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ПРИОРИТЕТИ
СЛЯПО-ГЛУХИТЕ САМОДЕЙЦИ
 В БЛАГОРОДНА НАДПРЕВАРА 

	Съгласно програмата за дейността на НАСГБ за 2011 г. ще се проведе на 21 юли 2011 г., в зала „България” на Конгресния център —Международен панаир гр. Пловдив — Деветият 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).
	Самодейците от териториалните организации отново имат прекрасната възможност да се изявят в различни жанрове на музикалното и изобразителното изкуство и художественото слово. Традиционният опит в провеждането на националните фестивали на художествената самодейност е безспорен фактор за популяризирането и развитието на художественото майсторство на съставите, индивидуалните изпълнители, певци, инструменталисти и рецитатори. Организаторите на празника и фестивала са си поставили амбициозната задача да създадат необходимите условия за изява на самодейците. Дълбоко сме убедени, че председателите, териториалните управителни съвети, сътрудниците на ТО и самодейците според силите си, ще се подготвят и ще направят възможното за доброто си представяне в Осмия национален фестивал на художествената самодейност с изложба на изобразителното изкуство.
	Дерзайте, скъпи колеги!
	От сърце ви желаем здраве, добра подготовка и отлично представяне, за да зарадвате публиката и получите духовно обогатяване и удовлетворение. 
Димитър Парапанов


Делници и празници
В ТО - Варна:
135 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ХРИСТО БОТЕВ

	На 30-ти май членовете на ТО-НАСГБ Варна честваха 135 години от гибелта на Христо Ботев. В негова чест и памет ръководството на териториалната организация на сляпо-глухите във Варна подготви и изпълни литературно-музикална програма. Станчо Добрев — председателят на сляпо-глухите откри тържеството с кратко слово и приветствие към присъстващите. На фона на тиха музика започна програмата с възпоменателен разказ за живота, творчеството и революционната дейност на Христо Ботев, подготвен от Динко Костадинов. След него групата изпя първия куплет от стихотворението „Жив е той, жив е”, а Станчо Добрев рецитира цялото стихотворение тържествено и прочувствено, както той умее да го изпълнява. Ганка Параскевова с няколко думи изтъкна безсмъртното творчество на поета и в подкрепа на думите си, издекламира едно от прекрасните му стихотворения „Патриот”. След нея Динко Костадинов прочете не по-малко тържествено стихотворението „Я надуй дядо кавала”. Стефка Мирева поднесе на колегите си „Моята молитва” — молитвата на бореца за свобода и правда, която се сбъдва и той отдава живота си за свободата на своето отечество. Кратката литературно-музикална програма завърши със заветните вълнуващи и незабравими стихове, които се изпяха от всички и накараха всяко българско сърце да затрепти гордо, че България е родила такъв родолюбец и патриот. “Тоз, който падне в бой за свобода той не умира него жалеят земя и небо, звяр и природа и певци песни за него пеят”.
	Залата ехтеше от безсмъртните стихове и песни на поета-революционер. Те докоснаха и развълнуваха сърцата на всички присъстващи. Върнаха ни в онази героична епоха, в онова смутно и бунтовно време, когато Ботев тръгва по страшния и славен път на борбата за свобода и равенство, за която загива. Да отдадеш най-хубавото, най-доброто от себе си на другите, да пожертваш живота си пред олтара на свободата е най-прекрасният, най-естетичният идеал на бореца за свобода. И в това се заключава човешкия подвиг. Бурният му живот, безсмъртното му творчество, революционната му дейност, подвига извършен от него и четата му и героичната му смърт ще живеят вечно в народната памет. Всяко българско сърце е изпълнено с национална гордост и преклонение, с признателност и уважение към този родолюбив българин-патриот, гениален поет и революционер. Христо Ботев е пример, както за нас, така и за младото поколение как да се обича и служи на отечеството.
	Накрая на тържеството членовете, които присъстваха благодариха от сърце за положения труд и усилия на своите колеги: Станчо Добрев, Динко Костадинов, Ганка Параскевова, Ваньо Биячев, Стефка Мирева, Цонка Трифонова, Веселка Боева, Павлинка Парушева и Станислав Парушев, които подготвиха и участваха в програмата, посветена на Ботев. Все повече се разраства инициативата да се представят такива програми, които се възприемат много добре от членската маса. Пожелаваме на ръководството и занапред да работи така активно и всеотдайно, борбено и поучително.

Ганка Параскевова 


В ТО - Габрово:
СВЕТЪТ Е ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ 
Членовете на ТО на сляпо-глухите Иван Шишков и Петко Ботев взеха участие в националния конкурс-наддумване за вицове и смешни истории — „Благолаж”, който се проведе на 22 май 2011 г. в Дома на хумора и сатирата в гр. Габрово. Конкурсът е част от празниците на хумора и сатирата, които се провеждат в световната столица на хумора. В него се изявиха 34 участници на възраст от 10 до над 80 години. Нашите двама членове се представиха много добре и получиха награди – индулгенция и книга с габровски вицове с автограф от председателя на журито — Мадлен Алгафари. Преди звездното си участие в Благолажа, Петко Ботев и Иван Шишков „обраха точките” на конкурса в Центъра за социална рехабилитация и интеграция — Габрово „Благолаф”.
	(Бележка на редакцията: Анекдотите на горепосочените автори, получили награди, прочетете в рубриката „Усмивки” на стр. 21).
Йордан Цирков 

*****************************************************************************
В ТО - Пловдив:
ГОДИНА, ИЗПЪЛНЕНА С УСПЕХ И ПОЛЗОТВОРНОСТ 
	На 17-ти май членовете на териториална организация на сляпо-глухите Пловдив се събраха на своето годишно отчетно събрание за изтеклия период на 2010 г. За съжаление на такива мероприятия не отчитаме голямо присъствие на членска маса. Много говорим по пейките и навънка, даваме акъл и се изказваме „професионално”, а когато ни поканят да присъстваме при приемане на програмата за следващата година, никакви ни няма. Та нали точно на събранието можем да кажем тежката си дума. Тогава са моментите, когато можем да дадем предложения и мнения ако желаем нещо да се промени. Но въпреки безотговорното отношение и безразличието на част от членската маса, за радост имаме активни членове, благодарение на които отчитаме резултати. Така и на това годишно отчетно събрание отчетохме успешна и много ползотворна 2010 г. Нашите самодейци през изтеклата 2010 г. участваха почти във всички фестивали, концерти и поетични конкурси, където извоюваха все челни места. През 2010 г. самодейците вдигнаха летвата много нависоко, станаха известни и популярни навсякъде и не успяха да се отзоват на всички покани през годината. Посетиха старчески домове по повод различни празници, където зарадваха болните и възрастни хора. Сгряха сърцата им със своите народни песни, естрадни и стари градски изпълнения. За някои домове бяха събрали собствени средства и закупили малки подаръчета на хората. Гордеем се с активността и добрите сърца, които носят нашите самодейци и може би с тази сърдечност, искряща от тях печелят и топлят душите на слушателите си. Участваха и в общинските прегледи на самодейното творчество, където също извоюваха челните места, както групово, така и индивидуално.
	При спорта за първа година пловдивчани се включиха във всички турнири по канадска борба из страната. Извоюваха 47 медала от участието си. Това беше голям бум, който направиха пловдивчани и за предстоящата година се надяваме да се представят достойно. На Осмия национален празник на специфичните възможности по лека атлетика заеха съвсем заслужено първото място отборно, както по лека атлетика, така и по канадска борба. Горди сме, че на първото състезание по спортна табла, която председателят на НАСГБ — Димитър Парапанов въведе през 2010 г., шампион е Васил Христов от Пловдив. При шаха Милко Кичуков зае почетното второ място, само защото беше играл с по-слабия цвят фигури, а иначе с победителя Димитър Хинев от Варна имаха равни точки. На конкурса „Зрящи сърца” Кирил Дамянов получи трета награда за свое авторско стихотворение. След отчитане на организационната, самодейна и спортна дейност, начертахме задачите за 2011 г., като си пожелахме през настоящата година да защитим завоюваните си позиции и ако може да постигнем още по-големи резултати.
Снежанка Кирилова

