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ВАЖНИ РЕШЕНИЯ



СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно програмата за развитие на НАСГБ за 2011 г., в съответствие с Наредба за
реда и условията за културно-масовата дейност в НАСГБ

на 21 юли 2011 г. (четвъртък) гр. Пловдив, зала „България” на
Конгресния център — Международен панаир,

ще се проведе

ДЕВЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК
НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ

включващ
ОСМИЯ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ

С ИЗЛОЖБА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО
(ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО И ИЗЯЩНО ИЗКУСТВО)

Осмия национален фестивал на художествената самодейност с изложба на
изобразителното изкуство (приложно изкуство и изящно изкуство), ще се проведе в
следните жанрове:

· народно пеене (соло, дует, състав),

· стари градски песни (соло, дует, състав),

· естрада (соло, дует, състав),

· класическо пеене (соло)

· инструменталисти (соло, дует),

· синхронно пеене с жест и мимика (соло, дует, състав),

· специфични възможности на тотално сляпо-глухите;

· художествено слово (индивидуално, състав)

· художествено слово с жест и мимика (соло, дует, състав),

· изложба на изобразителното изкуство (приложно изкуство и изящно изкуство) —
(индивидуално)

За всички видове изпълнителски жанрове, регламента е:

· съставите имат право на 2 песни (или 2 изпълнения) до 7 (седем) минути.

· индивидуално (соло) и дуетите, имат право на 1 песен (или 1 изпълнение) до 3
(три) минути.

Участниците си осигуряват сами музикалния съпровод. Допуска се жива музика
или сингбек. Плейбек се допуска само за жанровете „синхронно пеене с жест и мимика”,
„специфични възможности на тотално сляпо-глухите” и „художествено слово”.

ВАЖНО!

Председателите на ТО, НАЙ-КЪСНО ДО 20 ЮНИ 2011 г.,
да попълнят и изпратят до НАСГБ:

„Заявка за участие в Осмия национален фестивал на художествената
самодейност с изложба на изобразителното изкуство

(приложно изкуство и изящно изкуство)”.
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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ 
Важни решения 

Второто заседание на Управителния съвет на  НАСГБ се проведе на 07.04.2011 г. Негово 
важно решение бе изменението и допълнението на Наредбата за осигуряване на помощни техни-
чески средства (ПТС) на сляпо-глухите членове на Националната асоциация на сляпо-глухите в 
България (НАСГБ). Една от основните промени е, че тъй като липсва параграф от държавната 
субсидия за 2011 г. за ПТС, Управителния съвет не може да актуализира списъка на ПТС, т.е. та-
къв няма да има за настоящата година. ПТС ще се предоставят от параграфа за НЦРСГ „Хелън 
Келър” по преценка на екипа и със заповед на директора, на най-най-нуждаещите се клиенти, 
преминаващи рехабилитация в центъра. Такава е практиката в центровете за рехабилитация на 
сляпо-глухи в Норвегия, Швеция, Русия и други страни с цел обективното предоставяне на ПТС 
на най-нуждаещите се. Отпада формулярът-молба за ПТС, като клиентите ще подават молби със 
свободен текст до директора на НЦРСГ. Помощни технически средства, които могат да се полу-
чат от социални грижи, като бастуни, оптически средства, санитарни средства и др., да се търсят 
от там, а не от НАСГБ. 

УС измени и допълни Наредбата за реда и условията за културно-масовата дейност в 
НАСГБ. При представянето на списъците на участниците във фестивала на художествената само-
дейност, председателите на ТО трябва задължително да приложат списък с имената на участни-
ците, а за сляпо-глухите експертно решение (ЕР) от ТЕЛК и аудиограма за слуха, за да се избег-
нат нарушения и злоупотреби в съставите да преобладават виждащи и чуващи спрямо сляпо-
глухите. Това трябва да става не по-късно от 1 месец преди провеждането на фестивала. С писмо 
— указание на НАСГБ с Изх. № 135 / 13.05.2011 г., председателите и членовете на ТО на НАСГБ 
бяха уведомени, че на 21.07.2011 г. (четвъртък), в гр. Пловдив, зала „България” на Конгресния 
център — Международен панаир, ще се проведе Деветия национален празник на специфичните 
възможности на сляпо-глухите, включващ Осмия национален фестивал на художествената само-
дейност с изложба на изобразителното изкуство (приложно изкуство и изящно изкуство). Съглас-
но решението на УС, участниците в празника (самодейци плюс придружители) трябва да са най-
много 20 % от членския състав на съответната териториална организация и не трябва да се допус-
ка надвишаване.  
 НАСГБ ще бъде домакин на Седмата конференция по сляпо-глухотата на Европейския съюз 
на слепите (ЕСС) и Третото общо отчетно изборно събрание на Европейския съюз на сляпо-
глухите (ЕССГ) през 2012 г., които ще се проведат в България. УС и председателят на НАСГБ ще 
продължат да полагат усилия за финансирането чрез проект от европейските фондове на тези 
важни за сляпо-глухите от Европа събития. 
 Председателят на НАСГБ подробно информира за посещението – обмяна на опит в рехаби-
литационни центрове за сляпо-глухи в Русия (вижте следващата статия на стр.2).  

 УС взе решение за провеждането на конкурс за редактор на сп. „Звук и светлина” до 
30.06.2011 г., като определи Снежанка Кирчева за временно изпълняваща длъжността редактор. 

На заседанието бяха разгледани и други въпроси, като докладна от председателя за дей-
ността на НАСГБ за периода 01.02.2011 г. до 07.04.2011 г., отчетът за дейността на УС за първото 
тримесечие за 2011 г., състоянието, проблемите, задачите и перспективите за дейността и разви-
тието на НЦРСГ „Хелън Келър” – Пловдив. Председателят на НАСГБ ще продължи да търси въз-
можности за финансирането чрез проекти на ремонта на базата на центъра. Бяха взети решения за 
награждаването на Боряна Коскина, Илия Гуделов, както и посмъртно на Емил Пехливанов, ре-
дактор на сп. „Звук и светлина”. Наградите бяха връчени при провеждането на Общото годишно 
отчетно събрание на НАСГБ. (вижте статията от бр.4 на сп. „Звук и светлина”).  

“З и С” 
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ПОЛЗВАМЕ БОГАТИЯ ВЕКОВЕН РУСКИ ОПИТ ПРИ  

РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ 

 По покана на Сергей Сироткин — председател на Асоциация за социална подкрепа на сля-
по-глухите в Русия "Елвира” и президент на Европейския съюз на сляпо-глухите — от 17-ти до 
24-ти март 2011 г., Димитър Парапанов – председател на Националната асоциация на сляпо-
глухите в България (НАСГБ) и директор на Националния център за рехабилитация на сляпо-
глухи (НЦРСГ) "Хелън Келър”, координаторът на НАСГБ и методист на НЦРСГ Светлозар Пара-
панов и специалните педагози от НЦРСГ "Хелън Келър” – Пловдив (Деян Славов и Анна Ройде-
ва), посетиха в Москва няколко центъра за рехабилитация на сляпо-глухи: Детски дом за сляпо-
глухи в гр. Сергиев Посад (на 70 км. от Москва); Център за рехабилитация на слепи (ЦРС) с отде-
ление за сляпо-глухи – гр. Волоколамск (на 130 км. от Москва); Център за рехабилитация на не-
чуващи "Отофон” и Институт "Реакомп” на Всеруското общество на слепите (ВОС). 
 В тези рехабилитационни заведения за сляпо-глухи беше представен опитът на руските ко-
леги в рехабилитацията на хора с увредени зрение и слух. 
 В Детски дом за сляпо-глухи в гр. Сергиев Посад се провежда рехабилитация от ранна детс-
ка възраст до 18 години. Базата е разпределена на четири отделения според степента на уврежда-
ния. Работи се в малки групи (по 3-4 деца). Всеки участник в екипа е с тясна специализация в ра-
ботата със съответните възрастови групи. От най-ранна възраст децата имат създаден дневен ре-
жим, който могат самостоятелно да проследяват. Първоначално се използват реални предмети, 
обозначаващи поредността на действията. В последствие, с увеличаване на възрастта, се използ-
ват символи – заместители, представляващи релефни изображения. С цел обогатяване на актив-
ния речник на нечуващите, слабовиждащи деца, всички врати имат обозначения, представляващи 
изображение на дейността, която се извършва в конкретната стая и съответната дума, изписана с 
лесно разграничителен шрифт. В дома има обособена спортна зала със специални обезопасени 
уреди, предотвратяващи евентуални наранявания при спортни занимания и игри. Децата имат 
достъп до занимания с изкуство, създавайки релефни изображения чрез различни естествени ма-
териали. Музикалното изкуство е застъпено, чрез създаване на група, интегрираща деца с всички 
степени на увреждания и чуващи и виждащи преподаватели, занимаващи се с музика. В центъра 
има специализиран детски кабинет за аудиологични изследвания. Апаратурата позволява детето 
да се изследва в непринудена среда под формата на игра. Някои от сляпо-глухите деца успешно 
се интегрират в други учебни заведения. Към дома има новопостроена православна църква, която 
е свързана директно с крилото за по-малките деца. В храма има поставени релефни икони, които 
могат да бъдат възприемани чрез осезанието. 
 Отделението за рехабилитация на сляпо-глухи към Центъра за рехабилитация на слепи – гр. 
Волоколамск е за лица над 18 години. Рехабилитационните услуги се предоставят в зависимост 
от техните индивидуални потребности и възможности. Създадена е база за усвояване на професи-
онални умения с широк профил от дейности, обхващащи следните направления: селско стопанст-
во; компютърна грамотност; автомонтьорство и др. 
 В центъра е застъпена и психологическа работа, извършвана от двама специалисти – зрящ и 
незрящ. Същинска психологическа дейност – диагностика и последващи консултации, се извърш-
ват само с лицата, които имат възможност за вербална комуникация. 
 Центърът за рехабилитация на нечуващи "Отофон” е лаборатория за изследване на слуха и 
слухопротезирането. Оборудвана е с: 
 — апаратура за слухов скрининг (програма за откриване на вродената и придобита глухота 
в кърмаческа възраст);  
 — специално изградени кабинети за изследване и рехабилитация на деца в ранна възраст; 
 — уплътнения и резонаторна камера при вратата на един от кабинетите, позволява резони-
рането на звуковете, респективно и по-ефективното изследване на слуха; 
 — кабинетите са с дължина 6 метра, приемайки че това е оптималното разстояние, на което 
би следвало да се чува реч; отново с цел изследване при слухопротезирането. 
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 Предоставят се услуги на глухи и сляпо-глухи от всички възрастови групи. В институт 
"Реакомп” с отдел за сляпо-глухи, чийто ръководител е Сергей Сироткин, широко е застъпено 
обучението в компютърна грамотност и всички видове рехабилитационни дейности. Посетените 
центрове се субсидират от държавата. 
 В Московски градски психолого-педагогически университет, Катедра по "Специална психо-
логия” се проведе среща с проф. Татяна Александровна Басилова, доц. Ирина Саломатина и тех-
ните асистенти, както и специалисти от сдружение "Ушер-форум” с председател Наталия Крем-
ньова. Те споделиха своя опит и изявиха желание 
да посетят НЦРСГ "Хелън Келър” – Пловдив, за 
да предоставят своя опит в работата си със сля-
по-глухи хора. 
 В културната програма бяха включени по-
сещения на Културно-спортния рехабилитацио-
нен комплекс и музея на Всеруското общество на 
слепите "Борис В. Зимин”. Богатото разнообра-
зие от експонати проследява постиженията на 
слепите и сляпо-глухите в културата, спорта, 
изобразителното и театралното изкуство, произ-
водствените предприятия. Изложени са експона-
ти от историята, образованието и делото на сле-
пите и сляпо-глухите в Русия, проследяващи пос-
тиженията на руските слепи в живота и многостранната дейност на ВОС. 
 Посещението в Симоновски манастир на храма на Тихвинската икона на Богородица беше 
ползотворно за нас. Силно впечатление ни направи провеждането на литургиите в православния 
храм на жестомимичен език, което е уникално не само за Русия, но и за света. Това се потвърди 
от факта, че самата литургия се води от глухия отец Валентин на жестомимичен език. Дори и 
виждащия и чуващ настоятел на храма протойерей Андрей Горячев владее жестомимичен език и 
водеше богослужението на жестомимичен език. В литургията участваха както глухи, така и сля-
по-глухи лица, начело със Сергей Сироткин, председател на Асоциация за социална подкрепа на 
сляпо-глухите в Русия "Елвира”, с преводач на тактилно-жестов език Андрей Ежов.  
 Създадена е православна община от глухи и сляпо-глухи миряни. Привлечени са глухи хора 
като помощници в извършване на ремонта и поддръжката на манастира. Бяхме запознати подроб-
но с историята му от сладкодумния отец Андрей Горячев. Разгледахме всички експонати, икони и 
различните зали на храма. Голямо впечатление ни направиха иконите, които са адаптирани за 
възприемане от незрящи чрез осезанието – те са релефни и надписани на брайл. Отец Горячев ни 
подари релефна икона на Света Богородица с младенеца Исус, за което сме му много признател-
ни.  
 Направи добро впечатление, че руският народ, включително и глухите и сляпо-глухите, са 

дълбоко вярващи, помагат си взаимно, и всяка 
събота и неделя участват в богослуженията в 
храма.  
 Ние сме благодарни на непринуденото 
топло гостоприемство, което ни беше оказано 
от отец Горячев, отец Валентин и глухите и сля-
по-глухи миряни.  
 НАСГБ ще направи възможното да попу-
ляризира православната вяра и въведе, както е в 
Симоновския манастир, молитвите и литургии-
те да бъдат на жестомимичен и тактилен жестов 
език. Това ще бъде бавен процес, тъй като в 
България за съжаление няма тези масови и дъл-
боки православни традиции, особено сред хора-
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та с увреждания.  
 Посетихме също така храмовете "Св. Троица Чижи” и Василевский манастир в гр. Павловс-
кий Посад недалече от Москва, както и поклонническия манастир Сергиева лавра "Света Троица” 
в гр. Сергиев Посад. Това е лаврата на покровителя на Русия Св. Сергий.  
 Повечето храмове са били разрушени през 30-те години на 20-ти век, но през последните 
години се прави много за тяхното възстановяване и възвръщане към нормален православен живот 
и дейност в тях. 
 При пътуванията си извън Москва придобихме впечатления от природата в Русия през това 
време на годината – равнинни безкрайни пейзажи с иглолистни и брезови гори, покрити с дебела 
пелена от сняг. На места бе валял леден дъжд, там дърветата бяха замръзнали и са се пречупили и 
огънали към земята. Интересен бе и московския климат – грее слънце, след малко се заоблачава, 
духва виелица и завалява сняг на парцали. След малко пак утихва и е слънчево. 
 Друга особеност на 12 милионния мегаполис Москва е силно развитият обществен транс-
порт. Придвижвахме се с метро и понякога се прехвърляхме по 3-4 пъти. Метрото при някои 
станции е много дълбоко и няколко минути се слиза или изкачва с ескалатор. За първи път видях-
ме автобуси, тролеи и трамваи, при които в салона се влиза през автоматична вратичка (подобна 
на тези в метрото), едва след като се регистрираш чрез билет или карта. 
 На 23-ти март в 9 часа бяхме приети от президента на ВОС и първи вицепрезидент на Евро-
пейския съюз на слепите —Александър Неумивакин. Председателят Димитър Парапанов от име-
то на УС на НАСГБ го удостои със златна значка на НАСГБ за неговия принос за дългогодишна-
та му работа за благото на слепите и сляпо-глухите не само в Русия, но и в Европа. Г-н Неумива-
кин разказа подробно за живота на слепите в Русия и за дейността на ВОС. Сподели, че една от 
основните грижи на ВОС е да помага на сляпо-глухите, като оказва голяма помощ на Сергей Си-
роткин — завеждащ отдела за сляпо-глухи към институт "Реакомп”. Сергей Сироткин също бе 
удостоен със златна значка на НАСГБ за неговата активна дейност като президент на ЕССГ, 
председател на асоциация за социална подкрепа на сляпо-глухите в Русия ”Елвира” и за сътруд-
ничеството в областта на рехабилитацията на сляпо-глухите от България и Русия. 
 Същия ден посетихме Издателско-полиграфическия тифлотехнически комплекс (ИПТК) 
"Логос” към ВОС. Запознахме се с директора му Владислав Степанов, който ни разказа за целите 
и дейността на комплекса. "Логос” има голямо значение за информационното обслужване на сле-
пите и сляпо-глухите, като работи с над 150 библиотеки за говорещи и брайлови издания в цялата 
Руска федерация, към местните поделения на ВОС и към училищата за слепи. След това Сергей 
Флейтин – незрящ с увреден слух, инженер в техническия отдел и негови колеги ни разведоха из 
комплекса. Звукозаписното студио издава говорещи книги и списания, които се записват обаче не 
на компакт дискове, а на миниатюрни карти с памет и се възпроизвеждат от специални плеъри, 
най-малките от които са в джобен формат. Плеърите са адаптирани за ползване от незрящи чува-
щи, като имат удобни бутони и гласово изговаряне на командите, които се задават чрез натискане 
на бутоните. Води се радиопредаване специално за слепи, което се излъчва чрез Радио-
телевизионната кула "Останкино”. Радиопредаването е кодирано и може да бъде слушано единст-
вено чрез радиоприемници, снабдени с декодиращи устройства, които се предоставят само на 
незрящите потребители. В комплекса има брайлова печатница, която издава брайлови книги, 
учебници и списания, включително и печатния орган на ВОС "Наш живот” ("Наша жизнь”). В 
друг отдел се произвеждат учебни и демонстрационни пособия – релефни изображения с брайло-
ви надписи, изработени от термопластично фолио.  
 На прощалната вечеря на 23-ти март домакините бяха непринудени и сърдечни, както през 
цялото ни пребиваване в Москва. Разменихме си скромни подаръци в знак на сътрудничество и 
приятелство. Пожелахме си скорошни нови срещи, по време на които да обменяме и обогатяваме 
нашия опит в рехабилитацията на сляпо-глухите хора – семинари, конференции и т.н. 
 Завърнахме се с нови познания в практико-приложен план, с акцент върху формите, прин-
ципите и методите за рехабилитация на сляпо-глухи в Русия. 

