ТО - Варна: 

ТРИФОН ЗАРЕЗАН 
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 Организирахме в Добрич две непра-
вителствени организации на хора с ув-
реждания - клуб „Чечи” и „Детелина” към 
ТО на сляпо-глухите. Във фоайето на ре-

гионалната библиотека „Дора Габе” бе 
подредена изложба около сто модела 
мартеници изработени от двете сдруже-
ния. Хората с увреждания бяхме поздра-
вени от малчуганите от целодневна 

детска градина № 9 „Пчеличка”. Поздрав 
получихме и от светла Петкова от от-
дел „книгозаемане”, Владин Бенков - пред-
седател на клуб „Чечи” и председателка-
та на клуб „Детелина”. За празника две-
те сдружения изработихме собствено-
ръчно около 800 мартеници. 270 бяха изп-
ратени до народното събрание, от които 
240 за народните представители, а ос-
таналите — на министрите. Сто и пет-
десет червено-бели амулети бяха разда-
дени на присъстващите на празника. 
Мартеници получиха служителите в об-
щинската и областната администрация, 
както и дневния център за социална ин-
теграция на хора с увреждания. Не липс-
ваше и Баба Марта, облечена в червен 
сукман, която почерпи всички с вкусна до-
машна погача. Тя зарадва малчуганите с 
красиви мартеници и пожелания за здраве 
и успех. Тържеството продължи с весе-
лие и песни. 

Калинка Ковачева 

 Тази беше фразата, която обедини 
членовете на клуб „Детелина” в Добрич 
на 14. 02.2011 г. за Деня на лозаря и праз-
ника на любовта св. Валентин. Сляпо-
глухите в добруджанската столица въл-
нуващо отпразнуваха празниците, за кое-
то допринесе хубавото слънчево време. В 
началото председателката Калинка Ко-
вачева приветства присъстващите с по-
желание за здраве и любов, защото доб-
рото вино се прави от хубаво лозе и вся-
ка работа се върши с любов. Любовта е в 
основата на всичко. Тя напомни, че по-
често трябва да казваме обичам те на 
своите близки, а не само на празника св. 
Валентин. По традиция се избраха цар на 
виното и царица на любовта. Най-
младият и трудолюбив Илия Костов по-
лучи короната за цар, а за царица бе изб-
рана чаровницата Маргарита Димитро-
ва. Царят взе думата, като напомни, че 
лозето не иска молитва, а мотика. Доб-
рият стопанин трябва да се грижи добре 
за него и най-важно е при прибирането на 

реколтата гроздовете да са добре узре-
ли и почистени. Съдовете, в които се 
слага виното да са добре поддържани. Ца-
рицата на Любовта с красиви думи и неж-
ни слова раздаде на всеки Валентинка с 
романтично послание. Членовете пък от 
своя страна поднесоха подаръци на Илия 
и Маргарита. 
 Гвоздеят на тържеството беше де-
густацията на вината, в която участва-
ха 12 СЛЯПО-ГЛУХИ. Журито БЕ ИЗКЛЮ-
ЧИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНО, ЗАЩОТО ВИНА-
ТА БЯХА ОТ ХУБАВИ ПО-ХУБАВИ. Но нак-
рая се излъчиха победители: първо място 
взе Илия Костов, на второ място се кла-
сира Никола Киров, а третото се присъ-
ди на Стоянка Миланова. Класиралите 
СЕ ПОЛУЧИХА ИНТРИГУВАЩИ ПОДАРЪ-
ЦИ. Празникът продължи с много стихове 
и песни за любовта. Това всепоглъщащо 
усещане към човека до нас и света воде-
що ни към мир и хармония, доверие и чо-
вечност. 

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

В ТО - Добрич: 
„Любов и вино, вино и любов” 

Празник на мартеницата 
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 С колко много празници от различен 

характер е изпъстрен месец март? Като 

се започне с баба Марта, та трети 

март, 22-ри март и най-хубавият христи-

янски празник — Благовещение. Точно то-

гава, когато природата се събужда за нов 

живот, ние членовете на ТО на НАСГБ — 

Стара Загора решихме с действията си 

да пробудим мисленето на обществото 

към нас — хората с увреждания. 

Събрахме членския внос и с оскъд-

ните средства, закупихме необхо-

димите материали, с които да 

изработим изделия за мартенска-

та изложба-базар. Така щяхме да 

покажем творчеството си, но и 

да подпомогнем финансово наша-

та организация. Искахме да пока-

жем, че ние не търсим съжаление 

и милостиня, а приятелство и 

подкрепа. Два месеца всеки един 

от нас трескаво се готви за съ-

битието. Колко много труд, душа 

и емоции вложихме в нашите 

творби! Ентусиазма ни се оказа изключи-

телно заразителен. В изложбата пожела-

ха да се включат не само близките ни хо-

ра, но и други, които случайно са чули за 

нея. За мото на мероприятието сложих-

ме „С приятели можем повече”. Това се 

оказа абсолютно вярно. На изложбата 

показахме какво ли не? Плетива, сувени-

ри, макрамета, бижута, рисунки, гоблен, 

рисувани и плетени шишета, домакински 

престилки и ръкохватки, пазарски 

мрежи и естествено традицион-

ната българска мартеница. Може 

би защото събитието беше под 

егидата на областния управител 

на Стара Загора, интересът към 

него се оказа изключително го-

лям. Отразиха го местните ра-

дио, телевизия и вестници. Клуб 

„Дръзновение” се оказа тесен за 

множеството дошло да види из-

ложбата и кратката, но създава-

ща прекрасно настроение програ-

ма, изнесена от най-малките ни 

приятели от СОУ „Зорница”. Как-

то се пее в песента баба Марта завърза 

мартенички и на големи, и на мънички. 

Закичи и официалните ни гости: замест-

ник областния управител г-жа Стоянова 

и председателя на НАСГБ г-н Димитър 

Парапанов. Е, вярно, че повечето от не-

щата останаха непродадени, но какво да 

се прави? Явно българина все още си ня-

ма хабер от благотворителност. 

