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Логически задачи 

 

 Задача 1 

 Червената Шапчица тежи 49 кг. и има 3 ябълки по 0.5 кг. Трябва да мине по мост, който би 

издържал максимум 50 кг. и нито грам повече и след първото си прекосяване ще рухне. Червена-

та шапчица обаче иска да занесе всички ябълки на баба си. Как ще стане това?  

 Задача 2 

 Имаме някакъв полупразен бар в Дивия Запад. Влиза един човек, отива при бармана и го 

моли за чаша вода. Вместо да му даде поръчаното, онзи вади пистолет и стреля в тавана. Посети-

телят благодари и си тръгва. Защо е станало така?  

 Задача 3 

 Мъж пътува във влак с жена си. По едно време идва друг мъж, вижда жената и се ядосва 

жестоко. Вади пистолет и я убива. Пред съда е ясно, че той си е убиецът. Въпреки че съдията е 

убеден във вината на мъжа, го освобождава – това е и единственото правилно решение.  

 Задача 4 

 На полицията става известно, че във влака пътува опасен убиец. Съобщават за това по сек-

ретен канал по радиостаницята на дежурния полицай, който трябва да се огледа из влака за съм-

нителни лица. След като е направил огледа и не е открил нищо, той се обръща за съдействие към 

кондуктора на влака. 

 - Моля Ви за съдействие. Във влака пътува опасен престъпник. Помогнете ми да го откри-

ем. 

 - С удоволствие. Но не знам дали забелязахте, че на тунел “Козница” имаше ремонт на ли-

нията, влакът силно намали скорост и убиецът може да е скочил от влака. 

 Полицаят извадил пистолет и казал: “Арестувам Ви по подозрение в убийство”. 

 Пита се по какво е познал полицаят, че кондуктора е убиеца.  

 

Отговор на криминалната загадка от миналия брой 

 Инспектор Стрезов се сетил как става изнасянето на диаманти от лабораторията по книгите, 

запазени от инж. Пеев в библиотеката. Първите срички от заглавията на книгите образуват дума-

та “Осцилограф”.  

C!,%!,2�2,
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27 ЮНИ – ДЕН НА СЛЯПО-ГЛУХИЯ ГРАЖДАНИН  

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 Има книги, написани за много велики хора, за гениални личности, за дейци на нау-
ката, изкуството и културата, за политици, за хора с обикновена и необикновена съдба, 
но не са толкова много тези книги, които ни разкриват победата над собствената съдба и 
триумфа на човешките възможности. “Историята на моя живот” е именно такава книга, 
защото тя обяснява живота на една от легендарните личности в човешката история — 
сляпо-глухата американка Хелън Келър.  

Това е първата книга от нейното богато и 
разнообразно творчество, написана през 1902 
г. Автобиографичното произведение е изк-
лючително ценно с това, че то разкрива чо-
вешките измерения на личността на Келър, 
земно, реалистично и логично обяснява ней-
ните изключителни постижения, както в ран-
ните й години, така и по-късно. „В началото 
бях само един малък сбор от възможности.“ 
Това е едно от големите откровения на Хе-
лън Келър. Увлекателно, образно и емоцио-
нално книгата отвежда читателя не към тя-
гостното страдание на тишината и мрака, а 
към привлекателността на слънчевия блясък 
и духовната светлина, към радостта да се жи-
вее. 

 Националната асоциация на сляпо-
глухите в България (НАСГБ) високо цени 
живота и делото на американската сляпо-
глуха Хелън Келър, която е от малкото сля-

по-глухи хора, достигнала до висотите на човешкото познание. Със своя живот, всеот-
дайност и принос за интеграцията на хората с увредени зрение и слух в обществото, Об-
щото събрание на НАСГБ от 08.04.2011 г. определи 27 юни – рождената дата на Хелън 
Келър, като Ден на сляпо-глухия гражданин в Република България. 

 Напомняме на членовете на НАСГБ и териториалните организации по места, да от-
бележат този ден с различни инициативи и прояви, свързани с нейния живот и дело, как-
во знаем за нея и с какво се доказваме със своите дела, като български сляпо-глухи да 
даваме своя принос в социалното включване и интеграция на сляпо-глухите в общество-
то и сътрудничеството между сляпо-глухите от целия свят. 