В ТО - Велико Търново:
”ВЪРВИ НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ,
КЪМ СВЕТЛИ БЪДНИНИ ВЪРВИ”

	Това призвание на Емануил Манолов събра районната организация на слепите и сляпо-глухите в клуба във Велико Търново, да отпразнуваме светлия празник на Славянската писменост. Краткото докладче на Пенчо Василев, прочетено от сътрудничката Теодора Николова в резюме, проследи творческия път на нашите първоапостоли, създатели на българската азбука —Кирил и Методий. Няма българин, който да не знае каква роля изиграва Кирилицата в културния живот и образованието за родината ни. С това писмо много видни българи влизат в списъка на световни откриватели, изобретатели на новата съвременна технология. На просветната сбирка по случай 24-ти май се уточни защо 11-ти май е църковен празник на братята Кирил и Методий. На тази забележителна дата българската Епархия канонизира братята за „Светци” и оттогава този ден влиза в църковния календар като празник с името “Св. св. Кирил и Методий”. Това ми дава повод да кажа, че и ние — незрящите имаме светец и се казва Луи Брайл. На 19 години това незрящо, френско момче създава азбука за ограмотяване на слепите хора по света. Покръстването на България от княз Борис 1-ви донася авторитет и признание пред европейските страни, като славянска нация, но това за него не е достатъчно. Далновидният княз сериозно обмисля въпроса за ограмотяването на своя народ. Учениците на Солунските братя с параход по Дунава тръгнали на запад да разпространяват славянската реч. Това пътешествие става известно на княз Борис 1-ви и той умишлено разпорежда корабът да бъде спрян на Тутраканското пристанище за проверка. 	Всичко това става по тогавашните закони на речното плаване. Той се възползва от престоя им и с почести посреща учениците на Кирил и Методий: Кирил, Наум и Ангеларий. Основният разговор е бил тяхната азбука да стане писменост на новообразуваната българо-славянска нация. 	С княжески указ и правомощия той ги разпределя в страната и така в нея попада семето на славянската писменост. Празнуването ни в клуба по случай 24 май се допълни с лирично творчество. Към районната организация на ССБ и НАСГБ имаме 4 човека, които се занимават с поезия. Първа имаше думата най-възрастната и най-добрата ни поетеса Стефанка Славова. Тя ни изненада с две стихотворения, които представи в песен. Любителската композиция не е класическа, но мелодията е добре подбрана и отлична за слушане. Поредната възраст за изява беше моя милост. Дъщеря ми Соня рецитира 7 стихотворения, подбрани от четирите ми стихосбирки. Техният духовен жанр е цвете, откъснато от житейската градина на човешката мисъл, с багрите на красивата природа и с медовина от родолюбие. Г-н Йордан Тодоров е нов член към организацията, но е стар член на поетичния клуб „Пеню Пенев” към града. Неговото представяне беше кратко, за да остане място и време, за отпразнуването на поредния му рожден ден сред съсъдбениците си. Поведението му доказа, че е щастлив да вдигне наздравица с нови приятели от клуба. Сътрудничката ни Теодора Николова се представи с няколко свои стихотворения. Към тях добави още две, написани от нейната дъщеря Стефка, която учи и живее в София. Младостта на майка и дъщеря стоеше пламенно в тяхното вдъхновение към лиричното творчество. За авторите на стихотворенията наградата дойде от техните слушатели, от аплодисментите и тяхното „браво, браво”. 
	С това поведение нашите съсъдбеници ни вдъхновяват за нова творческа работа. Чрез списание „Звук и светлина”, изказвам благодарност на колегите по съдба, с обещание за нови емоции в клуба при нашите просветни сбирки. 

Аврам Аврамов 

В ТО - Шумен:

РАЗНООБРАЗЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ 

Годишното отчетно събрание на ТО на НАСГБ в гр. Шумен се проведе на 26 май 2011 г. в салона на Народно читалище „Напредък”. В работата му взеха участие председателят на Контролния съвет на НАСГБ г-жа Маринка Маринова, Галина Петкова – рехабилитатор в ЦСРИЛЗУ–гр. Шумен, Розалина Стефанова – отговорник на читалището и председателят на КС на РСО на слепите – Марин Маринов.
	Както в отчетния доклад на ТУС, така и в изказванията се даде висока оценка на извършената в организацията работа за 2010 г. Много разнообразни мероприятия са проведени за осмисляне и облекчаване на живота на шуменските сляпо-глухи. 	Голяма част от изказалите се благодариха на ръководството и най-вече на председателя Янко Стайков и сътрудника – Върбина Станкова, които се сработват много добре и са се отдали изцяло на работата, свързана с организацията. Благодариха за грижите и вниманието, с които ги обгръщат. 
В изказването си г-жа Маринова благодари от името на г-н Парапанов за добрата дейност в ТО и изказа своето задоволство от добрата и здрава връзка на председателя и сътрудника с членската маса и от това, че в Шумен проблеми няма.
Тя пожела на всички членове много здраве, успехи в личния и обществения живот за укрепване и развитие делото на сляпо-глухите в Шумен.
Събирането на членовете беше и добър повод за честването на 9-годишния рожден ден на шуменската организация.
Прочетоха се получените поздравителни адреси от Председателя на НАСГБ и Директор на НЦРСГ „Хелън Келър” – Димитър Парапанов и от ТО в: гр. Добрич, гр. Варна, гр. Търговище, както и от РСО и ТСО на слепите и ЦСРИЛЗУ — гр. Шумен.
Група „Еделвайс” поздрави присъстващите със свои изпълнения.
Мероприятието завърши с почерпка на присъстващите.