 

Ангелина Кръстева 

В ТО - Стара Загора: 

МАРТЕНСКА ИЗЛОЖБА 



   8 

 На 14-ти февруари в клуба на инвалида 

към Община Пловдив район Централен се събра-

ха членовете на годишно отчетно събрание и 

тържествено честване на февруарските праз-

ници — Св. Трифон Зарезан и Св. Валентин. За 

целта клубният съвет беше подготвил виктори-

на, “валентинки “ за присъстващите и вино с 

което да зарежат лозовите пръчки и да вдиг-

нат наздравица за здраве, по-случай Деня на ло-

заря. Ръководството избра този ден, за да се 

повеселят хората и да почувстват, че някой 

мисли за тях. Отмина тежка година за сляпо-

глухите в страната. За съжаление бяхме отря-

зани от доста привилегии, с които трябваше да 

привикнем психически и да преглътнем големия 

залък, който правителството ни поднесе. Но 

ние, инвалидите сме доста упорити и твърди и 

това не ни спря да продължим да преследваме 

целите си и да преодоляваме трудностите.  

 Годишното отчетно събрание започна с 

едноминутно мълчание за нашата Анка Таскова, 

която погребахме само дни преди събранието. 

Кратко слово изнесе председателят на НАСГБ 

Димитър Парапанов, който най-добре я познава 

и най-дълго е работил с нея. За съжаление оти-

де си човек, отдал целия си живот на слепите и 

сляпо-глухите в Пловдив. 

 Клубът на инвалида отчете една насите-

на с активна дейност година. Поздравихме са-

модейците, които за разлика от друг път, през 

2010 г. не успяха да посетят и да се отзоват на 

всички покани за участие във фестивали, кон-

церти и тържества. Наградите, които извою-

ваха нямат край- дипломи, медали, грамоти, 

специални награди, призове, парични награди и 

т.н. Гордеем се с нашите изпълнители на про-

фесионално ниво. Няма човек, който да ги е слу-

шал и да не иска отново да послуша изпълнение-

то им, които завинаги остават в сърцата на 

слушателите. Това са група „Здравец” в със-

тав: Марин Маринов, Никола Стоянов, Петър 

Караиванов, Димитър Стоянов, Златка Славо-

ва, Ася Бурова, Милка Дечева, Катерина Михай-

лова, Станка Арабаджиева; Дует 

„Настроение” от семейство Кирил и Димка Да-

мянови; дует „Амур” от Величко Павлов и Ма-

рия Вълчева. 

 А за спортистите какво да кажем? През 

2010 г. те бяха блестящи. Навсякъде, където се 

включваха в участие, челните места бяха тех-

ни. Неотразимо се представиха и на Осмия на-

ционален празник на специфичните възможнос-

ти на сляпо-глухите, като дадоха всичко от се-

бе си и на пистите се състезаваха със самите 

себе си, а не със състезателите от другите ор-

ганизации. Осем членове се включиха в турнири 

по канадска борба, от които извоюваха 47 ме-

дала. Това е най-големият бум, който са прави-

ли пловдивските спортисти: Хасмик Варданян, 

Ася Бурова, Дима Дамянова, Ана Маринова, Ки-

рил Дамянов, Никола Стоянов, Христо Христов 

и Марин Маринов. С гордост и радост отбеляз-

ваме, че първият национален шампион по спорт-

на табла — Васил Христов е от Пловдив. Благо-

дарни сме на председателя на НАСГБ - Дими-

тър Парапанов, който за пръв път въведе тази 

дисциплина, на която се отзоваха много желае-

щи да участват и да си премерят силите. Пред-

седателят на клуба Снежанка Кирчева също се 

представи добре като от 15 участника тя зае 

пето място, при това започна да учи таблата 

не повече от месец преди състезанията. Не на 

последно място да отбележим нашия най-добър 

шахматист Милко Кичуков, който се представя 

в турнирите по шах в челните места. При же-

ните единствено Димка Дамянова ни представя 

на шах турнири и тази година тя извоюва вто-

ро място. Дано през настоящата се появят и 

В ТО - Пловдив: 
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други мераклийки да се включат в шаха. 

 За цар на лозаря си избрахме Стоян Ата-

насов, който заряза лозовите пръчки с пожела-

ние за здраве, дълголетие, щастие, берекет, мир 

и любов на всички членове на клуба и техните 

семейства. Поляхме пръчките с вино, а предсе-

дателят на НАСГБ Димитър Парапанов вдигна 

тост със същите пожелания и прикани присъс-

тващите към веселба. За съжаление, нали сме 

си граждани и нямаме лозя, а купуваме нагото-

во, затова знаем само да се веселим. Самодейци-

те не чакаха втора покана и запяха, а клубният 

съвет раздаде сандвичи, за да не е на голо вино-

то. Проведохме викторина с закачливи въпроси 

и между тях сериозни, на които разбира се, бе-

ше отговорено веднага. На всеки верен отговор 

раздадохме християнска литература — дарение 

от Община Пловдив-район Централен. Към вик-

торината бяхме подготвили различни притчи, 

предания и легенди за празника св. Трифон Заре-

зан, които бяха прочетени от преподавателя в 

НЦРСГ „Хелън Келър” - Деян Славов. След назд-

равиците и песните Илия Кърджанов мина от 

човек на човек да си изтегли „валентинка”, коя-

то беше прочитана на място и настана голямо 

веселие. Особено след като Димитър Парапанов 

каза, че си съответствали според човека. Така 

сред смях, веселие и шеги отпразнувахме Деня 

на лозаря, Деня на влюбените и годишно отчет-

ното събрание на клуба. Накрая се разотидохме 

с пожелания през Новата година да не отстъп-

ваме от извоюваните позиции през изтеклата, а 

още по-високо да вдигнем летвата на успехите. 

Пожелахме си още все така дружно и взаимно 

да работим и творим и занапред, защото ува-

жението, приятелството и разбирателството 

крепят света около нас. 