 

Звук и светлина 
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В ТО-Велико Търново  
 

Незабравими мигове сред поредните рожденици 

 
 В края на месец май членовете на ТО на НАСГБ – Велико Търново се събрахме да отбеле-
жим рождените дни на хората ни за второто тримесечие на 2012 г. Това е традиция, която редов-
но провеждаме заедно с бележитите дати през годината. С много веселие, смях, закачки и богата 
трапеза от рожденниците отбелязахме рожденния ден на Петър Петров. Оз. Полк. Петър Василев 
Петров е роден на 19.06.1932 г. в село Габаре, Врачанско. През 1950 г. завършва гимназия в род-
ното си село. От 1950 г. е курсант в НВТУ гр. Русе. Завършва с отличие и е оставен за кадър на 
училището. След закриването му е преместен на служба в НШЗО гр. Велико Търново. От 1959 – 
1963 г. е заместник по тила на войскови части в гр. Карлово и гр. Кърджали. През 1963 г. постъп-
ва слушател във военна академия „Г.С. Раковски” в гр.София. Завършва я успешно и чрез кон-
курс е назначен за преподавател във ВНВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново. От 1972 г. е на-
чалник катедра. През този период защитава докторска дисертация в Ленинградска академия. 1979 
г. е избран за доцент. 
 Като завеждащ катедра под негово ръководство, са издадени редица учебници и учебни по-
собия. Има десетки публикации във военния печат, свързани с учебно-възпитателния процес на 
курсантите и материалното осигуряване на частите и подразделенията на различни видове бойни 
действия. Целият му четиридесет годишен трудов път е посветен на обучението и възпитанието 
на десетки хиляди курсанти и офицери за нуждите на българската армия. За доблестна служба 
към българската армия е носител на шестнадесет ордена, медали и много грамоти. Гордеем се с 
членството на Петър при нас и се радваме на редовното му участие във всички мероприятия на 
териториалната организация. Членовете на ТО на НАСГБ – Велико Търново го поздравяваме с 
80-годишния юбилей и му желаем от сърце здраве, бодрост и още дълги години да е сред нас. 
 Другият рожденик, който уважихме със скромен подарък беше Стефанка Славова – нашата 
знаменита поетеса, която ни представя навсякъде с неуморното си творчество. Стефанка я знаят 
повечето членове на НАСГБ, но не само те, защото тя участва в много поетични конкурси и сти-
хосбирки, където печели овациите на публиката. Родена е на 29.05.1967 г. и ние – членовете на 
ТО на НАСГБ – Велико Търново я поздравяваме с 85-годишния рожден ден като и желаем още 
дълги години да ни е жива и здрава, за да твори и да ни радва. 

Димитър Станев 
  
 

РЕВНОСТ 
 
Не ме измъчвай ти! 
Сърцето ме боли. 
В твоите очи, огънят гори, 
душата ми пламти! 
 
Прегръщаше ме с нежност 
и чувствах твойта топлина. 
Но твоята безумна ревност, 
изгаряше ме в пламъка на любовта. 
 
Не искам аз да съм сама, 
не искам в очите ми сълзи. 
Разсей ти моята тъга. 
До теб аз искам да умра!  

 

Стефанка Славова 
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 Баща и син седят на пейката пред блока и пред тях минават 
две блондинки в Шевролет "Корвет".  
 Синът:  
 - Тате, тате, виж Корвет-а. 
 Бащата: 
 - Курвета, курвета ама я виж каква кола карат! 
 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺    
 

 Една мутра пътува със своя джип. На пътя му изскача ста-
до овце. Мутрата ядосан спира и се развиква на овчаря:  
 - Сега, ако не познаеш какъв съм, ще ти взема една овца!  
 - Ти си бизнесмен – казал овчарят.  
 - Не е вярно. Давам ти втори шанс.  
 - Ами... ти си банкер.  
 - Пак не позна – казала мутрата и сложила една овца в ба-
гажника.  
 - Ааа – обадил се овчарят – ти си мутра!  
 - Как позна? – попитал оня учудено.  
 - Ами от цяло стадо овце баш кучето взе!  
  