Димитър Парапанов,  
Председател на НАСГБ 

 и директор на НЦРСГ "Хелън Келър” 
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В ТО - Шумен: 

ПРАЗНИК НА ЗЕЛЕНА МОРАВА СРЕД ГОРАТА 

 Пролетта дойде. Слънцето вече се усмихваше дружелюбно, а птичките запяха с примамва-
щи ни към горите гласове. На 26-ти април голяма част от сляпо-глухите отбелязахме Великден с 
нашите приятели от клуба на слепите — организатори на излета. Сутринта с автобуса се отпра-
вихме към местността „Стената” край Нови пазар. Време беше да поемем към закътаните местен-
ца, където нито се чува рев на мотори, нито обичайната градска глъч. Ентусиазирано застлахме 
одеялата на зелената морава и се настанихме да празнуваме. Дишахме свежия въздух, а зеленина-
та ни действаше успокояващо. Г-жа Лазарова — председател на РСО на слепите ни поздрави с 
празника и ни пожела много здраве и весело прекарване. Маргарита Друмева — рехабилитатор 
към центъра ни прочете интересен материал за празника на всички православни християни —
Великден. Миглена Русева—социален работник към центъра ни запозна с Международния ден на 
земята — 22-ри април за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване живота на плане-
тата. Чукнахме се с раздадените ни нашарени яйца от групата за приложно изкуство към центъра 
и похапнахме от приготвения обяд от клуба на слепите. Подишахме чистия въздух, повеселихме 
се и си тръгнахме. На връщане в автобуса група „Еделвайс” запяха стари градски и народни пес-
ни, а всички се включихме в концерта с приповдигнато настроение. Веселбата продължи до гр. 
Шумен. Дълго ще помним този излет и дано често провеждаме и занапред такива мероприятия, 
защото няма нищо по-хубаво от това да си сред природата. 

 

* * * * * * * 

ЛАЛЕНЦЕ СЕ ЛЮЛЕЕ  

  На 27 април, ние сляпо-глухите си направихме самостоятелно тържество в читалище 
„Напредък”. Гост ни беше известната медия — радио „Шумен”, която проведе интервю с част от 
членовете относно създаването на нашата асоциация и ТО на сляпо-глухите в гр. Шумен за цели-
те, живота и дейността на организацията, както и за провеждането на мероприятията, как органи-
зацията помага на своите членове и т.н. Сляпо-глухите се постараха да отговорят на всички въп-
роси. Тържеството продължи с изнесената беседа на сътрудничката, като се започне от Лазаров-
ден, Цветница — най-красивия празник на цветята и се стигне до най-християнския празник  — 
Великден. Изпяхме си песента „Лаленце се люлее”. Проведохме конкурсите „Най-красиво наша-
рено яйце” и „Яйце-бияч”. Всички яйца бяха много красиви, но се наблегна на различните техни-
ки на боядисване: с олио, с памук, с листа от растения, с брокати, с желатин, с фигурки с ваденки, 
смесени техники и т.н. Класираха се Стефанка Христова, Войка Димитрова, Стоянка Минчева и 
Йорданка Стайкова. Най-здравото яйце-бияч се оказа на Еленка Христова. Всички получиха наг-
ради. Тържеството продължи с честване рождените дни на 11 члена за 1-то четиримесечие. 

 Преслава Химирска — председател на ТСО на слепите — наш гост им пожела да са здрави 
и все така бодри, за да може и занапред да се провеждат такива срещи. Рождениците получиха 
цветя и подаръци. Всички присъстващи хапнахме козунаци, яйца, както и от приготвената почер-
пка. На членската маса бяха раздадени дарения, събрани от доброжелателни спонсори. В края на 
тържеството разгледахме двете изложби „Мозайка” на Надя Николова и „За празника светъл” на 
Роза Йорданова с природни материали. Възхитихме се на златните ръце на художничките и тех-
ните красиви фантазии. 

 
Блока подготви: Върбина Станкова  
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 В края на месец април териториалната организация на сляпо–глухите в Перник, отбеляза 

своята седма годишнина от учредяването си. Изминаха седем години, изпълнени с надежда, мно-

жество предизвикателства, вълнуващи мигове и нестихваща борба за преодоляване на препятст-

вията. Време на доказване, пропито с изпитания и непресъхваща вяра в човешките възможности 

и ценности. Бяха прочетени поздравителни адреси във връзка с рождения ни ден от председателя 

на НАСГБ Димитър Парапанов и от ТО Добрич. Своите искрени и сърдечни поздрави изпратиха 

и териториалните организации на асоциацията от страната ни. С нескрит възторг, членовете на 

организацията на сляпо-глухите в миньорския град, разгледаха новоразкрития център за социал-

на рехабилитация и интеграция на незрящи, разположен в съседно помещение до клуба на Пер-

нишката организация. Този комплекс от социални услуги е сериозна крачка към подобряването 

на качеството на живот на хората от уязвимите групи. Някои от членовете на териториалната ор-

ганизация активно се включват във формите на рехабилитационния център. 

 Вълнуваща изненада на тържеството беше специално приготвената за празника торта, с коя-

то ние участниците в събитието се почерпихме и си обещахме да сме все така единни и задружни 

в преодоляването на изпълнения ни с трудности път. 

Соня Захариева 

В ТО - Перник: 

СЕДЕМ ГОДИНИ НАДЕЖДА,  

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И БОРБА! 

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

ПО-МИЛОСЪРДНИ СЪС СВЕТЛИНАТА,  
КОЯТО НОСИМ В СЪРЦАТА СИ 

 Празникът на празниците отмина, но още носим в сърцата си светлината, която ни прави 

християни с по-силна вяра, по-милосърдни, по-добри и по-прощаващи. Не пропуснаха да се позд-

равят за Великден и членовете на ТСО на слепите и сляпо-глухите. На третия ден след великден-

ските празници, весели и щастливи, отново се събрахме в клуба. Приятно бяхме изненадани от 

присъствието на Лъчезар от Дома за инвалиди — Асеновград. Пожелания за здраве и борбен дух 

бяха отправени най-напред от ръководителите — Иван Шопов и Р. Димитрова. Най-хубавата мо-

литва бе изпълнена от Елена Петлова, след това се рецитираха се стихове, пяха се песни и се раз-

казваха различни весели истории.  