* * * * * * * * 

На 21-ви февруари Община Пловдив — район 

Централен организира празничен концерт, пос-

ветен на Международния ден на майчиния език 

в историческия музей, в зала „Съединение”. По-

канени бяхме членовете на клуба и председате-

лят на НАСГБ Димитър Парапанов. Отзоваха 

се на поканата всички и трябва да споделя, че 

не очаквахме такава задушевна атмосфера, на 

която станахме свидетели. На едно място бяха 

събрани различни етноси — роми, българи, ев-

реи, арменци, турци и т.н. Слушахме самодейни 

състави, които не само пяха, а някои от тях 

танцуваха. Възхитени бяхме от изявите на мла-

дите самодейци, които ни удивиха с надаре-

ността си и с чудните си гласове... Изпълните-

ли бяха ученици от СОУ „Найден Геров”, Орхан 

Мурад, който се представи с една българска и 

една турска песен, еврейски хор, изпълнение на 

пиано, изпълнение на цигулка. 

Чухме и изпълнението на една испанска имиг-

рантка, която пя на родния си език. 

 Етносът не пречи на съвместните прояви 

на хората на изкуството! 

 

 

ОСМИ МАРТ В ТО-ПЛОВДИВ  

 На осми март се събраха самодейците на пловдивс-

ката организация на сляпо-глухите в Пловдив да отпраз-

нуват международния ден на жената. Изненадаха персо-

нала на НАСГБ и НЦРСГ „Хелън Келър”, като ги покани-

ха да почерпят по-случай празника. Получи се спонтанно 

прекрасно и задушевно празненство. Председателят на 

НАСГБ Димитър Парапанов поднесе на жените по едно 

цвете и картичка по случай женския празник. Всички пяха 

от сърце и тропнахме весело хорце. Този празник не е 

толкова голям като някои, но на него жената се старае 

да е весела, романтична, и щастлива. Разбира се и мъжете имат голямо значение, за да се чувства 

жената така. Само едно цвете и блага дума е достатъчно, за да разцъфти една жена и усмивка-

та да не слезе от лицето й. Такива бяха и нашите жени присъстващи на тържеството. Да са ни 

живи и здрави и още много години да се веселим.               Снежанка Кирчева 
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 Казвам се Ася Евтимова Бурова, родена 

съм на 16.01.1966 г. в с. Жълтуша, Кърджа-

лийска област. Още от дете се родих с перде-

та на очите и не виждах нищо, но като всяко 

дете първоначално къде по усет, къде падах, 

къде за ръка някак пораснах до 4 години, кога-

то ме оперираха. От тогава съм с нарушено 

зрение и до днес. Помагах в къщи на майка ми 

колкото можех, играех на улицата с децата и 

не бях точно като тях, но се справях и много 

не личеше. По това време нямаше достатъчно 

информация за училищата за слепи, за предп-

риятията в големите градове. Затова основно-

то си образование завърших на село в местно-

то училище. Не мога да кажа, че учителите 

ми обръщаха специално внимание, макар, че на 

село всички се познават, но изискванията към 

мен бяха както към всички мои връстници. 

Единствената облага, с която се ползвах е, че 

ме слагаха на първия чин, за да виждам по-

добре и ме освобождаваха от физическо въз-

питание. Помагаше ми една приятелка, която 

ми диктуваше и аз се упражнявах в писане. Не 

знам какво щях да бъда или да стана ако си 

бях останала в село? През 1984 г. постъпих в 

рехабилитационния център за слепи в Пловдив, 

където директор беше Димитър Парапанов. 

Прие ме много сърцато, научих много полезни 

неща, разбрах за възможностите на слепите и 

след завършване на курса постъпих на работа 

в ПП „Успех”. Започнах работа благодарение 

на Димитър Парапанов, който ми съдейства 

за работа, но не само това, а и ми помогна да 

ме настанят в общежитието. Не може да 

работиш, пък да няма къде да живееш. Бях 

много щастлива, че се подредиха така неща-

та, защото не виждах смисъл да се връщам на 

село. Там не знаех как да подредя живота си, 

след като бях вече попаднала в средата си. Ос-

вен това се почувствах за пръв път полезна, 

пълноценна и самостоятелна. Ходех на рабо-

та, излизах с приятелки и като всички млади 

създадох семейство. Родиха ми се за мое щас-

тие близнаци: момиче — Росица и момче — 

Цветан. Трудно се отглеждат две деца, но мо-

ите бяха кротки и не ми създаваха грижи. 

Съпругът ми беше този, който създаваше гри-

жи и се наложи да се разделим. Останах сама 

с децата, но не се изплаших, а продължих да 

живея и да се боря. Винаги децата са ме раз-

бирали и не са се инатили да получат нещо, 

което аз не мога да купя. Живеехме с лишаване 

от някои неща за сметка на други. Като деца 

не са били лишавани, но и не са получавали 

всичко, каквото имаха другите. Но за сметка 

на това израснаха умни, работливи, разсъдли-

ви, неразхитителни и аз се радвам, че ги нау-

чих да се справят с трудностите в живота 

както трябва и сега се гордея с тях. Никога не 

ме изоставят, винаги ми помагат, в трудни 

моменти аз разчитам само на тях. Дъщерята 

е далече от мен, работи в Банско, завърши вис-

шето си образование без да ме притеснява с 

пари, както правят някои деца на наши колеги. 

Но когато има възможност си идва за един 

два дена. Синът е при мен, работи и с него по-

деляме домакинството. 

 През 1984 г. станах член на ССБ и съща-

та година започнах работа в ПП „Успех”. Ра-

ботих 20 години и в резултат на шумните ма-

шини, постепенно ми намаля слуха. От 2002 г. 

съм член на НАСГБ. Отидох в тази асоциация, 

защото поради слуха започнах да се чувствам 

непълноценна и ми ставаше все по-трудно от 

ден на ден. Първоначално се срамувах да си 

призная, че не чувам и имам такива проблеми, 

но виждайки Димитър Парапанов как се бори 

с трудностите и успява, въпреки увреждания-

та, престраших се да си призная проблемите. 

Имам и слухов апарат, който не ползвам все 

още, защото ми е трудничко да свикна с него. 