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺    
    

 Началник вика подчинен:  
 - Петров, обичаш ли топла бира?  
 - Разбира се, че не!  
 - А потни жени?  
 - Бр-р, не, разбира се!  
 - Значи, ще си взимаш отпуската през декември.  
 Петров излиза и разказва случката на колегите си. След 
малко началникът вика един от тях:  
 - Иванов, ти обичаш ли топла бира?  
 - Да!  
 - А потни жени?  
 - Да!  
 - Чудесно! През лятото отиваш да вадиш картофи.  
 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺    
 

 Двама руснаци стоят пред магазин и спорят: 
 - Този път ще вземем две. 
 - Как две, бе – оня ден взехме две и не ни стигнаха. Взема-
ме три. 
 - Как три, бе – вчера взехме три и ни останаха. Вземаме 
две. 
 - Не. Три. 
 - Не. Две. 
 - Три. 
 - Две... 
 И след дълъг спор, решили да вземат две. Влезли в магази-
на и поръчали: 
 - Един кашон водка и две репички. 
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Избелваща маска с магданоз 
 
 Маската от магданоз е едно от природните средства за избелване на кожата. Като всички 
домашни маски, тя е лесна. Единствено е необходимо да имате качествена сокоизтисквачка, за да 
може да си направите поне 100 мл. магданозен сок. След което го нанасяте върху проблемните 
места с тампон и оставяте да изсъхне. След това обтривате с кисело мляко или пък с минерална 
или преварена вода. Както виждате, маската е много бърза. Ако решите може да прибавите към 
магданозения сок и други подхранващи продукти. Не забравяйте, че магданозът е богат източник 
на фолиева киселина, желязо, витамин К, витамин А, бета каротин, витамин С. При упоритост и 
постоянство от ваша страна маската от магданоз може да премахне нежеланата пигментация.  

 
 

Маска за обем в косата 
 
 За обемна коса, която е лъскава и силна, направете маска от следните продукти: 1 презрял 
банан, 1 яйце, половин чаша бира, 1 с.л. мед. Намачкайте банана, добавете яйцето и разбийте 
(най-добре с миксер). След това добавете бирата и меда и разбийте отново. Нанесете на скалпа, 
корените по дължините на косата до връхчетата. Оставете маската да подейства няколко часа, а 
след това измийте добре с шампоан. Бирата в тази маска „сгъстява“ косата и я прави да изглежда 
обемна. Освен това белтъчините в бирата я подсилват и тя става по-лъскава. 
 

Ефективна маска против пърхот 

 Когато по незнайни причини – стрес, омазняване, миене с неподходящ шампоан или плува-
не в някои басейни се натъкваме на ужасно дразнещия пърхот, се чудим откъде ли се е взел? Пър-
хотът се причинява от микроскопични гъбички, които се появяват по естествен път и бързо се 
размножават. Сакото ни става цялото в снежни прашинки, не смеем да се погледнем в огледалото 
и се чудим каква прическа да измислим, че да не се вижда този неприятен пърхот. Чудим се как 
да се отървем? Тогава посягаме и към шампоаните против пърхот, както и към домашните рецеп-
ти. Ето една такава лесна домашна рецепта против пърхот. Необходимите продукти са единстве-
но хума и оцет. На 10 лъжици хума се слагат приблизително 4 лъжици оцет. Разбърква се докато 
стане хомогенна каша, ако е по-рядка добавяте повече хума, ако е прекалено твърда, съответно, 
повече оцет. След като сте измили косата с шампоан намазвате кашата, покривате главата с най-
лон и стоите така 20-30 мин., след което отмивате. За да не мирише косата на оцет е добре да изп-
лакнете много добре и да напръскате с някакъв по приятен за вас аромат. Косата става мека като 
коприна, блестяща, а пърхотът и сърбежите изчезват. 
 

Домашна маска за лице с настъргани тиквички 
 
 Домашните маски за лице, са много практични, лесни и бързи и най-хубавото е, че се правят 
между другото. Докато готвим ястието за деня си правим и маската за деня. Тази е с настъргани 
тиквички. Става когато правим супа от тиквички или пък кюфтенца от тиквички. Трябват ви 2 
с.л. настъргани тиквички. Ако ползвате кухненски робот – настъргвате цялото количество и си 
гребвате малко за маската. Кухненският робот е чудесен уред, защото за 10 мин. може да рендо-
сате и приготвите всичко необходимо, да сложите тенджерата да ври и юпиии: време за маска, 
време за книжка или пък за малко творчество. Двете с.л. тиквички ги смесваме с 1 с.л. запарени 
овесени ядки. Нанасяме върху лицето. Престояваме 15-20 мин. и измиваме с хладка вода. Маска-
та е идеална за почистването на мазна кожа. Както виждате лесно и просто – като почти всички 
домашни маски. 

 

Звук и светлина 
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В ТО-Асеновград  

Една силна жена 
 

След приключване на трудовия път, в живота на човек настъпва промяна, но жи-
тейският продължава и то с ново начало, стига да има желание за още работа, за още ду-
ховност, за победа над мрака и самотата. 