 Козунаците и сладките бяха в изобилие, а от яйцата най-много бяха червените. Състезание-

то за яйце-борец спечели Алекси Ладжев. Веселието продължи дълго, след което беше отправена 

нова покана за екскурзия до Асенова крепост и параклиса „Св. Атанасий”. Хвала на този колек-

тив! Той е висок пример за подражание! 

 

Славка Ставрева  
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 На 20-ти април в клуба на инвалида при НАСГБ, се събраха съвместно членовете на клуба 
към Община Пловдив — Район централен и членовете на ТО на сляпо-глухите Пловдив, за да от-
празнуват предстоящите великденски празници. Открихме тържеството с група „Здравец”, които 
изненадаха колегите си със съвсем нови закачливи песни. След бурните поздравления и аплодис-
менти, за съжаление продължихме с едноминутно мълчание за починалите членове на ТО Плов-
див, които не са малко и редактора на списание „Звук и светлина” Емил Пехливанов. 
 От името на териториалната организация и клуба на инвалида връчихме поздравителен ад-
рес на председателя на НАСГБ Димитър Парапанов, по случай приза „Достоен българин”, с по-
желания за много здраве и още по-високи отличия, но най-вече да бъде оценяван по достойнство, 
така както го направи в. „24 часа”. Димитър Парапанов благодари и отново подчерта, че това е 
награда за цялата асоциация. Но ние не сме съгласни много с това, понеже това което постига и 
успява да създаде никой от нас не може. После се даде думата на останалите самодейци да позд-
равят колегите си. Иван Марински посвири с кавала в съпровод с тамбура от Марин Маринов. 
Дима и Кирил Дамянови изпяха също нова дуетна песен и стоплиха сърцата на присъстващите. 
Мария Вълчева поздрави присъстващите с песента ”Грешници”, с пожелание да се стараем да не 
грешим в живота или поне по-малко. За първи път Искра Пръшева изпълни синхронно пеене с 
жест и мимика — поздрав за пловдивчани. Ръководството бе подготвило викторина, на която се 
раздадоха книги и ключодържатели на правилно отговорилите. 
 Накрая се раздадоха козунаци на членовете на териториалната организация и козуначни ру-
ла на членовете на клуба. Присъстващите се разотидоха весели и доволни в очакване на следва-
щото мероприятие. 

Снежанка Кирчева 

В ТО - Пловдив: 

ОТНОВО ЗАЕДНО НА ЕДИН ОТ  
НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
В ТО - Неделино: 

ДЕН НА СЪЗЕРЦАНИЕ, ТЪГА И СТРАДАНИЕ 

Великден е най-големият християнски празник за всички християни. Празнува се от четвър-
тък до понеделник, но ние българите празнуваме официално: петък, събота и неделя. На разпети 
Петък не се правят тържества и не се празнува. Това е ден на съзерцание, тъга и страдание. На 
Велика Събота се събрахме много от членовете на ТО на сляпо-глухите в община Неделино в 
клуба на читалище „Светлина”. Боядисвахме яйца и правехме подготовка за великденския праз-
ник. А в неделя първия ден от Великден, след литургията в църквата, се събрахме отново в клу-
ба на читалището. Освен членове на ТО – Неделино имаше и други граждани, които бяха съпри-
частни към нашето тържество. Там се поздравихме с „Христос возкресе!”. Венета Родопска — 
член на ТУС, донесе саморъчно направен козунак; Анета Емилова — член на ССБ бе боядисала 
шарени яйца, които раздаде на присъстващите; Росица Книжарова се представи с родопски патат-
ник; Елка Дуганова – родопски клин; Стефка Карамфилова с великденска баница и още много 
други. Бе направена богата трапеза от различни родопски ястия. Тържеството откри председате-
лят на ТО Стойко Карамфилов с кратко слово, след което засвири с акордеона родопски песни и 
женската група към ТО на сляпо-глухите в Неделино под негово ръководство изнесе богата музи-
кална програма. Останалите присъстващи също се включиха с песни и хора. Разказаха се много 
вицове, анекдоти и смешки, които определено повишиха градуса на смях и веселие чак до късно 
вечерта. Всички присъстващи бяха почерпени от великденската трапеза и останаха доволни и 
щастливи.  

Стойко Карамфилов 
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В ТО - Велико Търново: 

СРЕДНОВЕКОВНА ТРАДИЦИЯ СЕ ВЪЗРОДИ 
 СЛЕД 618 ГОДИШНО ПРЕКЪСВАНЕ 

 За първи път над 6 хиляди вярващи посрещнахме Възкресение Христово на крепостта 
“Царевец” във Велико Търново. Грандиозното бе, че на пасхалното богослужение участвахме 

българи от всички краища на страната, 
както и туристи от съседна Румъния, 
Италия, Испания и Великобритания.  
 Ние, сляпо-глухите от Велико Тър-
ново не останахме по назад и също посе-
тихме хълма. Мисля, че не може един 
истински българин да остане несъпри-
частен към това събитие. С празничната 
служба в нощта на 23 срещу 24 април на 
историческия хълм след 618-годишно 
прекъсване се възстанови една среднове-
ковна традиция. 

 Историците твърдят, че последното 
великденско богослужение на Царевец е 
извършено през далечната 1393 г. от св. 

Патриарх Евтимий, месеци преди падането на Търновград под османска власт. 
 Жителите и гостите на старата столица, които бяхме решили да посрещнем празника на 
средновековната крепост, започнахме да се събираме още около 20 часа. Два часа по-късно беше 
извършено ритуалното отваряне на портите на крепостта. Ние, посетителите и гостите снимахме 
и аплодирахме атракцията, а след това търпеливо се изкачихме до площадката в подножието на 
Патриаршеския храм “Възнесение Господне”. За по-голяма безопасност се минаваше по марш-
рут, определен с 4-километрови бели ленти, а пътят беше осветяван от 120 факлоносци. Те бяха 
разположени от първата порта на Царевец до 
подножието на Патриаршията. Обозначените за 
вярващите места не успяха да поберат стотици-
те желаещи да присъстват на пасхалната служ-
ба. Затова много гости останаха на площада 
пред Царевец и гледаха богослужението на ог-
ромна видеостена. 

 Точно в полунощ митрополит Григорий 
поздрави всички с пасхалното послание 
“Христос Воскресе”, а хилядите богомолци по-
лучихме от него благодатния огън, пристигнал 
и в Търново от Божи гроб. В този момент заби-
ха камбаните на хълма Царевец, а небето беше 
осветено от празнични илюминации. На посе-
тителите се раздадоха 2500 червени яйца и още толкова късове козунак. Всички присъстващи, 
както и ние отнесохме за спомен от паметното събитие и картичка, на която беше отпечатано на 
гърба й пожеланието “Христос Возкресе” и Символа на вярата. След службата на Царевец, воде-
ни от 120 факлоносци, се отправихме в литийно шествие към Катедралния храм “Рождество Бо-
городично”, където дядо владика отслужи света литургия. Този спомен ще остане за дълго в сър-
цата ни и ще се надяваме да не е единствения за в бъдеще. 

Димитър Станев  
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 На 26.04.2011 г. сляпо-глухите в гр. Добрич се събрахме в клуб „Детелина”. Поводът бе да 
отпразнуваме Великден. Гост на тържеството беше офталмолога д-р Илияна Ананиева. Тя беше и 
председател на импровизираното жури за конкурса „Най-красиво великденско яйце”. Първо мяс-
то бе отредено на Мария Паскалева, ІІ-ро място на Стоянка Миланова и ІІІ-то място на Недялка 
Вълчева. Същите получиха „вкусни” награди. Почерпихме се с домашно приготвения козунак на 
баба Ани и продължихме със здравната беседа на д-р Ананиева. Предлагаме да ви запознаем с 
нея, в този или някой друг брой в рубриката „Здраве”, като се надяваме, че ще бъде от полза на 
читателите на списание „Звук и светлина”. 