Получих от НАСГБ помощно-технически сред-

ства като: телефон с усилвател в слушалката 

и без който не мога да осъществявам разгово-

ри; безжични слушалки за да не преча на деца-

та в къщи. През 2007 г. се създаде клуб на ин-

валида към Община Пловдив — Район центра-

лен и работих като председател на клуба по 

програма за шест месеца. После по още една 

програма бях заета, но за съжаление програ-

мите свършиха и сега съм безработна. Откак-

то съм в НАСГБ започнах да се занимавам със 

самодейност и спорт. Първо беше спортът, 

при който участвах в бягането и тласкане на 

гюлле. Винаги съм заемала първите места, ко-

ето ми носеше медали и най-вече удовлетворе-

ние. От 2003 г. създадохме група „Здравец”, 

която се състоеше от: Ася Бурова, Никола 

Стоянов, Любо и Станка Арабаджиеви, Ма-

рин Маринов, Иван Марински, Маргарита Яна-

киева, Анка Таскова и ръководител Илия Велев. 

От тогава до сега в групата е имало текучес-

ЖИВОТ И БОРБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 
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тво на ръководители, на изпълнители и днес 

тя е в състав: ръководител Златка Славова, 

Катерина Михайлова, Ася Бурова, Милка Дече-

ва, Станка Арабаджиева, Никола Стоянов, 

Димитър Стоянов, Петър Караиванов, Марин 

Маринов и Венци. Откакто сме със Златка 

Славова, групата ни израсна много. Навсякъде, 

където участваме винаги се класираме на пър-

вите места или вземаме специалните награди. 

Много добре се разбираме като колектив и 

живота ни е по-разнообразен и пълноценен. 

Всеки вторник провеждаме репетиции в асо-

циацията, където има подходящи условия за 

провеждането им. През лятото има климати-

ци, които подържат хладна температурата, 

а зимата е топличко, чак не ни се тръгва. Аз 

участвам още и във фолклорна група за автен-

тичен фолклор „Тракийски цвят”, където ръ-

ководител е Марин Маринов. С нея също има-

ме разнообразни участия и много награди и 

медали. Там пък ходя на репетиция всяка сря-

да. Музиката и песните ми дават пълнота и 

стимул за живот и израстване. Чувствам се 

Човек с главно Ч, когато съм на сцената. Изя-

вявала съм се индивидуално, както и в дуетни 

изпълнения с колеги от състава. От 2010 г. се 

включих в канадската борба и тръгнах на със-

тезания със спортистите на ОСКСГ 

„Марица”. Имам извоювани златни, сребърни 

и бронзови медали, на дясна и на лява ръка. 

Радвам се, че Димитър Парапанов въведе сред 

нашите среди този спорт, защото той се ока-

за подходящ за сляпо-глухите. Имаме две маси 

за канадска борба, едната е висока за здрави-

те, а другия вид — за инвалиди в седнало поло-

жение е дарение от федерацията по канадска 

борба. Тренираме най-редовно, и на едната и 

на другата маса. През 2010 г. само от летни-

те турнири извоювахме 47 медала общо от 

осем човека — мъже и жени. Този спорт ми 

дава допълнително удовлетворение. На състе-

занията се чувстваме много добре, средата е 

страхотна и по никакъв начин не ни дават въз-

можност да се почувстваме инвалиди, когато 

сме с тях. В националните празници, които 

организира председателят на НАСГБ всяка 

година се включвам: в самодейността, в спор-

та — бягане, хвърляне на диск, тласкане на 

гюлле, спортно ходене и канадска борба. В из-

ложбите за приложно изкуство участвам с 

плетиво. Член съм на поетичен клуб 

„Вдъхновение” и участвам с авторски творби 

в стихосбирките на сляпо-глухите. През 2009 

г. получих поощрителна награда за свое сти-

хотворение на конкурса в Добрич. Помагам на 

колеги, на никого не съм отказала да заведа до 

някъде или да свърша услуга. Борила съм се в 

живота сама и влизам в положение на всеки, 

който е зависим по някакъв начин. Живота е 

много труден и ако не си помагаме и не се ува-

жаваме, правим го още по сложен. Благодарна 

съм, че съм сред сляпо-глухите и имам въз-

можност да се изявявам. Не мога да си предс-

тавя живота, ако се затворя в къщи, както 

правят някои колеги и ги мързи две крачки да 

направят извън дома си. Пожелавам на всеки-

му такъв запълнен с активна дейност живот. 

СЪН 
Сънувах те през късна есен, 
Заглъхнала бе птича песен. 
Сънувах те в нощ красива – 
ти беше като самодива. 
 

Девойко хубава и млада, 
косите с цвят на листопада- 
златисти, руси и чупливи, 
покриват рамене красиви. 
 

Девойко палава, красива, 
снага ти тънка и игрива, 
очите – езера дълбоки, 
погледнеш ли – потъваш в тях. 
 

Ела при мен в късен час, 
когато съм самотен аз. 
Ела девойко, прегърни ме, 
в самотни нощи утеши ме. 

Ася Бурова 

Ася в турнир по канадска борба 
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НЕЗАБРАВИМА ВЕЧЕР 
 

Помниш ли оня град Шумен? 

Аз вървях близо до теб. 

Как вървяхме, без думи, 

без думи, сякаш в някаква степ... 

 

Бавно луната растеше, 

проблясна смутеният град... 

Дали пътят беше погрешен? 

Но аз не се върнах назад. 

 

Нашата любов не ни излъга, 

не е била тя копнеж, 

само струи в моята мъка, 

сивата градска мъгла… 

 

Аз помня оня град Шумен,  

как вървяхме прегърнати близо с теб, 

сякаш бяхме безумни, 

бродещи в някаква степ.  

ПРОЛЕТНИ ПРЕДЧУВСТВИЯ  
 
Като звук от пролетна песен, 

вятърът неусетно довя... 

Нейде прозрачен и весел, 

мярна се къс синева. 

 

В тия небесни лазури, 

в пролетни ранни зори, 

плачат зимните бури 

и тръпнат звездни мечти 

 

Плахо в дълбоката вечер, 

моите песни звънят. 

Вятър довя от далече 

твоите песни сред път. 

Станчо  Добрев 

 СЪОБЩЕНИЕ 
 Ръководството на поетичен клуб „Вдъхновение” при НАСГБ съобщава на всички поети, че 

през 2011 г. ще бъде издадена четвърта поредна стихосбирка. 