 ТСО на слепите и сляпо-глухите – Асеновград, заедно с ЛК „Орфей” в рамките на 
майските културни тържества, организираха тържествено представяне на поетесата Луш-
ка Маджарова в градската библиотека. Като начало шест дами на фона на музикален съп-
ровод прочетоха нейни стихове от книгата „С дух на птица”. Г-н Иван Шопов поздрави 
Лушка с народна песен, а г-жа Руска Димитрова рецитира „Разсечена душа”. По дарова-
ние авторката е поет. Успява с таланта си в света на писменото слово, като амбициозна и 
интелигентна личност, а стиховете й са истински, живи и откровени. Вярата в светлината, 
любовта и надеждата са силно застъпени и тя излива майсторски душата си в тях. Има из-
дадени шест книги. По предложение на ЛК „Родолюбие”, авторката е приета в съюза на 
независимите български писатели. 
 Лушка е също така активна участничка в живота на ТСО и никога не излъчва отчая-
ние. Винаги е усмихната и приветлива, излъчва светлина, която идва издълбоко и със си-
лата на духа върви напред. Печелила е много конкурси и награди на национално ниво. 
Поздравленията, както и цветята бяха много. Г-жа Снежанка Кирчева от ТО на сляпо-
глухите – Пловдив също поднесе своето приветствие. Накрая пожелахме на талантливата 
поетеса много здраве, борбен дух и пролетно вдъхновение. Със стихотворението „Белият 
бастун” ЛК „ Родолюбие” поздравява Лушка Маджарова най-сърдечно, както и незрящите 
членове на двете организации. 
 

Славка Ставрева 

Белият бастун 

Виждаме ли, слушаме ли,  
мили хора, белият бастун. 
Сред нас потропва и брои?! 
Стъпките – познато тихи, 
на плаха птица вик, 
готова днес към слънцето, 
към светлото да излети, 
в очакване на всеки миг. 
Стъпките – познато смели, 
жива жажда са нали? 
В едно желание събрани –  
победата на мрака, 
отстояли с любовта на две очи, 
с нежността на топли длани. 
Тихо белият бастун брои, 
стъпките на белите мечти. 



4 

 Към тези мили думи на Славка Ставрева, искам да споделя впечатлението си от про-
моцията на стихосбирката. Благодарна съм за поканата, която получих и това е второ мое 
присъствие на такава промоция на Лушка Маджарова. При първата ни среща аз бях оча-
рована, а сега останах възхитена. Поздравявам асеновградчани за добрата организация, 
ведрото посрещане и дружелюбното отношение към гостите и присъстващите. Преди про-
моцията станахме свидетели на откриването на панагюрското златно съкровище, което 
беше изложено във фоайето на читалището. След това отидохме в библиотеката и започна 
тържественото откриване и представяне на новата стихосбирка „С дух на птица”.  

 Поетичният клуб „Орфей” 
изненада публиката с прочувстве-
ното вдъхновение, с което рецити-
ра стиховете. Рецитала беше раз-
делен на три части: първата – лю-
бов, втората – морал и етика, тре-
тата – природа. След това се даде 
думата на самата Лушка Маджаро-
ва, която издекламира любими 
свои стихове, а след това заваляха 
цветя и поздравления. Гости на 

промоцията бяха: представител на Община Асеновград отдел култура, хора с увреждания 
и много зрящи граждани. Направи ми впечатление посещаемостта на хората, независимо 
дали добре познават поетесата. Всеки присъстващ протягаше ръка да поздрави жената 
създала такива стихове и да я прегърне засвидетелствайки уважението и радоста от сре-
щата си с нея. Друго отличително беше, че синът и дъщерята стояха от двете страни на 
тази щастлива майка, която винаги е споделяла, че семейството е това, което й дава спо-
койствие и сили за творчество. А семейството е много важен стълб за един човек с увреж-
дания, макар аз да не почувствах в тази атмосфера Лушка, като човек с увреждания. Лю-
бовта и вниманието, с което бе обгърната аз дори благородно й завидях и се радвах за нея. 
Искам да отбележа, че лушка твори не само прекрасни стихове, но тя е гениална и в худо-
жественото и приложното творчество. Има не едно произведения, с които е печелила наг-
ради на всяко свое участие в различни изложби и национални състезания. Това е човек, 
който се прехласва пред всяко стръкче тревица, листенце на цвете, слуша птичите песни и 
се радва на всеки горски и балкански полъх. Лушка е тясно свързана с красотите на при-
родата, тя не само живее сред нея, а се е сляла с природата, а това може само един благо-
роден човек. Именно такава е Лушка Маджарова, благородството струи от ума и сърцето 
й, грее в очите й и срещайки се с нея ти ставаш друг човек. 
 От името на редакцията желаем на Лушка Маджарова все така още дълги години да 
върви смело напред и да ни радва с още творчески произведения, не само в поезията, но и 
от златните й ръце. Бъди ни жива и здрава, щастлива майка и прекрасна творческа лич-
ност още дълги години занапред, за да можеш да твориш, а ние да се радваме и възхища-
ваме на произведенията ти! 