Върбина Станкова

В ТО - Плевен:
АКТИВНА ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

	В клуба на ТО на ССБ гр. Левски на 12 май се проведе годишното отчетно събрание на ТО на сляпо-глухите — Плевен. Присъстваха почти всички членове на организацията ни. Наши скъпи гости бяха: Иван Петков от Дирекция „Социално подпомагане”, Иван Панайотов от читалище „Георги Парцалев” и Соня Захариева — член на УС на НАСГБ. Клубът на левчанската организация отвори гостоприемно вратите си за нас, а Катя Николова — организатор на клуба, посрещна членовете, придружителите и гостите на събранието много сърдечно, за което й благодарим. Събранието протече стегнато и делово по предварително обявения от ТУС дневен ред. Откриването направи председателката Величка Драганова, която предложи да се изберат протоколчик и водещ на събранието. Гласуван бе дневният ред и думата беше дадена на сътрудника Димитър Андонов, който прочете отчетния доклад, констативния протокол и проекто-програмата за дейността на организацията през 2011 г. Отчете се добра и ползотворна работа на ТУС на ТО на НАСГБ. Редовно са провеждани заседанията на ТУС, оказвана е помощ на членовете ни при освидетелстване и слухопротезиране и по други въпроси. Тъй като членският състав е малък, а членуващите са на територията на гр. Левски и гр. Долни Дъбник, културно-масовата ни дейност се провежда съвместно от ССБ и НАСГБ, макар че имаме и самостоятелни прояви. Празнуват се всички национални, църковни, съюзни и международни празници. Честват се именни, рождени и юбилейни дни, за чиято цел поздравяваме празнуващите по националното, местното радио или лично по телефона. За Великден членовете на ТО на НАСГБ от Левски получиха по един козунак от ПП “ГЕРБ”, за което им благодарим. За Коледа и Нова Година тържеството ни беше спонсорирано от магазин „Абсонот плюс”. Величка Драганова, Радостина Досева и Кръстю Йотов преминаха обучение в НЦРСГ „Хелън Келър” Пловдив. Величка Драганова участва във фестивалите на художествената самодейност и в спортните състезания на НАСГБ, където заема призови места. Стараем се да разнообразяваме и без това трудният живот на нашите членове, за да не се чувстват самотни и изоставени. Издирваме нови членове и им помагаме в освидетелстването и слухопротезирането. Проведохме разяснителна работа за включване в рехабилитационната дейност на НЦРСГ „Хелън Келър” Пловдив. Обещахме си през настоящата година да повишим нивото на художествената самодейност, имайки уверението на читалището да подпомага с формиране на певческа група; намиране на подходящи за нас форми за спорт и туризъм; размяна на посещения със сродни организации; организиране и отпразнуване по подходящ начин деня на сляпо-глухите — 27-ми юни. Продължихме с тържествен обяд, песни и танци. ТУС обеща през тази година да работи още по-добре за доброто на нашите членове.
Иванка Христова
************************************************************************
В ТО - Добрич:
ПОСТАВИХМЕ СВОИТЕ ИСКАНИЯ 
	На 5 май (Международен ден за протест на хората с увреждания) се събрахме в центъра на града. Инициатор на събитието бе сдружение „ХобиСклуб” — Добрич. Ние от териториалната организация на сляпо-глухите се отзовахме на поканата, водени от идеята за обединение на общите ни усилия за достоен живот. Другите участници в протеста бяха ПСО на слепите, РО на инвалидите, ТСО на глухите, сдружение „Св. Мина” на родители на деца с увреждане и др. Събитието бе широко отразено от различни местни и национални медии.
Повечето от председателите на посочените по-горе организации поставиха своите искания пред обществеността на града. Успоредно с това, се даваха и интервюта на присъстващите журналисти по обсъжданата тематика.
	Председателката на ТО на сляпо-глухите отправи някои предложения: срокът за ползване на слухова протеза да се намали на три години; увеличение от 5 на 13 лв. на средствата за придружител, регламентирани в Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за прилагането му, тъй като ние сме с двойни сензорни увреждания; обучение на интерпретатори в жестомимична и дактилна реч, както и в хаптична комуникация; предоставяне на специализирана подкрепа от обучени интерпретатори; признаване на сляпо-глухотата като официално увреждане и др.
	Обсъдена бе и необходимостта от официалното ратифициране от Българския Парламент на Конвенцията за правата на хората с увреждания, създадена от ООН.
Калинка Панайотова 

В ТО - Пловдив:
ФЕСТИВАЛ НА ТВОРЧЕСТВОТО И ПРИЯТЕЛСТВОТО 

	На 13 и 14 май 2011 г. в Пловдив се проведе Общинският фестивал на любителското сценично творчество под патронажа на кмета Славчо Атанасов. Всички колективи и индивидуални изпълнители, които ни допуснаха до финалния кръг бяхме под пара още рано сутринта на фестивалните дни. Тръпнехме в очакване на началото на този голям форум с голям брой изпълнители от висока класа и жури, съставено само от професионалисти. Празнично украсената сцена се огласяше от песни и танци във всички възможни жанрове. Виеха се кръшни хора, следвани от буйната българска ръченица. Най-радостното беше, че на площада се смесихме всички: певци, музиканти и публика. Докато се усетиш, започваш разговор с някои непознат колега и след малко вече сте приятели. Конкуренцията — само на сцената!. Това е неписаното правило между нас. Наградите и дипломите са за спонсорите ако ги има, а за нас миговете, които не се забравят цял живот. И голямата благодарност към организаторите за възможността, ние хората със зрителни и слухови увреждания да покажем какво можем.
Кирил Дамянов
************************************************************************
	ОТНОВО СРЕД НЕЗАБРАВИМИТЕ БОЛЯРИ 

	И тази година, както обикновено от 29-ти април до 16-ти май във Велико Търново се проведе „Старопланински събор”. Ние, участниците от група „Здравец” се включихме с предварително подготвена музикална програма. Пътувахме на 14-ти май една весела и добре подготвена групичка от изпълнители, които превърнахме пътуването ни в едно вълнуващо приключение. Решихме да си направим репетиция, докато пътуваме и се разпяхме. Понеже и музикантите се разсвириха, се получи цял концерт и, въпреки че първоначално се притеснявахме да не ни направят забележка за шума, който вдигаме, резултатът бе точно обратен. На пътуващите им стана весело и започнаха да предлагат какво да им изпеем или изсвирим. Ехтяха песни, закачки, смях и веселие. Дори машиниста на влака се включи и помоли гайдаджийчето да посвири само на него. Не усетихме кога пристгнахме. На гарата бяхме посрещнати от Кирил Йосифов — бащата на един клиент на НЦРСГ „Хелън Келър” — Елица Йосифова. Председателят на НАСГБ — Димитър Парапанов се беше обърнал за съдействие към това мило семейство, понеже имахме затруднения за нощувките. Хотелът, в който отсядаме през другите години сега беше зает от чужденци и ние не познавайки града достатъчно, останахме малко висящи с участието ни. Благодарение на Кирчо спането ни беше подсигурено в хотел „Росица”, но не само това, а ни посрещна на гарата и ни помогна да се настаним в него. Но помощта и сърдечността, която прояви този човек не свърши с това. Той ни разведе навсякъде, като ни показа и обясни кое къде се намира. Не очаквахме такова човешко и приятелско отношение и много се радваме, че се запознахме с такива хора, които рядко се срещат в днешно време. 
	След като си оставихме багажа в хотела, отидохме да разгледаме града. Вечерта в ресторанта се получи отново спонтанно изнасяне на музикална програма. Персоналът ни хареса и предложи ако нямаме нищо против, да попеем на живо. Ние, разбира се, не се отказваме от такава покана и повеселихме и гостите на хотела. Участието ни беше на 15-ти от 11 часа. За наша радост получихме почетния знак на Велико Търново, препоръка за участие във фолклорен фестивал Слънчев бряг и Несебър, дипломи и грамоти за индивидуално изпълнение. Следобед отпътувахме с приятни емоции и щастливи от наградите, както и удовлетворени от представянето, от оставените приятни спомени на търновци, които го заслужават, заради тяхното сърдечно и радушно отношение към нас — хората с двойни сензорни увреждания.
Ася Бурова 