 Тя ще е посветена на 14-я рожден ден на асоциацията и 6 години от учредяването на пое-

тичния клуб. Всеки желаещ да участва в стихосбирката до 31.05.11 г. трябва да изпрати три не-

публикувани до сега стихотворения. Всяко от тях да не е по-дълго от една машинописна страни-

ца. Стиховете ще са на свободна тема. Материалите изпращайте на адрес:  

 Калинка Панайотова Ковачева 

 ул. “Йордан Йовков” № 3 

 9300 гр. Добрич 

Телефони за връзка: 058/60 34 05 и 0889/062 160 

� � � � 
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 Усещайки края на своя живот, владете-

лят на прабългарите хан Кубрат повикал пе-

тимата си сина и им дал бащина заръка — как-

вото и да става, да не се разделят и винаги да 

бъдат заедно, за да не могат врагове да ги на-

паднат и поробят. 

 Не след дълго ханът починал. Възползвай-

ки се от ситуацията и разчитайки на отслаб-

налата им защита, хазарите нападнали пра-

българите и успели да пленят дъщерята на 

Кубрат – Хуба. Водачът на хуните хан Ашина 

поставил условие на синовете - ще освободи 

сестра им и ще им върне обратно земите, са-

мо ако го признаят за техен владетел. Братя-

та на красивата Хуба били поставени пред труден избор. 

 Най-големият син Баян признал хазарското владичество и останал при пленената 

си сестра. Останалите пренебрегнали заръката на стария хан и тръгнали да търсят 

нови свободни земи за своите племена. Единият от братята се отправил на север, а 

другите - Аспарух, Кубер и Алцек потеглили на юг. Но преди да се разделят, братята 

тайно се уговорили с Хуба и Баян да останат при хан Ашина, докато не открият сво-

бодна и сигурна земя, където да се заселят. След това Аспарух щял да им изпрати пти-

ца вързана със златна нишка на крачето, която ще бъде знак да избягат. И братята 

поели на път, като оставили пленената девойка и Баян в ръцете на злия Ашина. 

 Не се минало много време и при Хуба долетял гълъб, който имал златен конец на 

крачето. Това бил чаканият знак. И както се били уговорили, Хуба и Баян избягали от 

лошия хан и достигнали водите на Дунав. Но там вече не знаели какво да направят и 

накъде да поемат. Само птицата можела да им покаже верния път, а те не знаели как 

да преминат реката и да стигнат до другия бряг. Тогава Баян взел бял конец, а Хуба го 

вързала на крачето на гълъба. Пуснали птицата да полети, но в този момент се появи-

ли преследвачи от хунското племе, които започнали да ги обстрелват. Баян бил ранен 

от вражеска стрела и началото на конеца, който държал, почервенял от кръвта му. В 

този момент на другия бряг на реката се появил Аспарух с неговите войници. Хуните 

като го видели, побягнали обратно. 

 Аспарух помогнал на Хуба и Баян да минат реката и ги отвел при войската си. 

Взел конеца от Баян и завързал белия му край с червения и закичил всеки един от своите 

воини с късче от този свещен конец. След което застанал пред войската и признал, че 

той и неговите братя допуснали огромна грешка, като не са се вслушали в съвета на 

баща си и така са заплатили с кръвта си своето разединение. Тогава Аспарух заръчал 

червено-белият конец никога да не се разкъсва, защото тази окървавена нишка завина-

ги ще свързва българите.  

 Оттогава на 1 март всички българи се окичват с червено-бели мартенички, 
носещи им здраве, радост и успех. 
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ИСТОРИЯТА НА 8 МАРТ - 

 МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА  

 Денят 8-ми март е Международния ден на жената, който се чества като празник на между-
народната солидарност, сила и сплотеност на жените. 
 Началото на съвременния празник е свързано с женските движения за равни права с мъжете 
и борба против войната и насилието.  
 Още в древността жената е водила борба за равнопоставеност в обществото. В древна Гър-
ция Лизистрата обявила сексуална стачка на мъжете, за да се сложи край на войната. 
 По време на Френската революция парижките жени излизат по улиците с лозунгите 
"свобода, равенство, братство". 
 Идеята за Международен ден на жената възниква в началото на XX век. Историята на праз-
ника започва през 1857 г. в Ню Йорк, когато е организиран един от първите протестни митинги 
на жените, работещи в текстилните фабрики. Те настоявали за равни права с мъжете, намаляване 
на работното време и подобряване условията на труд. 
 През 1909 г. Американската социалистическа партия провъзгласила 28 февруари за Нацио-
нален ден на жената. До 1913 г. американките са го отбелязвали на последната неделя от месец 
февруари. 
 През 1910 г. на Втората международна конференция на работещите жени в Копенхаген е 
взето решение за учредяване на "Ден на жената", който да се отбелязва всяка година. 
 В резултат на това решение Международният ден на жената се чества за първи път през 
1911 г. в Австрия, Германия, Швейцария и Дания, когато повече от един милион мъже и жени 
участват в шествия. 
 От 1914 г. отбелязването на празника в различните страни е на датата 8 март. Той се свързва 
в началото на века с борбата за политическо, икономическо и социално равноправие. 
През 1977 г. Общото събрание на ООН решава 8 март да стане Международен ден за правата на 
жените и за мир. 