Калина-Малина 

В ТО - Добрич: 

СЪЧЕТАХМЕ ПОЛЕЗНОТО С ПРИЯТНОТО 

 Казват, че напоследък хората сме станали много лоши. Не вярвайте на това твърдение! Да, 
наистина, водещите новини на всички медии са свързани с убийства, кражби и още куп други от-
вратителни неща. Не се поддавайте напълно на тяхното влияние! Погледнете вътре в себе си, по-
търсете зрънце доброта и го подарете на някой. Така ще направите щастлив не само другия, но и 
самия себе си. 
 Още ли не вярвате, че добрите хора съществуват!? Отидете до град Горна Оряховица и ще 
се убедите, че там раздават доброта не по зрънце, а с шепи. Питате, кои са тези щедри хора? Ес-
тествено, сега ще ви кажа техните имена — Маринка Маринова и Радомир Шопов. С радушното 
си посрещане, те направиха двудневния ни престой в техния град сигурен, спокоен и изключи-
телно приятен. 
 Благодарим ви, добри хора! Бъдете здрави и нека да ви има, защото светът се крепи на таки-
ва като вас! 
 А вие не чакайте, потърсете в себе си зрънце доброта и го подарете на някой още сега, моля 
ви! 

Ангелина Кръстева 

В ТО - Стара Загора: 

ЗРЪНЦЕ ДОБРОТА 

СЛЯПО-ГЛУХАТА ЮМЮГЮЛ РАШИД СПЕЧЕЛИ 2 БРОНЗА 
 

 В канадската борба тази година два бронзови медала спечели 41-годишната Юмюгюл Ра-
шид от старозагорското село Богомилово. Уникалното е, че състезателката се явява за първи път 
и отличията са спечелени на Държавното първенство по канадска борба в Горна Оряховица, а 
състезателката от Старозагорския регион е сляпо-глуха.   

 Председателката на Териториалната организация на сляпо-глухите в Стара Загора —
Ангелина Кръстева, която съобщи радостната новина, сподели още, че Юмюгюл Рашид грабва 
бронзовите медали и в двете дисциплини  „дясна ръка” и „лява ръка”. Тя не пропусна да отбеле-
жи и факта, че решаваща е била и помощта, оказана за подготовката от Община Стара Загора.  

 Медалите са първи за града на липите в този вид спорт и от състезател с подобни уврежда-
ния. Истински героизъм! 

 
 

Петър Филипов 

* * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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НАШЕТО ЗЛАТНО МОМИЧЕ 

 Златка Ганева е родена на 10.05.1941 г. в добричкото с. Бдинци. Детството й 
минава весело и безгрижно. На 11-годишна възраст започват проблемите с очите, но 
упоритото момиче продължава напред. Средното си образование тя завършва в гим-
назия в гр. Добрич, след което работи като деловодител в тогавашното ТКЗС. Рабо-
ти и в ТПК „Мир”. През 1958 г. се омъжва. 
Има син и дъщеря, които я даряват с 4 внука 
и 2 правнука. 

 През 1972 г. е трудоустроена с диагноза 
”Дегенерация на ретината” и започва работа 
в ПП „Успех”, където остава до 1992 г. Там се 
изявява като добър спортист и самодеец. По-
лучила е много грамоти и награди. От 1972 г. 
е член на ССБ, а от 1998 г. членува в ТО на 
сляпо-глухите – Добрич. Тя е един от учреди-
телите на НАСГБ. По случай 10-годишнината 
от учредяването на Асоциацията е наградена със сребърна значка. 

 През 1995 г. е на тримесечен курс в ЦСРИ на слепите  — Пловдив, където се 
обучава на брайл при учителя Данчо Данчев, след което има много спечелени наг-

ради по брайлово четене. От учителка-
та по трудово обучение — Роза Ивано-
ва се научава да плете макраме. При-
добитите умения Златка предава в мо-
мента на други слепи в ЦСРИ в гр. 
Добрич. Обучавала е и сляпо-глухи в 
НЦСРГ „Хелън Келър” – Пловдив. 
Взема активно участие в организаци-
онния живот на ТО, била е член на 
ТУС – гръбнака на организацията. 
Член е на спортния клуб към органи-
зацията. Участва в състава за стари 

градски песни и групата за автентичен фолклор. Златка е много отговорен човек и 
винаги може да се разчита на нея. Нейно хоби са плетивото, цветята и поезията. Тя 
е изплела много пуловери и чорапи, които подарява на приятелите. В дома й винаги 
има цветя. Нейни стихове са публикувани в сп. ”Звук и светлина” и в двата сборни-
ка на поетичен клуб „Вдъхновение” – „Искри в тишината” и „Бряг на любовта”. 

 
 Златка е нашето „златно” момиче! Всички я обичаме и уважаваме. Поздравява-
ме я по случай 70-годишния й юбилей, като й пожелаваме да е здрава, мила, лъче-
зарна и добра и всяко утро да посреща с гордо вдигната глава! 

“З и С” 
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БЛЯНОВЕ БЕЗУМНИ 
 
Чаровна пролет бе, с теб бяхме тъй щастливи 

под родното небе, и млади и красиви; 

шептеше ми в захлас със жар неугасима, 

и вярвах, че съм аз за цял живот любима. 

 

Летяха бързо дни и нощи ясни, лунни, 

отдавахме се ний на блянове безумни, 

наяве и в мечти аз твоя бях съпруга, 

остави ме, уви, обрече се на друга. 

 

При мене се върни и дай ми ти отрада, 

пак с жар ме целуни, без край по тебе страдам! 

Защо забрави мен и нашите пътеки? 

Обичаш или не — аз твоя съм навеки. 

 
Милка Иванова — София 

ПРОЛЕТ 
 

Окичена с нежни и свежи цветя — 
с кокичета бели, с иглики, 
край тебе прелитат от Юга ята, 
и бистри поточета бликат. 
 
Съмнения, скърби от твойте лъчи, 
безсилни сразени умират, 
под синята бездна на твойте очи, 
отмора крилете намират. 
 
О, пролет желана, днес чакам те аз! 
От зимните вихри забулен, 
все чакам, все чакам час подир час, 
кат лист от дърво забрулен. 
 
И ето към тебе простирам ръце, 
усмихнат, дълбоко унесен, 
и чакащ с надежда о, мое сърце, 
ти пролет чаровна и песен. 

 
Константин Папазов 

ИСКАМ 
Уморих се да страдам,  
уморих се да бягам, 
уморих се да мисля,  
уморих се да тлея. 
Ей хора, разберете,  
искам само  
нормално аз да живея! 
С радост деня да посрещам, 
с усмивка да го изпращам 
и достоен да се усещам, 
когато с дела се захващам. 
Да дишам спокойно и леко, 
с душата си песни да пея. 
Ей хора, разберете, искам само 
нормално аз да живея! 

ИСТИНА 
 
Макар и леко побелели, 
но запазили духа 
на юношите непокорни, 
дръзки с влюбени сърца, 
пак се срещаме отново, 
всеки скътал спомен мил, 
отпреди тридесет години, 
когато ученик е бил. 
 
Разпознахме ли се всички?  
Боже, ти ли си това?! 
Вместо бялата якичка, 
бръчици покрай врата. 
Аз пък съм понапълняла. 
Той е май оплешивял. 
Ясно е през таз раздяла 
всеки трансформация 
е претърпял. 
Хич дори да не ви пука! 
Истината е една! 
Важно е, че днес сме тука! 
Да вдигнем чаши за това! 