В ТО - Добрич:
ВЪЛНУВАЩА СРЕЩА 

За пореден път на 16 май в клуб „Детелина” имахме интересни събеседници. Гостува ни Драгни Драгнев – именит добруджански поет и Илияна Жекова – главен специалист в Дирекция “Култура” в Община Добрич по повод предстоящия национален празник на българската писменост и култура.
	Драгни Драгнев разказа за своя творчески живот и за някои любопитни истории от лични преживявания. Оказа се, че е близък приятел с известната на всички ни поетеса Дора Габе, родена в село Дъбовик — Добричко. Разказа как преди години заедно с нея са посещавали училищата в града, по повод седмицата на детската книга. Дора била много общителна и лесно се сприятелявала. Тя е имала възможност да посещава много страни и по този начин е популяризирала и българското творчество.
	Драгни Драгнев има издадени 10 романа, 5 стихосбирки, много очерци и есета. Самият той споделя, че пише за всичко с изключение за майката. Зарича се, че докато е жив ще намери онези топли думи, които ще охарактеризират най-точно тази свята жена.
	Присъстващите го обсипаха с разнообразни въпроси и събеседникът ни отговаряше с желание. Той прочете на присъстващите някои свои стихове от последния си сборник.
	Състав „Антица” поднесе към поета своята изненада с изпълнението на песента „Люлка”, създадена по негов авторски текст. Гостът се развълнува силно от жеста. Получи се затрогваща атмосфера, която се запечата в съзнанието ни.
	В края на срещата закупихме негови книги и си обещахме скоро отново да се срещнем в нашия клуб.
	Главният специалист – г-жа Жекова запозна членовете с предстоящите културни събития за месец май и следващите летни дни в нашия град. За близките мероприятия ни раздаде и покани. 
*************************************************************************************************************
ТО НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ДОБРИЧ — НА 13 ГОДИНИ!

	На 27 май 1998 г. в гр. Добрич бе учредена една от първите териториални организации на сляпо-глухите в страната. Учредителите бяхме 14 на брой, вдъхновени от идеята за обединение на хората с двойни сензорни увреждания, изяснена ни подробно от Димитър Парапанов. В началото не осмисляхме в дълбочина защо е необходимо да има и друга организация, при положение, че има вече такива на слепите и отделно на глухите. Тръгнахме колебливо, с бавни стъпки, а сега крачим устремени по широкия друм на живота.
Първоначалните ни цели бяха: издирване и обединение на такива хора като нас, живущи не само на територията на града, а и на областта; снабдяване с помощно-технически средства, с които да се облекчи комуникацията на сляпо-глухите; осигуряване на възможност за развитие на личния потенциал и т.н. Създадохме група за автентичен фолклор, група за стари градски песни, наречена „Антица”, рецитаторско дуо. Шестима от членуващите в поетичен клуб „Вдъхновение” към НАСГБ са от Добрич. През 2005 г. създадохме и спортен клуб, в който членуват 30 човека. Взимаме участия в различни местни и национални фестивали не само на хора с увреждания. Навсякъде се представяме достойно и си извоюваме първи места. Така, популяризираме не само името на града и националната ни асоциация, а и повишаваме доверието на околните към нас – хората с двойни сензорни увреждания. 
	От 2000 г. териториалната организация има клуб, предоставен от община Добрич. Нарекохме го „Детелина”, за да ни носи късмет и щастие.
	Към момента броят на членовете е 38, от които 30 живеят на територията на града. През годините, някои от нас са повишили уменията си за ползване на брайлово писмо, компютърна грамотност и други в Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Там често провеждаме и редица инициативи, насочени към осмисляне на свободното време. При възникнала потребност, изпращаме курсисти в НЦРСГ „Хелън Келър” – Пловдив. Чести гости в клуба ни са лекари, специалисти в различни области и представители на културни и други институции. Поддържаме партньорски взаимоотношения, както със сродни неправителствени организации от града и страната, така и с учреждения, имащи пряко или косвено отношение към въпросите на хората с увреждания. Работим отлично с община Добрич, Центъра за социална рехабилитация и интеграция, Дирекция „Социално подпомагане” и др. Всички наши инициативи са редовно отбелязвани в местната и националната преса.
	В този ден на равносметка бихме желали да поздравим всички наши членове и приятели на организацията. Надяваме се, че и в бъдеще заедно ще изминаваме нелекия, но удовлетворяващ път, водещ към социалната ни интеграция. Не на последно място, изразяваме нашата благодарност към председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов, който в годините бе неотлъчно до нас и ни помагаше както в неприятните, така и в хубавите ни моменти.
Блока подготви: Калинка Ковачева



От първо лице
27 ЮНИ – ДЕН НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

	Родена през 1880 г., Хелън Келър се обучава в Кеймбриджкото девическо училище край Бостън, с което се слага начало на интегрираното образование. Научава английски, усвоява говорната реч, овладява френски, немски, старогръцки и латински. Утвърждава се като най-добрият преводач на немска класическа поезия в американската литература. През 1904 г. става бакалавър на изкуствата и е първата жена, завършила Харвардския университет. Не след дълго тя е доктор по философия. Редица престижни университети в света й присъждат титлата “Доктор хонорис кауза”.
Срещите й с известни личности са многобройни – общува с Александър Греъм Бел, Марк Твен, Чарли Чаплин, Джавахарлал Неру, Рузвелт и всички американски президенти до 1968 г. Облегната на рояла и с глава върху гърдите на Шаляпин, възприема изпълненията му. Слуша Карузо, поставила едната си ръка на гърлото, а другата на гърба му. 
	Развива широка социална дейност. През 1924 г. става съветник по международните въпроси към “Американската фондация за слепи”. През 1936 г. активно съдейства за създаването на националната служба за сляпо-глухи. Развива кампания срещу Втората световна война, а след края й основава фонд за подпомагане на ослепелите войници. През 1952 г. френското правителство й присъжда най-високото си отличие – “Кавалер на френския орден”, а през 1964 г. президентът Джонсън й връчва “Медала на свободата”.
Заниманията й в свободното време са изненадващи – плуване, гребане, колоездене, пътувания.
Съмнения в постиженията й, разбира се, има. Възможно ли е да постигне всичко това сама?! Графолозите установяват, че всичко написано от нея е нейно лично творчество.
	Доколко е била сляпо-глуха? Лекарите са категорични, че тя няма функционално, т.е. използваемо зрение. С остатъчния си слух може да възприема само вибрационни усещания. Физиолози доказват, че нейните тактилни усещания са извън границите на обикновените човешки възможности.
Така че Хелън действително извоюва победа над собствената си съдба и човешките й възможности триумфират!...
Боряна КОСКИНА

Перо от птица
АЗ ИСКАМ ДА БЪДА 

Аз искам и се моля,
моя мъничък свят,
в мен да побера.
Да обичам, да копнея,
такава е моята душа.

Зная, че искам да бъда,
едно ново начало без край.
Света да прегърна и тача,
тъй както душата ми знай.