 
ЗА ЗДРАВЕ И БЛАГОДАТ 

  
` На 06.02.2011 г. е неделя сиропостна или сирни заговезни. На този християнски празник 
младите отиват при по-възрастните за прошка, като се целува ръка на най-възрастните. Събират 
се семейството на трапезата, на която трябва да има задължително варени яйца, халва и питка. По 
един стар обичай на пръчка се завързва варено яйце, а после и бяла халва и се амка с тях. Най-
възрастният обикаля с пръчката и насочва към устата яйцето или халвата и трябва да се захапи 
без да участват ръцете. Това се прави за здраве и благодат през годината. Запалва се огън на дво-
ра и от най-възрастния до най-малкия трябва да се прескочи, за да избягат болестите и да сме 
здрави. 
 Този, който не желае да търси прошка, жестоко казва и показва своята гордост и своето 
упорство в греха. Преди всичко трябва да простим на себе си и да не се съдим и осъждаме за неп-
равилните си постъпки. Но да се покаем пред Бог за тях и да се стараем да не ги повтаряме. След 
това трябва да се извиним на Бог и да не му се сърдим или да му търсим сметка за това или оно-
ва. Нали знаете как сме склонни да го обвиняваме за нещата, които не разбираме. Бог е дал при-
мер за прошка, като е простил на хората, които са го разпънали с думите: „Боже, прости им! Те 
не знаят какво вършат.” Много е важно да се смирим в себе си и да поискаме прошка не само от 
по възрастните, но и от по-младите. От всички, които срещнем в този ден и, с които имаме някак-
ви отношения. А още по-важно е да го правим винаги. Прошката и покаянието да бъдат начин на 
живот. Да можем винаги да се обърнем към човека до нас и да го помолим да ни прости нашия 
гняв, сприхавост или неволна и незаслужена обида. Това отношение на сърцето ни ще отвори не-
бето и непрестанна радост ще изобилства в нас. Нека в този ден се помолим на небесния отец. В 
името на Исус Христос за благодатен пост за всички. За съкрушени и разкаяни сърца на христия-
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ните, които смирено ще се изповядат и ще вземат причастие след една седмица. Нека благослове-
нието на Бога е за всички нас! 

 

ТОДОРОВДЕН  

 Съботният ден от първата седмица на Великия пост е в памет на св. великомъченик Теодор 
Тирон. (Виж също Подготвителни седмици за Великия пост). 
 Почитането на св. Теодор е засвидетелствано още в ранните векове на Църквата, а освен 
през Великия пост, светецът се почита и на 17 февруари. 
 Петдесет години след смъртта на св. Теодор, гонителят на християните император Юлиан 
Отстъпник (332 - 363) продължавал да желае възвръщането на езичеството. Знаейки, че 40 дни 
преди Великден християните спазват строг пост, решил да се подиграе с тях и да ги застави да 
ядат идоложертвена храна. Император Юлиан наредил на градоначалника в Цариград да напръс-
ка тайно с кръв от идолски жертви всички постни храни на пазара и християните, като ядат, ма-
кар и без да знаят, да се осквернят и тъй да бъдат подиграни и обявени за езичници. 
 Градоначалникът сторил, каквото му било заповядано. Но за Божието око това не могло да 
бъде тайна. Бог, който промишлява за своите раби и не желае да бъде смущавана тяхната вяра, 
направил да се открие нечестивият замисъл. 
 Църковното предание разказва, че св. Теодор Тирон се явил на Цариградския Архиепископ 
Евдоксий, известил му наредбата на Юлиан Отстъпник и му заръчал да съобщи това на верните - 
да предупреди християните през тази седмица да не вземат никаква храна от пазара. На запитва-
нето на Архиепископа: какво да ядат през тия дни, св. Теодор отговорил: да си приготвят коливо 
- жито, то да им бъде храната. Архиеп. Евдоксий запитал: кой е този, с когото говори, и св. Тео-
дор му известил името си. Предупредени за наредбата, християните не взимали никакви храни от 
пазара. Юлиан разбрал, че лукавият замисъл е разкрит, останал посрамен и пуснал неосквернена 
стока на пазара. 
 Оттогава за благодарност на Първата събота от Великия пост Църквата възпоменава памет-
та на св. великомъченик Теодор Тирон. За спомен на случилото се, се вари жито, което се благос-
лавя по време на богослужението в храма.  
 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ, БЛАГОВЕЦ — 25-ТИ МАРТ 
 Във всеки храм на царските двери може да се види изображение на Благовещение, св. Бого-
родица и Архангел Гавраил. В това същото благословено утро на нея била открита тайната на 
нейното майчинство. Било й открито, че нейното дете ще отвори царството небесно за всички хо-
ра. Съществуват всякакви възгледи, мнения и човешки учения, но само нашето нарича блага вест. 
 На тържествената трапеза на Благовещение за пръв път се поднасят зелени пресни расте-
ния: коприва, лапад и киселец, за да тече в тялото на човек „нова кръв”. Поднася се риба, пити и 
лучник. 

Скъпи читатели и приятели на списание „Звук и светлина”, 

Редакционната колегия апелира към вас за изпращане на материали за списанието: готварски ре-
цепти, характерни за вашия район, нови стихотворения, статии за вашия организационен живот- 

мероприятия, събития и случки. Във всяка организация има човек с интересен, активен и деен 
живот, опишете го, разкажете ни за него. Участвайте в рубриките – „Полезни съвети”, „Искам да 
съм хубава”, „Любопитно” и „Усмивки” – с историйки от живота ви, смешни ситуации, случили 
се в ежедневието. Пишете ни за някой народен обичай или традиция, характерна за вашия край.  

Очакваме писмата Ви!  

� �  
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ТОПЛО ЯСТИЕ 
(Предложение от Тотка Златанова от Пловдив) 

 
Продукти: половин кг свинско месо или пилешко, две три парченца топено сирене, малко 

олио, сол, черен пипер и чесън по желание 3-4 скилидки. 

Начин на приготвяне: 
Месото се запържва в мазнината до промяна на цвета. Слагат се подправките сол на вкус, 

черен пипер и чесън по желание. След което се залива с вода до покриване на месото и се захлуп-
ва да ври на тих огън. Като остане една трета от соса се слагат две три парченца топено сирене. 
Ври още 4 минути до сгъстяване на соса. Консумира се топло. 

 

МУСАКА ОТ ЗЕЛЕ 
(Предложение от Христо Христов от Пловдив) 

 
Продукти: 600 гр. прясно зеле, 1 глава лук, 300 гр. домати консерва, 150 гр. ориз, сол и 

черен пипер на вкус, 100-150 гр. олио. За заливката: 4 яйца, 300 мл. прясно мляко, 3-4 равни с. л. 
брашно, 150-200 гр. Кашкавал. 