Ангелина Кръстева — Стара Загора  

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА  
И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ 

 На 24 май, на този ден в България се чества българската просвета, култура и създаването на 
глаголицата от Кирил и Методий, известни още и като "Солунските братя". 
 За първи път на 11 май 1851 г. в епархийското училище в гр. Пловдив по инициатива на 
Найден Геров се организира празник на Кирил и Методий  — създатели на глаголицата. Денят 11 
май не е случайно избран от Найден Геров — това е общият църковен празник на двамата светии. 
 През 1857 г. денят на "светите братя" е почетен в българската църква "Св. Стефан" в Цариг-
рад, заедно със служба и за Св. Иван Рилски.  
 Празникът започва редовно да се отбелязва в Шумен и Лом, а от 1860 г. и в Скопие. От 1863 
г. 11 май се установява като църковен празник на светите равноапостоли Кирил и Методий. В Со-
фия празникът бил организиран от учителя Сава Филаретов. По време на борбите за църковна 
независимост от началото на 18-ти век историческото дело на Кирил и Методий е не само сти-
мул, но и казус против гръцката Вселенска патриаршия. То се превръща в символ на бъдещата 
независимост, както отбелязва в една от статиите си Христо Ботев.  
 Празникът на св. св. Кирил и Методий се отбелязва през Възраждането не само в български-
те земи, но и зад граница — сред възрожденската имиграция в Румъния и Русия, сред български-
те студенти в чужбина, сред българите, заточени в Диарбекир. 
 През 1856 г. Йоаким Груев предлага денят на св. св. Кирил и Методий да бъде честван като 
празник на българските ученици. 
 През 1892 г. Стоян Михайловски написва текста на училищния химн с първия си стих 
„Върви, народе възродени“. Химнът е озаглавен „Химнъ на св. св. Кирилъ и Методи“ и включва 
14 куплета, от които днес се изпълняват най-често първите шест, а музиката към него е написана 
от Панайот Пипков. 
 Днес 11 май се чества от православната църква като празник на св. св. Кирил и Методий, 
докато 24 май се е утвърдил като празник на славянската писменост, на българската просвета и 
култура. 
 Също така 24 май като празник на славянската писменост и на светите братя Кирил и Мето-
дий се отбелязва днес и в Русия — той се чества там за първи път през 1986 г. по инициатива на 
мурманския писател Виталий Маслов (Мурманск е най-северната точка, където има паметник на 
св. св. Кирил и Методий). 

21 МАЙ — СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА 
* * * * * * * 

  На 21 май Христовата църква чества паметта на Светите равноапостоли Константин и Еле-
на. Римският император Константин Велики и неговата майка императрица Елена достойно са 
заслужили званието „равноапостоли”, защото именно те не само спрели гоненията срещу христи-
яните, но обявили и утвърдили Христовата вяра в цялата Римска империя. Това събитие станало 
в 313-а година след Христа, когато император Константин издал едикта за свободното изповядва-
не на християнската религия. Малко по-късно неговата майка Елена открила в Йерусалим и кръс-
та, на който бил разпнат Спасителя. Православната традиция разказва как това станало по един 
чудодеен начин, тъй като откритите кръстове били три, а е известно, че заедно с Исус Христос са 
били разпнати и двама разбойника. И когато по молба на св. Елена безнадеждно болен човек пос-
ледователно се допирал до кръстовете, той мигновено оздравявал щом докоснел Христовия 
кръст. 
 С имената на св. св. Константин и Елена са свързани и редица народни обичаи. Особено по-
читани са те в Странджанския край. Това е денят на игрите по огъня (нестинарството), запазени и 
до сега в някои райони. Когато нестинарките тръгват към горящата жарава за огнения си танц, 
най-отпред те носят иконата на св.св. Константин и Елена и с техните имена на уста започват 
своя ритуал, идващ от дълбока древност. 

“З и С” 
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ПОМОРИЕ  

 На юг от Варна морското крайбрежие става по-полегато – с причудливи дюни , сияйни ла-

гуни и широки плажове. Едно от най-дивните кътчета е Поморие. Преди години градчето не е би-

ло така оживено, докато днес хотелите и заведенията за хранене никнат постоянно. Това бурно 

развитие градчето дължи на изключител-

но благоприятните си природни, истори-

чески и културни забележителности. 

 Те са били оценени още от траките, 

които наричали мястото „свещено”, за-

щото притежавало чудодейни лечебни 

свойства. Древното селище Анхиало въз-

никва през ІV-V век пр. Христа, като 

елинска колония по Черноморието. В 

своята 25-вековна история нееднократно 

е опожарявано и изграждано отново. 

През периода на римското владичество 

Анхиало е известно със своите минерални 

извори. Калолечението започва да се прилага от гръцките колонисти от Керу, а древногръцкият 

философ Анаксимен приемал калта като първоизточник на живота. 

 През 1934 г. Анхиало е преименувано на 

Поморие. До наши дни градът се развива ин-

тензивно и успешно като важен производител 

на сол и вина, а също и като основен републи-

кански център за балнеолечение. 

 Град Поморие е разположен на тесен ска-

лист полуостров вдаден на 3,5 км. в Черно мо-

ре и се намира на 20 км. от Бургас. Просторна-

та плажна ивица се слива с улица 

„Крайбрежна”. Пясъкът е фин и на много мес-

та е почти черен, поради богатото съдържание 

на желязо, манган, алуминий и магнезий. 

 Калолечебницата в Поморие е построена през 1925 г., а през 1983 г., е построен новият са-

наторно-курортен комплекс – сега „Специализирана болница за рехабилитация”  — гр. Поморие. 

Тя се явява най-големият калолечебен център на Балканския полуостров. Благодарение на уни-

калния природен продукт — лиманната кал, образувана тук преди хилядолетия, чудесното съче-

тание на това богатство с морето и модерната лечебна база, прави това място привлекателно за 

лечение и отдих на българи и чужденци.  

“З и С” 

Солна мина в Поморие 

Поморие — изглед от въздуха 
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АГНЕШКО СЪС СОС ОТ АРОМАТНИ ПОДПРАВКИ — 

 БОСИЛЕК И МАГДАНОЗ 
(предложение на Йорданка Стайкова от Шумен) 

 Продукти: 600 гр. агнешко месо, 3 кисели краставички, 1 с.л. горчица, 1 с.л. бял винен 

оцет, 1 с.л. ситно нарязан босилек, 1 с.л. ситно нарязан магданоз, 2 скилидки чесън, 8 с.л. зехтин, 

сол, млян черен пипер на вкус. 

 Начин на приготвяне: Пресоваме чесъна, нарязваме краставичките на дребно. Смесваме 

ги и добавяме горчицата, оцета, босилека и магданоза. Постепенно наливаме и 4 с.л. зехтин. По-

соляваме, поръсваме с черния пипер. И сосът е готов. Нарязваме месото на малки парченца и го 

изпържваме с останалия зехтин. Поднасяме го с предварително приготвения сос. 
 

АГНЕШКИ КОТЛЕТИ С ГЪБЕН СОС  
(предложение на Върбина Станкова от Шумен) 

 Продукти: 800 гр. агнешки котлети, 1 к.л. черен пипер, 6 с.л. растително масло, олио. Сос: 

100 гр. гъби, 20 гр. брашно, 2 с.л. олио, 150 гр. лук, 1 ч.л. сол, 2 с.л. бяло вино. 

 Начин на приготвяне: агнешките котлети се начукват равномерно. Посоляват се и се по-

ръсват с черен пипер. Пържат се от двете страни в нагорещено олио. 

 Приготвяне на гъбения сос: лукът се нарязва на дребно и се задушава в олиото. Гъбите се 

почистват, сваряват и се нарязват на дребно, а бульонът се прецежда. Прибавят се към задушения 

лук. След като гъбите леко се задушат, се прибавя брашното и се разбърква. Внимавайте да не 

загори. След това се разрежда с бульона, когато са сварени гъбите. Сосът се вари 10-12 мин., по-

солява се и се добавя виното. Котлетите се сервират с гъбения сос. 
 

ГЮВЕЧ ОТ ЦЕЛИ ЛУКЧЕТА  
(предложение на Петранка Георгиева от Русе) 

 Продукти: 1 кг. дребни лукчета (арпаджик), половин водна чаша ориз, половин чаена чаша 

олио, 5-6 домата, червен пипер, дафинов лист, магданоз. 

 Начин на приготвяне: Изчистеният лук се поставя в тава, посолява се, прибавя се черве-

ния пипер и дафиновият лист, залива се с мазнина и 2-3 чаши кипяща вода и се поставя във фур-

ната. Пече се докато омекне. Прибавят се изчистеният и измит ориз и дребно нарязаните домати. 

Пече се наново, докато оризът омекне, наръсва се с магданоз и се сервира със салата или туршия. 
 