Не искам да съм неспокойна и плаха,
не искам да бъда кошута сама.
Искам да бъда и мога,
с всички горда, добра.

Искам моето слънце пак да ме грее,
лъчите му огнени пак да блестят.
Да лумват пожари, и в тях да изгарям,
нови мечти в мен да горят.
Ганка Параскевова 
* * * * * * * * * * * * * * * * *
ОБИЧ ЗА ДВАМА
Любовта е като буря, която разтърсва душата.
Тръгват двама по пътя, без страх от самотата.
Любовта е буйна жарава, по нея стъпваме двама.
 Макар да боли до забрава, в сърцата ни обич остава.
Любовта е като магнита, тя привлича внезапно душите. 
Който има сърце да обича, той остава верен до края. 
Златка Ганева
* * * * * * * * * * * * * * * * *
ОБИЧАМ ТЕ, МОРЕ! 

Обичам те, море, 
с упойващ дъх на водорасли. 
За теб копнее моето сърце, 
с мечтите си край теб пораснах. 

Копнея да посрещам на брега зората,
 вълните да нашепват пламенни слова. 
Да лудува вятърът в косата ми, 
от радост да прелива моята душа. 

Крайбрежна тръстика да танцува 
и пясъкът да гали моите нозе.
Чайка мъничка притичва, 
за полет вдигнала криле. 
Калинка Ковачева



ЛЕТЯТ ГОДИНИТЕ 
Шейсет и пет години отлетяха като миг.
Ден след ден край теб прошумяха.
Но все още горд е твоя лик,
мечтите в теб оживяха.

В гърдите ти бушуват мечти младежки,
като кораби крилати плуват.
Колелото на живота ти бързо се върти,
щом вест радостна към теб долети.

В теб изгрява мечта мигновена
и превръща се в идея веч съвършена.
Ти правиш всичко на земята,
и твойта песен е още недопята.
С пламък горещ е всяка следа
и светлина излъчваш като ярка звезда.
Запалваш всички със своята мощ,
светиш на всички в тъмната нощ.

Гордея се, че теб опознах.
И радостни дни доживях.
Когато твоята звезда заблестя,
моя сън далеч отлетя.
				Станчо Добрев

 Стихотворението е посветено на Ганка Параскевова по случай 65-годишния й рожден ден. 
* * * * * * * * * * * * * * * * *
ГОСПОДИ КОЛКО СИ ХУБАВА!

					  Господи колко си хубава ти!
Вечер заспивам и ти си пред мен.
Сънувам цветята и ти си сред тях,
усещам дъхът ти ухае на пролет.

Сънят ми е сладък и пълен с мечти,
но ти ме събуждаш и отварям очи.
Слънцето нежно и мило шепти,
мило момиче до мен приседни,
с ласка и обич сърцето стопли,
искам до мен и със мен да си ти.
Господи, колко си хубава ти!

Звън на камбана в душата кънти,
искам те… искам те с мен да си ти.
Господи колко си хубава ти,
мъка безкрайна и много мечти,
чайка и гларус над морето кръжи,
а мъката още по силно тежи.

Аз вярата моя ще сграбча в юмрук,
надеждата още е в мене напук,
приседнал на кея ще чакам нали,
а гларусът тъжен и той ще мълчи.
Господи колко си хубава ти!

Алена роза със сладки бодли,
дава ми сила и болка дори.
Но на сърцето воля му дай
и за теб моя то само мечтай.
Малка градина с различни цветя
толкова крехка е мойта душа.
Георги Йорданов

*******
СЪНУВАХ ТЕ

Сънувах те до мене,
вървяхме двама,
сами в гората, 
усещайки хлада 
и тишината...
Росна бе тревата и
слънцето печеше...
Мащерка ухае и бе
радост голяма. 

Ти ми шептеше нежни слова
и галеше нежно моята коса.
О, туй истина ли беше или не,
приятелю неверен?!
Иванка Костова 



Щрихи от родината
СОПОТ
	Сопот е разположен в плодородната подбалканска Стремска долина на 510 м. надморска височина в полите на Стара планина и е на 5 км. западно от Карлово. В близост до града е началната станция на седалковия лифт до хижа Незабравка, най-дългият на Балканите. Историята на Сопот започва преди около три хилядолетия. В чертите на града и в землището му са открити останки от поселищен живот още от времето на старо желязната епоха (халщатска култура). По времето на Одриската държава съществуват най-малко три поселища в землището на града. За това красноречиво говорят откритите в района на гара Сопот находки от монети на тракийските владетели Севт II и Севт III, а също и на Филип II, Александър Велики, Филип III и Лизимах. Открити са както бронзови, така и сребърни монети от едър номинал – тетрадрахми. Под самия център на града днес лежат масивни римски руини. Такива има и в местността „Кайряка“ – те са останките от т.нар. крепост „Триъгълника“ (наречена така поради вида й на равностранен триъгълник). Пак от това време е откритият преди двадесетина години римски некропол, който вече се намира в чертите на града. Намерените в него монети и артефакти го датират в II-V век след Христа. След нашествията на готите поселището се премества на изток в местността „Св. Троица“, където са открити монети и предмети от времето на император Зенон и император Анастасий. Животът тук продължава до IX - X в., като има открити останки от манастир, за които се предполага, че са на предходника на днешния Сопотски мъжки манастир „Възнесение Христово“. През X-XI век градът и манастирът се местят на днешното си място. От това време е църквата „Св. Богородица“, изгорена през 1877 г. от турците, днес превърната в параклис „Покров Богородичен“. Част от населението остава в предишното селище в местността „Св.Троица“, друга част пък се заселва в подножието на Аневското кале и така се образуват трите основни квартала на средновековния град Копсис, който според византийски хронисти бил столица на владенията на братята Смилец, Радослав и Войсил. Смилец дори успява да се възкачи на престола на българските царе и управлява в годините 1292-1298 г. Според Константин Иречек името „Сопот“ произлиза от старославянски, което означава "поток" или „изкуствен воден улей“. В това може да се убеди със собствените си очи всеки, който го посети, като види течащите вади по улиците и 27-те постоянно свободно течащи градски чешми. При нашествието на османците в края на XIV век те наричат града Узун шехир (т.е. Дълъг град), тъй като трите му квартала са се разпростирали на разстояние от около 10 км. Градът оказва упорита съпротива на османските турци при нашествието им по нашите земи, заради което е разрушен до основи. В началото на XV век, в съседно Карлово турците построяват и запазената до днес в центъра му Куршум джамия. На тази джамия е посветено землището на Карлово. Там за пръв път се споменава и Сопот под другото си име Бяла черква, с което име градът е записван във всички османски регистри до Освобождението и, с което е описан в романа „Под игото“ на Иван Вазов. Въпреки всичко, българското население продължава да употребява името „Сопот“, както се вижда от запазени преписки из църковни книги, най-ранната от които е от 1585 г. През 1665 г. е основан девическият манастир „Въведение Богородично“ от схимонахиня Сусана. Той е бил застроен в близост до Хилендарския метох, изгорен от кърджалийте през 1794 г. Тук, в този хилендарски метох, е идвал отец Паисий и впоследствие донесъл своята „История славяноболгарская“, която е преписвана многократно и, от която са известни два по-късни преписа от 1828 и 1845 г. под името „Сопотски преправки на Отецпаисиевата история“. В сопотския мъжки манастир „Св. Спас“ (Възнесение Христово) на 24 ноември 1858 г. (стар стил), е замонашен Васил Левски под името Игнатий. Тук Левски създава първият монашески революционен комитет още през 1869 г. с председател игумена отец Рафаил, приятел на Апостола. След посещение на цар Борис III в града по повод откриване на къщата-музей „Иван Вазов“, е огледан и одобрен терена за построяване на Държавна военна фабрика Сопот (ДВФ-Сопот — днес ВМЗ), която е официално открита през 1939 г. Това дава небивал тласък в развитието на Сопот и района. Между 1950 г. и 1965 г. градът носи името Вазовград, след което отново е възвърнато историческото му име — Сопот.
“З и С”