Начин на приготвяне: 
Задушават се зелето, лука, доматите и олиото. Ориза отделно се сварява и се овкусява със 

сол и черен пипер. Объркват се зелето и ориза в тавичка и се заливат със заливката. Пече се до 
зачервяване, изважда се поръсва се с кашкавала и отново се мушка във фурната за малко докато 
се запече и кашкавала. 

 

ГОЛ ТИКВЕНИК 
(Предложение от Златка Ганева от Добрич) 

 
 Продукти: настъргана тиква – цигулка, 50 г. царевичен грис, 50 г. пшеничен грис, 50 г. мас-
ло, 5 с.л. олио, 3 яйца, сол, 4 с.л. захар, 1 ч. ч. прясно мляко. 

Начин на приготвяне: 
   Смесваме настърганата тиква с царевичния и пшеничен грис, яйцата, захарта и прясното 
мляко. Изсипваме сместа в намаслена тава, разстиламе равномерно. Слагаме отгоре парченца 
масло. Печем на 200 градуса в предварително загрята фурна. 
 

БАНИЦА С ПРАЗ 
(предложение от Златка Ганева от Добрич) 

 
 Продукти: Омесете меко тесто от: 250 мл. газирана вода, 1 кубче мая, брашно колкото пое-
ме. 
 Начин на приготвяне: 
  Разточете три големи кори, като разтягате колкото е възможно повече. Нарежете 3-4 стръка 
праз на ситно и го задушете в олио. Прибавете 250 г. кайма, сол, черен пипер и бъркайте за да се 
раздроби каймата. Разпределете плънката равномерно върху трите кори и ги навийте на руло в 
тавата като охлюв. Намажете отгоре с жълтък и печете в умерена фурна. 
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АЛАМИНУТ СЪС СУРОВИ НАДЕНИЧКИ  
(Предложение от Снежанка Кирилова от Пловдив) 

 Продукти за 4 порции: 4 сурови наденички, половин килограм картофи, 400 гр. пресни гъ-
би, 3-4 моркова, 1 с.л. вълшебен вкус, 1 с.л. червен пипер, 1-2 ч.ч. вода, черен пипер на вкус. 

 Начин на приготвяне:  
 Картофите и зеленчуците се нарязват на едро, объркват се с подправките и се изсипват в 
плик за печене. Пликът се слага в подходяща тавичка и върху зеленчуците се нареждат наденич-
ките. Сипва се водата, завързва се пликът и се надупчва на няколко места. Пече се в предварител-
но нагрята фурна не повече от 45 мин. 
 

КИТАЙСКИ ХРУПКАВИ ПРОЛЕТНИ РУЛЦА  
(Предложение от Снежанка Кирчева от Пловдив) 

 Продукти за 4 порции:   
220 гр. соеви кълнове, 120 гн. праз лук (или зелен лук), 120 гр. моркови 
120 гр. бамбукови кълнове, 120 г. гъби, 3-4 с. л. олио, 1 ч.л. сол (на вкус), 1 ч.л. кафява захар, 1 
с.л. светъл соев сос, 1 с.л. китайско оризово вино (или сухо червено), 1 пакет кори за баница, 1 
с.л. размито нишесте (4 части нишесте и 5 части вода), олио за пържене, соев сос за сервиране. 
  
 Начин на приготвяне: 
Нарежете всички продукти на тънки ивички. Загрейте тигана уок, добавете олиото и след като се 
загрее запържете набързо зеленчуците за около 1 минута. Добавете солта, захарта, соевия сос и 
оризовото вино и продължете да пържите още около 1,5 – 2 минути. Свалете от огъня, отцедете 
излишната мазнина и оставете сместа да се охлади.  
 Ако използвате кори за баница, нарежете ги на квадрати със страна 15 см. Сложете по 1 с.л. 
от пълнежа в центъра на квадрата. Прехвърлете долния ръб върху пълнежа и подпъхнете краища-
та. Намажете горния ръб с размитото нишесте и увийте на стегнато руло. По същия начин напра-
вете всички рулца.  
 Загрейте голямо количество олио в тиган уок и изпържете рулцата на порции за около 2-3 
минути или докато станат златисти и хрупкави. Извадете ги с решетъчна лъжица и ги оставете 
върху кухненска хартия или решетка да се отцедят от мазнината. Сервирайте горещи със соев 
сос. 

СЪОБЩЕНИЕ 

Уважаеми читатели, 

 очакваме за следващия брой ваши оригинални рецеп-

ти за приготвяне на Великденска трапеза и Гергьовско аг-

не, най-интересните от които ще поместим на страниците 

на тази рубрика. 
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ПРИ ГРИП ДА ПОДСИЛИМ ИМУНИТЕТА 

В практиката на народната медицина голямо място заемат чесънът и лукът. Чесъ-

нът е най-мощния природен антибиотик. Всекидневната употреба на 2—3 скилидки чесън 

унищожава всички бактерии. 

ЗАПАРКА ОТ ЧЕСЪН 

 Две три скилидки чесън се нарязват на ситно и се заливат с 30-50 мл. вряла вода и се 

оставят да престоят един два часа. Течността се прецежда. Капва се по 1-2 капки във вся-

ка ноздра поотделно, по един два пъти дневно. 

СИРОП ЗА УКРЕПВАНЕ НА ИМУННАТА СИСТЕМА 

 200 гр. зелени листа от алое се смилат, смесват се с 1 кг. мед и 1 л. червено вино. 

Сместа ври около час на водна баня и след като изстине се прецежда. Държи се на хладно и 

тъмно, пие се три пъти дневно по една супена лъжица, половин час преди ядене. Сиропът 

може да се употребява веднъж годишно. 

ПРОТИВОГРИПЕН ЧАЙ 

 1 ч.л. смес от равни части върбова кора, цвят от лайка и плодове от шипка се заливат 

с 1 ч.ч. вряла вода, запарва се 10 мин., прецежда се и на три пъти се изпива 15 мин. преди 

ядене. 

  ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ: 

 - че при мозъчно сътресение болните губят съзнание. При леките степени на сътресе-

ние (комоцио) липсват видими промени на мозъчните структури, но при по-тежките се ус-

тановяват точковидни кръвоизливи в мозъка. В основата, на които стоят рефлексно съдо-

ви нарушения. Наблюдават се отоци или набъбване на мозъка. Вените се разширяват. В по-

вечето случаи след травмата болните губят съзнание. Това е най-важния признак за мозъч-

но сътресение. Понякога се наблюдава само леко помрачаване на съзнанието, временна де-

зориентираност, световъртеж. Установяват се понижен мускулен тонус, хипорефлексия, 

нарушения свързани с уринирането, забавена сърдечна дейност, спадане на кръвното, разс-

тройство на дишането. Много често болните се оплакват от главоболие и повръщане. По-

късно се наблюдава главоболие, психоза, безсъние, световъртеж. 

 - При леките степени на мозъчно сътресение общо мозъчните симптоми преминават 

още същия ден или през следващите дни. В други случаи на тежка степен на мозъчно сътре-

сение оплакванията продължават със седмици или месеци. Особено продължителни и неп-

риятни са вегетативните прояви: изпотяване, зачервяване или пребледняване на лицето, 

учестяване на сърдечната дейност, шум в ушите, световъртеж, главоболие, разстройство 

на съня. 
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…..? 

 

~?~ В света има около 7 000 души, чиято кръв не е червена, а синя на цвят. Наричат ги 
„цианетици”. 

~?~ Първоначално Кока-Кола се е продавала като лекарство против главоболие. Като комбинация 
от вино и кокаин, то се е казвало „Кока с френско вино на Пембъртън”. 

~?~ Човекът е единственото живо същество, което знае, че ще умре. 

~?~ Пчелният мед е единственият хранителен продукт, който не се разваля с времето. Намерен е 
запазен пчелен мед в египетските пирамиди. 

~?~ Медузата Turritopsis nutricula е единственото безсмъртно същество в света. Мекотелото се 
подмладява чрез процеса трансдиференциация, в който клетките се превръщат от един тип в 
друг. Клетките обикновено сменят ролите си, когато части от един орган регенерират. 

~?~ „Кръвта вода не става”, но всъщност 78% от кръвта е вода. 
~?~ Местен съд задължил жителите на Денвър, Колорадо да осигуряват габаритни светлини за 
котките си , които се разхождат нощем. 

~?~ Сънят на охлювите може да продължи до 3 години. 

 

Полезни съвети 

ПОЧИСТВАНЕ НА МРАМОРНИ ПОВЪРХНОСТИ 

 Почистват се с бораксов разтвор (10 гр. боракс, разтворен с 100 гр. мека вода) или с парцал-
че потопено в оцет и сол. След като се изплакнат с чиста вода, могат да се намажат с восък. 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ПЕТНА ОТ РЪЖДА 

 Петна от ръжда върху памучно бельо, бели вълнени и бели копринени тъкани се почистват 
по следния начин: за да омекнат, необходимо е тъканта да се постави върху подложка, напоена с 
топла вода. Върху петната се капва 10% -ов разтвор от оксалова киселина. Пресните ръждиви 
петна бързо се изчистват, а за старите е необходимо операцията да се повтори няколко пъти. 

 Вместо разтвор от оксалова киселина може да се използва т.нар. „оксалатни моливи” за по-
чистване на ръжда. В този случай петната се напояват с топла вода и се трият с молива. След ня-
колко минути обработеното място се промива грижливо с топла вода и тъканта се суши на откри-
то. 

ПРАХ ПРОТИВ ХЛЕБАРКИ 

 40 гр. пудра захар, 40 гр. стрит колофон и 30 гр. боракс се смесват в хаванче. С получената 
смес се посипват пукнатините и гнездата на хлебарките. Тази операция се повтаря в продължение 
на 3 дни. 

Подбрала: Калинка Ковачева - Добрич 
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Г Л А В О Б Л Ъ С К А Н И Ц ИГ Л А В О Б Л Ъ С К А Н И Ц ИГ Л А В О Б Л Ъ С К А Н И Ц ИГ Л А В О Б Л Ъ С К А Н И Ц И    

 Задача 1: 
 Дете попитало дядо си на колко години е, а дядото отговорил: "Ако моите години разделиш 
на 5 и полученото число намалиш с 5, ще получиш 5". На колко години е дядото?  
 
 Отговор:  
 
 Задача 2: 
 Половинка е една трета от него. Кое е това число?  
 
 Отговор:  
 
 Задача 3: 
 Когато една селянка тръгнала към задния двор на къщата, за да нахрани домашните живот-
ни (кокошки и зайци), към нея тръгнали 94 крака, но само 35 глави. Колко кокошки и колко зай-
ци е имало в двора?  
 
  Отговор:  
 
 Задача 4: 
 В един клас правили контролна работа. Една трета от присъстващите ученици били с една 
сгрешена задача, една четвърт - с две сгрешени задачи и една шеста - с три сгрешени задачи; една 
осма са сгрешели всичките четири задачи. Колко ученици са решили вярно всички задачи, ако в 
класа е имало 32-ма ученици?  
 
 Отговор:  
  
 

У С М И В К ИУ С М И В К ИУ С М И В К ИУ С М И В К И 

Седяла си една руска салата в стомаха на г-н Петров. По едно време слиза една 
водка и салатата я пита: „Коя си ти?". Водката отговорила: „Ами аз... за здравето на Пет-
ров". След малко слязла още една водка, а салатата питала и нея коя е тя. Водката й отго-
ворила, че и тя е за здравето на Петров. Така се изредили три, четири, пет водки. Накрая 
руската салата си казала: „ Абе, я да изляза аз, да го видя кой е тоя Петров!" 

☺ ☺ ☺ 

Световната криза стига и до Китай. Властта препоръчва на своите граждани да ку-
пуват евтин боб. Така ще решат два проблема наведнъж - финансовия и газовия. 

☺ ☺ ☺ 

Бивш катаджия за Коледа си поставя във вилата бракуван светофар. Комшийката 
през оградата: 

- Що ти е туй нещо бе, Гошо, хората елхи си слагат, пък ти светофар? 

- Абе те и двете мигат със шарени лампички, но от елхата никога нищо не съм получа-
вал, а светофарът всеки ден ми носеше късмет! 

Четирима ученици  

 Двандесет заека и 23 кокошки. 

Едно и половина 

На петдесет години 
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