СУПА ОТ КОПРИВА  
(предложение от Панайот Димитров от Русе) 

 Продукти: половин кг. коприва, 3 с.л. олио, 3-4 стръка зелен лук, 1 с.л. брашно, 
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3-4 с.л. ориз, 1 ч.ч. кисело мляко, 1 яйце, половин връзка магданоз, чесън, сол, червен пипер. 

 Начин на приготвяне: В мазнината се задушава нарязаният лук, прибавя се брашното, 

добре изчистената и измита коприва, залива се с 7 ч.ч. вода. Като кипне се слага оризът. Готовата 

супа се поднася застроена с яйце, кисело мляко и счукан чесън. Поръсва се с магданоз и черен 

пипер. 

ПИЛЕШКИ ГЪРДИ ПО ИСПАНСКИ 
(предложение на Димка Дамянова от Пловдив) 

 Продукти: четири броя пилешки гърди и 250 гр. наденица. 

 За соса: две скилидки чесън, две супени лъжици брашно, четири-пет зърна бахар, пет зърна 

чер пипер, щипка сол, чаена лъжичка горчица, един настърган морков, 4 с.л. течна сметана, 2 с.л. 

масло. 

 Начин на приготвяне: гърдите се разрязват така, че да се получи джоб. Наденицата се из-

чиства от червото, нарязва се и с нея се пълнят четирите пилешки джоба. Краищата се връзват с 

подходящ конец и се пускат във вряща, подсолена вода за пет минути. След това се изваждат, 

поставят се във фолио, нареждат се в тавичка и се печат 30 минути в предварително загрята фур-

на. 

 Приготвяне на соса: брашното, счуканият чесън, настърганият морков, бахара, черният 

пипер, горчицата и солта се запържват в две супени лъжици масло до розово като към получената 

смес се добавят четири лъжици течна сметана и всичко се разбърква добре. 

 С така получената смес се заливат опечените пилешки гърди. 

 Консумира се с бяло вино. 

 Наздраве и да ви е сладко! 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА ОТ СИЛИСТРА 
 

ТУТМАНИК 
 Продукти: 500 гр. брашно, 4 яйца, 200 мл. олио, 200 гр. сирене, 200 гр. кисело мляко, 1 ч.л. 

хлебна сода. 

 Начин на приготвяне: Разбиват се 3 яйца и към тях се прибавят млякото, в което е разтво-

рена 1 ч.л. хлебна сода, мазнината и сиренето, което е предварително настъргано или натрошено 

и брашното. Полученото средно твърдо тесто се разстила в намазнена тавичка. Намазва се с раз-

бито яйце и се пече в умерена фурна. 

 

ГЕВРЕЧЕТА 
 Продукти: 250 гр. брашно, 3 с.л., кисело мляко, 3 с.л. захар, 2 яйца, 1 ч.л. хлебна сода, по-

ловин ч.л. сол, 150 мл. мазнина за пържене. 

 Начин на приготвяне: Замесва се меко тесто. От него се късат топчета, които се усукват на 

въженце, чийто краища се прищипват за да се оформят на гевречета. Те се пържат в загрятата 

предварително мазнина. Поднасят се топли с пудра захар или сладко. 
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ВСЕКИ ТРЕТИ СТРАДА ОТ ЗАПЕК 

 Запекът не е заболяване, а състояние на червата, което обикновено не представлява заплаха 
за здравето на човека. Но при такова обстоятелство цветът на лицето не е добър, а главата ражда 
най-неприятните мисли. Правото черво е крайният отдел на храносмилателния тракт. Още щом 
се запълни с определена порция преработена храна, сработва рефлексът и започва евакуацията на 
фекалиите. Този „фокус” организмът отработва още от раждането и всеки път сработва безупреч-
но, ако нещо не му попречи. А самите ние сме тези, които пречим на този естествен и необходим 
процес. Дори и с привичното пренебрежение, когато на организма му е необходимо „гърнето”, а 
няма условия за това. В резултат на тези откази на позивните на организма ние въвеждаме право-
то черво в заблуждение и отбиваме сигналите му с регулярни фокуси. Само че фокусът тук не 
помага, а пречи и понякога изключително сериозно. Има цял списък на хитови продукти за добра 
работа на стомаха: плодове, зеленчуци, айрян и боза. Но те няма да изиграят добра роля, ако при-
емате малко течности — т.е., не по-малко от 1-2 литра на ден. Липсата на нормално изчистване 
на организма всеки божи ден може да доведе човека до стрес.  

 Забранени ли са клизмите? Не, разбира се. Не бива да се смята, че клизмата е нещо забране-
но. В случай на еднократен запек или при наложителен преглед при патолога, клизмата е нало-
жителна!  

 Особено любознателно прозвучава въпросът: как става така, че изяждаме на ден примерно 
1 кг. храна, а на изхода се получава такова малко количество? Целият остатък от тази храна дейс-
твително е от 100-200 г. Значи, част от изяденото количество си присвоява организмът, част вли-
за в бъбреците и потните жлези. Накратко, няма за какво да се безпокоим, организмът си знае 
работата и я изпълнява с точност, ако не му пречим.   

 
МАСЛИНИ И МАСЛИНОВО МАСЛО –  
ИЗТОЧНИК НА КРАСОТА И ЗДРАВЕ 

 Твърди се, че най-старото култивирано дърво в света е маслиновото. И до днес плодовете 
му намират място на трапезата ни, но освен за овкусяване, маслините заздравяват организма, ка-
то го снабдяват с необходими вещества. Маслините съдържат палитра от витамини (A, B, D и E), 
която ги прави добри антиоксиданти. Витамин А гарантира добро зрение, като помага на очите 
да се адаптират към слаба светлина и предпазва от инфекции. Витамин В подобрява обмяната на 
веществата и се бори с умората, а витамин D се грижи за здравината на костите и зъбите. Особе-
но важен е витамин Е, тъй като защитава клетката от свободни радикали, които са виновни за 
редица мутации и за увреждане на кръвоносните съдове. Взети заед-
но, витамините в плодовете на маслиновото дърво се отразяват 
добре на работата на мозъка и нервната система. От кон-
сумацията на маслини организмът може да си набави 
мононенаситените мастни киселини, които иначе не 
може да произведе. Те се грижат за здравината на 
имунната система и намаляват нивото на хо-
лестерола. Плодовете на маслиновото дърво 
имат свойството да неутрализират токсичните 
вещества. Помагат при липса на апетит, тъй като 
възбуждат рецепторите ни. 

“З и С” 
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СЪОБЩЕНИЕ: 

 Уважаеми дописници,  
 Редакционната колегия ви моли в бъдещите ви статии да изписвате 
двете имена на споменаваните от вас хора! Не използвайте само г-жа 
Еди коя си или г-н Еди кой си! Това е неуважение към човека, за когото 
се споменава в статиите ви. Когато пишете цели имената, така за самите 
читатели на списанието, ще стане по-ясно за кого ни пишете. 
 Можете да ни пишете и за някое друго физическо лице (ДФЛ), кое-
то ви помага, организира и е неотлъчно съпричастно към проблемите на 
сляпо-глухите. 

� � �  

� � � � 

 
КАК ДА СЕ СПРАВИМ С ПЕТНАТА 

 ~~ При петна от плодове: тъканта трябва веднага да се почисти със студена сапунена 
вода и след това да се натопи за цял ден в студено прясно мляко. Млякото обезцветява. 
Дръжте цветните дрехи толкова в млякото, докато вкисне. След това изплакнете добре. 

 ~~ Срещу петна от изгоряло: помагат лимоновият сок, сол и слънце. Напръскайте 
петната с лимонов сок, след това поръсете с повече сол и поставете за няколко часа на 
слънце. 

 ~~ Петна от спанак: те се изчистват бързо, ако натъркате местата със суров картоф и 
след това ги изперете. 

 ~~Петна от мастило: изчезват, ако потопите тъканта за няколко часа във водата, в 
която е врял бял боб. След това я изперете. 

 ~~ При петна от трева: напръскайте ги с евкалиптово масло – няколко капки. Вместо 
това масло можете да ползвате сапун на каша. 

 ~~ Срещу пожълтяло: помага смес от ч.л. терпентин в последното плакнене. Прането 
става блестящо бяло. 