Традиции
2 ЮНИ – 135 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА 
НА ХРИСТО БОТЕВ И НЕГОВАТА ЧЕТА
	В днешно време няма човек, който да не е чувал за Христо Ботев. 
	Ето защо решихме да ви запознаем и с живота на някои от неговите четници: 

Хаджи Георги Найденов – Гръблаша от Тулча, четвърти знаменосец. На единствената запазена негова снимка, Георги е на около 30 години. Макар да е от Тулча, родът му е от Щипско. Там „гръбла” означава съд за вода, пригоден за носене на гръб. Георги Гръблаша е един от знаменосците на Христо Ботев, донесъл на "Радецки" собствено знаме. Пряпорецът, донесен от него, е различен по изработка от главното знаме, връчено от войводата на Куруто. Неговият червен лъв се развява над четата до Милин камък. Там загива четвъртият знаменосец на четата.

Димитър Стефанов – Казака от Сливен, втори знаменосец. Присъединява се към четата от Турну Магуреле. Воеводата му поверява знамето след раняването на Никола Симов – Куруто. Димитър се заклева, като целува дръжката на знамето със следа от кръв от първия знаменосец. Развява го на връх Околчица и през някои от следващите сражения. Вторият знаменосец е обезглавен от хората на Малич ага. При изтезанията открили знамето, навито около кръста му. Лобното място на Казака е до Кремиковския манастир, където през 1912 г. му е издигнат скромен паметник.

Марин Петков – Тутната от Тетевен. Роден е през 1862 г. След слизането от Козлодуй, Марин участва в боя при село Баница, а по-късно и в сраженията на 19, 20 и 21 май. На процеса в Русе Марин е осъден на доживотни окови, като излежава присъдата си в крепостта Сен Жан д'Акр. След помилването е търговец в град Мачин. При преследването на турска грабителска чета е ранен и се пенсионира като инвалид. Умира на 25 октомври 1901 г.

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

24 ЮНИ — ЕНЬОВДЕН 

	Еньовден е българският народен празник, който се чества на 24 юни всяка година. На същата дата източноправославната християнска църква чества Деня на Йоан Кръстител. Празникът съвпада с лятното слънцестоене, затова и много от поверията и обичаите са свързани с пътя на небесното светило и култа към него. На тази дата имен ден празнуват всички с имена Йоан, Янко, Яна, Яни, Янка ,Еньо. Според народа на Еньовден започва далечното начало на зимата – казва се „Еньо си наметнал кожуха да върви за сняг”. Вярва се, че на сутринта на празника, когато изгрява слънцето, то „трепти”, „играе” и, който види това ще е здрав през годината.
	Смята се, че срещу Еньовден различните треви и билки придобиват по-голяма лечебна сила, която с изгрева на слънцето изчезва. Затова било най-добре да се берат рано сутринта, преди изгрев слънце. Набраните за зимата билки трябва да са „77 и половина” – за всички болести и за „болестта без име. От набраните билки, между които на първо място е еньовчето, жените правят еньовски китки и венци, вързани с червен конец. В някои райони правят толкова китки, колкото са членовете на семейството, наричат ги поименно и ги оставят през нощта навън. Сутринта по китката гадаят за здравето на този, на когото е наречена. Еньовските китки и венци се окачват на различни места из дома и през годината ги използват за лек. С тревите и цветята, набрани на празника, увиват голям Еньовски венец, през който се провират всички за здраве. Той също се запазва и се използва за лекуване.
“З и С”

За конкурса

КРЕМ С ПРАСКОВИ
(предложение на Върбинка Станкова от Шумен)

	Продукти: 2 едри праскови, 1 л. прясно мляко, 1 ч.ч. захар, 4 яйца, 4 с.л. брашно, една трета масло, 1 п. ванилия, кората на 1 лимон.
	Начин на приготвяне: Захарта се прибавя към млякото и се оставя да заври. Правим крем ванилия – яйцата, брашното и малко прясно мляко се разбиват добре и на струйка се прибавят към врящото мляко, като се бърка непрекъснато (ври 5 минути). След свалянето на крема се прибавят ванилията, лимоновата кора, маслото и прасковите, нарязани на много дребни кубчета.
	Готовият крем се сипва в декоративни, десертни съдове.

БУХТИЧКИ СЪС СИРЕНЕ
(предложение на Александра Тодорова от Шумен)

	Продукти: 150 гр. сирене, 3 яйца, 1 ч.ч. вода, 1 ч.ч. брашно, 50 гр. масло, щипка сол, 1 ч.л. чубрица, олио за пържене.
	Начин на приготвяне: В 1 ч.ч. кипяща вода (в тенджера) разтопяваме 50 гр. масло. Пускаме в тенджерата пресятото брашно и бъркаме с дървена лъжица, докато се отдели. Спираме котлона. Слагаме топката тесто в голяма купа с 1 с.л. чубрица и последователно чупим трите яйца и ги изсипваме в тестото като бъркаме. Слагаме настърганото сирене. Вземаме с лъжица от мекото тесто и пържим в гореща мазнина. 

ПИЯНО ПИЛЕ
(предложение на Ивелин Тодоров от Шумен)

	Продукти: 1 бр. пиле, 1 кг. картофи, чер и червен пипер, 125 гр. масло, сол, половин литър бира.
	Начин на приготвяне: Пилето се нарязва на порции и се посолява. Разтопява се маслото и се слага черен и червен пипер. Всяко парче се потапя в маслото и се слага в тава за печене. Отгоре се излива остатъка от маслото. Върху пилето се слагат картофите на парчета — посолени. Сипва се половината литър бира и се пече покрито с фолио. 

ПАЛАЧИНКИ С ПИЛЕ
(предложение на Александър Александров от Шабла)

	Продукти: 2 пилешки филета, 200 гр. майонеза, 2 кисели краставички, магданоз, няколко капки лимонов сок, сол, черен пипер. 
	За палачинките: 500 гр. прясно мляко, 3 яйца, 200 гр. брашно, сол.
	Начин на приготвяне: Разбиваме яйцата, добавяме млякото, солта и брашното. Приготвяме палачинките и ги охлаждаме. Пилешкото месо сваряваме и нарязваме на ситно. В купа смесваме месото, краставичките, магданоза, подправките и объркваме с майонезата. Може да добавим няколко капки лимонов сок за вкус. Сипваме от сместа във всяка палачинка и завиваме на руло. 	Слагаме да се стегнат в хладилника и сервираме.



СМЕТАНОВИ ПЪРЖОЛИ
(предложение на Богдан Петров от Добрич)

	Продукти: 4 свински котлета или пилешки пържоли, 500 гр. готварска сметана, 1 буркан стерилизирани печурки, сол, черен пипер.
	Начин на приготвяне: Пържолите се запържват по 2-3 минути от двете страни, изваждат се и се подреждат в йенска тава. В същата мазнина се запържват и гъбите, а след това се слага сметаната, колкото да се затопли. С тази смес се заливат пържолите и се запичат на фурна. Месото се овкусява с черен пипер и сол.


МУСАКА С ТИКВИЧКИ 
(предложение на Веселка Бърсанова от Каварна)

	Продукти: 600 гр. тиквички, 500 гр. картофи, 1 голяма глава лук, 2 моркова, 1 чушка, 2 средни домата, 3-4 яйца, 1 кофичка кисело мляко, сол, чер пипер, копър.
	Начин на приготвяне: Зеленчуците се нарязват на кубчета. Поръсват се със сол на вкус, заливат се с 1 к.ч. олио и 1 ч.ч. вода, разбъркват се и се пекат на фурна на 200 градуса до готовност. С яйцата , киселото мляко и копъра се заливат зеленчуците. Пече се до порозовяване.

ПЪСТЪРВА СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ ВЪВ ФОЛИО
(предложение на Калинка Ковачева от Добрич)

	Продукти: 1 изчистена пъстърва, 1 малка глава лук, 1 малък морков, 1 малка тиквичка.
	Начин на приготвяне: В плитък съд слагаме парче алуминиево фолио (достатъчно да се завие добре цялата риба). Намасляваме фолиото и слагаме рибата. Намазваме и рибата с мазнина, малко сол и черен пипер. Режем зеленчуците на тънки кръгчета и покриваме рибата с тях. Завиваме фолиото добре и слагаме във фурната за около 1 час на максимална температура.

ТИКВИЧКИ С КАШКАВАЛ
(предложение на Илия Кърджанов от Пловдив)

	Продукти: 3-4 тиквички, 3-4 пиперки, 100 гр. кашкавал, 1 ч.ч. прясно мляко, 1 ч.л. доматено пюре, 2  яйца, 1 с.л. масло, магданоз и сол на вкус, 1 кофичка кисело мляко.
	Начин на приготвяне: Тиквичките се обелват и се нарязват на колелца, след което се сваряват в подсолена вода. Пиперките се изпичат, обелват се и се изчистват от семето. В намазана с масло тавичка се нареждат последователно редове от тиквички и пиперки, като се поръсват с настърган кашкавал. Завършва се с ред от тиквички. Яйцата се разбиват с прясното мляко. Прибавят се доматеното пюре, разтворено в малко студена вода и ситно нарязаният магданоз. С получената смес се заливат тиквичките и пиперките. Отгоре се поставят парченца от маслото. Ястието се запича в силна фурна до зачервяване. Поднася се с киселото мляко.

КЮФТЕТА ОТ ТИКВИЧКИ
(предложение на Снежанка Кирчева от Пловдив)

	Продукти: 1 кг. тиквички, 2 яйца, 2 с.л. брашно, 200 гр. сирене, половин връзка магданоз, половин връзка копър, 1 кофичка кисело мляко, 5-8 скилидки чесън, растително масло за пърженето.
	Начин на приготвяне: Тиквичките се обелват и се настъргват на едро ренде, посоляват се и се изстискват от водата. Към тях се прибавят яйцата, брашното, магданозът и копърът, нарязани на ситно и натрошеното сирене. С голяма супена лъжица се изсипва смес в сгорещената мазнина и се изпържват кюфтетата. Поднасят се топли с киселото мляко, разбито със счукания чесън.


Здраве
10 ХРАНИ, С КОИТО ДА СВАЛИМ ХОЛЕСТЕРОЛА

	Хранителните изкушения навсякъде около нас и липсата на време за готвене и правилно хранене, повишават нивото на холестерола, а това може да доведе до сериозни здравословни проблеми. Има обаче лесен начин да предотвратим това и да пречистим тялото си, след като цяла зима сме се хранили предимно с мазни храни. А и не забравяйте, че здравото тяло е красиво!
	1. Ябълки – понижават риска от висок холестерол до 50% – Има една стара поговорка „По една ябълка на ден, държи доктора далеч от мен“. Резултатите от проучване в Холандия сочат, че фитохимикалите в ябълките спомагат за намаляване на риска наполовина от смърт, поради болест на сърцето или удар. 300 мл. ябълков сок или 2 ябълки на ден ще се отразят благотворно на организма ви.
	2. Дребни плодчета – малки плодове като ягоди и червени боровинки са богати на антиоксиданти, които понижават риска от проблеми със сърцето.
	3. Лук – понижава риска с 25% – половин суров лук на ден вдига HDL (добрия) холестерол с около 25% при повечето хора с такива проблеми.
	4. Варива – понижават риска с 30% - фибрите, протеините и останалите химически съединения, които се съдържат в боба и лещата могат да намалят холестерола и да подобрят функцията на кръвоносните съдове. Тази храна е и чудесен източник на фолиева киселина, която поддържа правилно нивото на хомоцистеина (индикатор за проблеми със сърцето).
	5. Овес – намалява риска с 29% – в овесените ядки има бета глюкани, които са част от състава на разтворимите фибри. Една купичка овесени ядки на ден или пък друго, в което има овес, значително намалява нивото на холестерол в кръвта.
	6. Ядки — 67 гр.  шам фъстъци и орехи намаляват нивото на холестерола с 5-7%, а на триглицеридите с 10%. Шам фъстъкът (който е в черупка) е полезен още за функцията на вените и артериите, контрола на кръвната захар, също така действа като силен антиоксидант.
	– Орехите – намаляват риска с 45% – те съдържат омега 3 мастни киселини, които редуцират холестерола и предпазват от запушване на кръвоносните съдове. Ако редовно хапвате орехи ще намалите лошия холестерол с 16% и ще увеличите общото ниво на холестерола с 12%.
	– Фъстъци – съдържат витамин E – мощен антиоксидант, който е полезен за намаляване на риска от сърдечносъдови заболявания и рак. Във фъстъците има много биофлавоноид ресвератрол, който помага за повишаване на притока на кръв в мозъка с 30% и така се намалява рискът от инсулт. Ако добавите дори и в малки количества фъстъци или продукти с тях (но не вафли с фъстъци) към диетата си, ще намалите LDL (лошия) холестерол с 14%.
	7. Зехтин, рапично олио – намалява риска с 40%  – от всички мазнини за готвене зехтинът съдържа най-много мононаситени мазнини (77%) и има силни антиоксиданти, които намаляват лошия холестерол, без да засягат добрия.
	8. Индийски живовляк – включете в хранителния си режим за деня 3 до 12 гр. влакна от люспите на семената на псилиума, които са бедни на наситени мазнини и холестерол и ще намалите общото ниво на холестерола.
	9. Зеленчуци—растенията със зелени листа като спанак, сминдух (семена) и броколи са богати на желязо, магнезий, калций и антиоксиданти, а всички те предпазват сърцето от холестерола. 
	10. Зелен чай — чаша зелен чай на ден също ще спомогне в борбата с високия холестерол. 