 ~~ Бели чорапи, които са се оцветили от обувките, трябва да натопите във вода с бо-
ракс (от аптеката). 

 ~~ Бирени петна върху копринени или вълнени платове се отстраняват ако смесите в 
съотношение 1:1 вода и спирт за горене. Търкайте петната с тази смес и след това под 
чиста кърпа изгладете плата. 
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МАСКИ ЗА СУХА КОЖА 

 ~~От краставици: Тази маска е особено ефикасна за повяхнала и уморена кожа на лицето. 
Една с.л. сок от краставица се смесва с 1 с.л. гъста сметана (не заквасена) и 20 капки розова вода. 
Намажете маската на дебел слой върху кожата на лицето и шията. Оставете да действа 25-30 ми-
нути, след което я махнете с топла кърпа и с памучен тампон, напоен с розова вода, избършете 
лицето и шията. 

 ~~ От тиквички: Обелете прясна тиквичка и я нарежете на тънки резени. Сложете ги на ли-
цето и шията и оставете за 20 минути. Свалете резените и изплакнете лицето и шията с неварено 
мляко. 

 

ЧЕМЕРИКА И КОПРИВА СПИРАТ КОСОПАДА 
 
 Вземете 150 г. чемерика (внимавайте, защото билката е отровна!) и 100 г. коприва и ги сва-
рете в литър и половина вода за около 15 мин. Измийте главата си с мек сапун, но не я бършете. 
Намокрете я обилно с отварата, като търкате с пръсти така, че да може да попие в корените. Оста-
вете след това косата да изсъхне или леко я попийте с кърпа. Останалата течност се връща към 
сварените билки. След 5 дена сеансът се повтаря. Така с един и същ билков разтвор можете да 
проведете няколко сеанса. 

 

БАБИНИ РЕЦЕПТИ ЗА КРАСОТА 

 ~~ Като маска с бързо възстановяващ еластичността на кожата ефект се препоръчва сместа 
от 1 с.л. мед, 1 с.л. прясно мляко, 1 с.л. брашно. Оставя се 15 мин. върху лицето, след което се 
изплаква. 

 ~~ За почистване на черните точки от лицето пък е подходяща маската от парче варена тик-
ва и 1 с.л. прясна сметана – оставя се половин час, след което се изплаква. Срещу мазна кожа се 
препоръчва маска от 1 с.л. мед и 1 с.л. пресен доматен сок. 

 

РИБА И ВИНО ИЗГЛАЖДАТ БРЪЧКИТЕ 

РИБНИТЕ ПРОДУКТИ 
 Протеините са изключително важни за здравето и красотата ни. Без тях клетките не могат 
да се обновяват и организмът бързо остарява. Рибата и пилешкото месо са двата най-
здравословни и качествени източника на протеини. Пилешкото – заради своите лесно усвоими 
белтъчини, а рибата – заради съдържащите се в нея омега-3 ненаситени мастни киселини, за кои-
то се смята, че са номер 1 в класацията срещу преждевременното остаряване. Именно те се борят 
с бръчките и правят кожата ни мека. 

ЧЕРВЕНОТО ВИНО 
 То е богато на антиоксиданти и най-вече на едно естествено съединение, намиращо се в 
люспите на червеното грозде, в някои билки, в боровинките и дори във фъстъчените люспи, за 
което се знае, че се бори със свободните радикали и дори отключва и стимулира работата на оп-
ределени гени в човешката ДНК, което подобрява цялостната обмяна на веществата. Резултатът е 
благоприятен за тялото и за кожата. Тя става по-тонизирана, по-плътна и по-свежа. Специалисти-
те съветват да не се лишавате от своята вечерна чаша вино, но не повече. 
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Следовател: 

 — Този нож познат ли ви е? 

 — Разбира се! 

 — Значи признавате?!  

 — Как да не го знам, вече трета седмица ми го показвате всеки ден! 
 

☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺    

         — Луиджи, бързо извикай помощ! Твоята тъща падна в кладенеца ти в двора! 

         — А, ние не пием вода от този кладенец. 
 

☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺    

  Бандит хваща Златната рибка. 

 — Пусни ме и ще ти изпълня три желания! 

 — Ъъъъъ? 

 — Ами например преди ден един човек ме хвана и ми поиска един милион долара. И аз 
му ги дадох! А ти какво искаш? 

 — Адреса на тоя! Веднага! 

☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺    

 — Келнер, защо яйцата на очи са по-скъпи от бърканите яйца? 

 — Защото яйцата на очи могат да се преброят. 

 

☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺    

Шефът се кара на свой подчинен: 

 — Безобразие! Идвате на работа все полупиян! 

 — Какво да правя като парите ми свършват преди да се напия? 

    

☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺    

Интервю за работа: 

 — Как сте с чуждите езици? 

 — Отлично! Освен българския, всичките езици са ми чужди! 
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НЕЩАСТЕН СЛУЧАЙ 
(Криминална загадка) 

 
 Заварих инспектор Стрезов зад писалището му в управлението — мрачен, както никога не 
бях го виждал. Той само мълчаливо кимна към стола пред себе си и продължи да разглежда не-
що. Изчаках малко, после още малко, и накрая не издържах: 
 — Е? Какво толкова. . . 
 На бюрото имаше три снимки. Стрезов вдигна рамене. 
 — Какво? Един особен случай! 
 Той знае моето любопитство на журналист, знае и любопитството на нашите читатели, но 
не бързаше да продължи.  
 — Особен случай, казваш, а? Да чуем!  
Стрезов се облегна дълбоко в стола си. 
 — Тя, историята, е една такава. . . — започна той. Отиват на екскурзия в Рила вуйчо и пле-
менник — да ги наречем Недялкови, имената тук не са важни. Често ходели, познават Рила доб-
ре. Спират в една хижа, нощуват там и сутринта излизат да продължат. Ходят целия ден и след 
обед решават да се върнат. Пътеката извива покрай една скала, знаеш ги тези рилски скали. Уж 
нищо, а като погледнеш надолу — пропаст. Там става нещастието. . . 
 — А снимките? — не се сдържах аз. 
 — Да, снимките. Вуйчото бил страстен фотограф, носел със себе си фотоапарат. Това са 
последните три снимки, които е направил и които са последни и във филма. Около тях е работата. 
 — Все пак, каква работа? 
 — Ето каква. . . Решил, за беда, да направи снимка на околността, като се изправи на скала-
та. Качва се, но когато се опитва да се изправи, се подхлъзва и пада. Двадесет метра, можеш да си 
представиш! 
 — А племенникът?  
 — Той бил съвсем наблизо, но цялата история станала за мигове. Не успял да помогне. 
 — А снимките? 
 — Е, фотоапаратът вече не е годен за нищо, но ролката все пак ние успяхме да проявим. Те-
зи трите са последните снимки.  
 — Може ли да ги видя? 
 — Може, разбира се! 
 Надвесих се и аз над бюрото. Трябва да призная, че не можах да разбера защо Стрезов ги 
гледаше така. Първата снимка беше на някакво старо дърво близо до хижата, където бяха нощу-
вали вуйчото и племенникът. Втората снимка беше на самия вуйчо — очевидно беше го снимал 
отблизо племенникът. Третата, последната, беше вече някъде от слизането, защото на нея се виж-
даше една пътека и на пътеката, опрян на един бор усмихнатият племенник. 
 — Тази е преди нещастието, така ли? 
 — Да, може би половин час преди нещастието, така каза и племенникът.  
 — Не знае човек, къде ще го стигне смъртта. . . — казах аз дълбокомислено, защото нищо 
друго не можех да измисля.  
 — Не знае — потвърди Стрезов. 
 — А племенникът? — запитах аз — той сигурно доста трагично е изживял смъртта на вуйчо 
си. И то да стане пред очите му!  
 — Трагично! — потвърди пак Стрезов. — Трагично, наистина. Още повече, че го задържах-
ме веднага като заподозрян в убийството на вуйчо си. На нас ще ги разправя, че Недялков бил 
паднал от скалата! 
 — Въз основа на трите снимки?! 
 — Разбира се! — усмихна се Стрезов.  
 — А ако сам не можеш да решиш тази задача, задай я на читателите: какви са основанията 
ни да задържим племенника с обвинение за убийство? 
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