Любопитно
З Н А Е Т Е		Л И,		Ч Е?
? ? ?
~?~ 	Панагюрище е единственият град в България, който си има колония – село Панагюрски колонии, общ. Панагюрище.
~?~	 Измислен от Хипократ, първоначално аспиринът е представлявал чай от кора на върба.
~?~	 Първите термометри, тези на Реомюр, вместо живак използвали бренди.
~?~	 Стъклото е течност, чийто вискозитет е толкова голям, че не може да потече.
~?~ 	Арабското кафе „МОКА” придобива своите най-високи качества едва след 3 годишно съхранение.
~?~ 	Чукането на чаши при наздравица е древен обичай да се прогони дявола.
~?~ 	В Тибет хората пият чая със сол, вместо със захар.
~?~	Единственото домашно животно, което не се споменава в Библията е котката.
~?~ 	Най-голямото водно растение е „Виктория регия”. Листата му достигат до 2 м. в диаметър и са толкова здрави, че децата могат да ги използват за лодки.

~?~ 	Бившият световен шампион по шахмат – Гари Каспаров чете със скорост над 120 страници в минута.

~?~ 	Една от световните шампионки по запаметяване: 
- Запаметява поредността на колода от 52 карти за 3 минути и 59 секунди;
- Запаметява 240 (няма грешка –двеста и четиридесет) цифрено число с едно прочитане;
- Запаметява с едно прочитане над 150 думи.
~?~ 	Талантливият шахматист Александър Алехин е правил "Блинд сеанс" на 30 дъски (едновременна игра на шах на 30 дъски с 30 човека без да гледа). От началото до края асистенти са му съобщавали ходовете на противника и са връщали неговите в реално време.

~?~	Най-сухото място в света е пустинята Атакама, която се намира между Тихия океан и Андите в Южна Америка. Тази сурова пустиня е много богата на полезни изкопаеми: злато, сребро, мед. Обаче е много трудно те да бъдат изкопани. Въздухът е толкова сух, че косите и ноктите на човека се чупят от самия корен.

~?~	Клинописните надписи, намерени при разкопки в древните градове на Месопотамия, показват, че три хиляди години преди нашата ера там са получавали желязо, мед, олово и сребро.


Усмивки
По-долу поместваме анекдотите, наградени на конкурса
„Благолаж” в гр. Габрово 

Анекдотите на Петко Ботев:
1. Габровец се кара на жена си:
	– Стига си варосвала стените, ма! Отесняха собите!

2. Габровец пита малкия си син какво да му купи за рождения ден – играчка или дреха.
	– И двете – отговорило момченцето.
	Габровецът му купил панталонки и му пробил дупки на джобовете.
J J J
Анекдотите на Иван Шишков:
1. Бомбата.
	В градската баня се срещнали двама стари познайници, които от дълго време не са се виждали. Единият се обърнал към другия:
	– Здрасти бе, наборе. Ей, доживяхме да се видим. Как си бе, наборе?
	– А-а-а, бомба съм – отговорил другия.
	– Бе ти, че си бомба, бомба си, ама като гледам колко ти е накъсял фитилят, май скоро ще гръмнеш.
J J J
2. Рецепта за отслабване.
	За кратко време Колето Дупелецът много напълнял. Отишъл на лекар. Прегледал го лекарят и му казал:
	– Здрав си, но много ядеш пък малко се движиш. Необходимо ти е физическо натоварване. Ще ставаш сутрин рано и ще бягаш до Трявна и обратно. След месец ела пак да те видя.
	– Ама чакай бе, докторе. Как ще го бягам, бе? Това са 20 на отиване и 20 на връщане, цели 40 км. А-а-а, дума да не става! Кажи нещо по-приятно, по-приемливо.
	– Ами за по-приятно, бягането може да се замени със секс. В продължение на 30 дни — денонощен секс и после ела да те видя пак.
	– А-а, ще го бягам, бе докторе, ще го бягам. Че колко му е то. Ей го дей Трявна. Ще го бягам.
J J J
3. На погребение.
	Почина внезапно бащата на съседа ни Христо. На погребението му отидохме цялата махала. Строихме се пред ковчега, поставен пред гроба и зачакахме попа, за да извърши опелото. Попът се бавеше. Междувременно, за кратко запръска и дъжд, който само разкаля терена. Ето че попът се зададе. Беше малко подпийнал, та леко се поклащаше. Отдалеч замрънка нещо като погребално пеене, от което нищо не се разбираше. Стъпи на размекнатата от дъжда пръст, изправи се пред ковчега, продължаваше да мрънка неразбрано и като се наведе да полее плащаницата с червено вино, залюля се, хлъзна се по мократа пръст и се строполи възнак в гроба. Направи няколко неуспешни опита да стане и като не можа да се надигне, току се провикна:
	– Христо, връщайте баща ти обратно. Тук вече място за други няма.

J J J
4. Дисагите на госпожа Узунова
	Д-р Узунов беше един от големите зевзеци на Габрово. Жена му беше едрогабаритна и едрогърда. Веднъж простряла изпрания си сутиен на простора в двора, за да съхне. В това време пристигнал пациент на доктора от село и влизайки в двора му, се провикнал:
	– Докторе, тука ли си, бе?
	Докторът се показал на прозореца и го поканил:
	– Тук съм, тук съм. Влизай.
	– А, няма да влизам. Идвам от село. Дошъл съм на пазар, че ти нося в тази торбичка малко армаганец.
	– А, добре – рекъл докторът и като му посочил прострения сутиен, добавил – изсипи го в ония там дисаги.

Занимателна страничка

ЛОГИЧЕСКИ И ЗАНИМАТЕЛНИ ЗАДАЧИ

	Задача 1:

	Конят и магарето носили на гърбовете си тежки чували. 
Магарето се оплакало, че му е тежко. Тогава конят отговорил:
 	– На мен ми е по-тежко. Ако взема от тебе един чувал, ще имам два пъти повече от тебе, а ако ти вземеш от мене чувал, ще имаш тежест колкото и аз. Колко чувала е носил конят и колко магарето?

	Задача 2:
	Наредете в този квадрат цифрите от 1 до 16 така, че сборът на всички хоризонтални и вертикални колонки, както и по диагоналите да е равен на 34.
	Колко различни решения можете да намерите?



















	Задача 3:
	Два цилиндъра с еднакво тегло и диаметър, единият от алуминий, а другият от олово, плават изправени в живак. Кой е потънал по-дълбоко?

	Задача 4:
	Коя птица може да тича по-бързо от кон, да реве като лъв, но не може да лети? 

	Задача 5: 
	Един ловец тръгнал от лагера си право на юг, извървял 5 км. и убил една мечка. След това се отправил точно на запад и когато извървял 3 км., отново се намирал на 5 км. от своя лагер. Какъв цвят е имала убитата мечка?

	Задача 6: 
	Можете ли да видите дъга във вид на пълен кръг?


Отговор на криминалната загадка от миналия брой:

	Като опитен фотограф, вуйчото е знаел, че вече е снимал последната снимка във фотоапарата и не е имало нужда да се качва на скалата, за да снима оттам, което уличава племенника в лъжа и го прави заподозрян за убийството на вуйчо си.