Снежанка Кирчева 
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Черната бира предпазва сърцето 
 
 Навремето Джон Фолтс от университета в Медисън, САЩ, преоткри аспирина. Ученият 
доказа, а по-късно и други специалисти го потвърдиха, че по един аспирин дневно предпазва от 
инфаркт. 
 Така че може да се вярва и на новото му откритие: в черната бира се съдържа вещество, не-
позволяващо „сгъстяването“ на кръвта и по този начин артериите се предпазват от запушване. 
 Същото вещество в светлата бира е в минимални количества. Ако обаче не сте любители на 
бирата, не се отчайвайте. Въпросното вещество влиза в състава и на черния чай. 
  

Звук и светлина 

Екстракт от бреза при цистит и камъни в бъбреците 
 

 България е район, в който бъбречнокаменната болест (уролитиаза) е често срещано заболя-
ване. Статистиката показва, че ако за Европа процентът на страдащите от уролитиаза е 5 процен-
та, то у нас стига до 10 процента, което се обяснява и с приема на вода. Уроинфекциите също 
често съпътстват ежедневието ни, особено при жените. Профилактиката е от изключителна важ-
ност при тези проблеми, като един от най-ефиктивните природни методи е приемът на екстракт 
от листа на бреза. Екстрактът от брезови листа притежава диуретично, противовъзпалително, ан-
тимикробно и урикозурично действие. Дио-Ренал, капсули, 500 мг., е традиционен (български) 
продукт, в съвременна форма – капсули, което позволява важните и биологично активни вещест-
ва в екстракта от брезови листа да бъдат прецизно дозирани. Дио-Ренал спомага за промиване на 
пикочните пътища, ефективно отстраняване на камъни и камъкообразуващи вещества от орга-
низма и спиране развитието на бактерии. Повлиява благоприятно възпалителни заболявания на 
пикочно-половата система – цистит, уретрит, пиелонефрит. Препаратът има широко установена 
употреба, с доказани многопосочни благоприятни ефекти върху функционалното състояние на 
бъбреците, както като полезна част от лечението, така и при продължителна профилактика.  
 Дио-Ренал е традиционна хранителна добавка от растителен произход, съдържаща стандар-
тизиран сух екстракт от листа на бреза. 
 - Екстрактът от листа на бреза осигурява увеличаване количеството на урината при съот-
ветно погълнато количество течност, необходима при лечение. 
 - Растителният продукт е традиционен, като ефектът на увеличаване количеството на ури-
ната продължава до пречистване и избистряне на уринарния тракт. Дио -Ренал е мощен регулатор 
в допълнителните състояния, съпътстващи едно лечение. 
 - Екстрактът от листа на бреза повлиява състоянието на уринарния тракт в случай на ин-
фекция. Когато урината е в застой е предпоставка за бактериално заразяване и образуване на ка-
мъни. При използване на Дио-Ренал се стимулира отделянето на вода по естествен начин, без да 
дразни бъбреците и минералния метаболизъм остава в равновесие. Осъществява се промиване на 
пикочните пътища, ефективно отстраняване на камъни и спиране развитието на бактерии. 
 - Екстрактът от бреза се характеризира с ефект на безопасност и призната ефективност. 
Оказва многопосочни благоприятни ефекти върху функционалното състояние 
на пикочно-половата система. По тази причина е много подходящ и когато се налага продължи-
телна профилактика при бъбречно каменна болест, благодарение на отличната поносимост и бе-
зопасност. 
 Дио-Ренал се предлага в аптеките на достъпна цена. 

Звук и светлина 

� � � �  



 16 

Дряновска манджа  

(предложение на Светла Маринова от Добрич) 
 

 Продукти: 8-10 чушки, 80 гр. олио, 1 с.л. брашно, 5 домата, 6 скилидки чесън, 5 с.л. вода, 2 
яйца. 

 Начин на приготвяне: Чушките се изпичат и обелват. Овалват се в брашно, след което се 
посоляват. Изпържват се в сгорещеното олио. Доматите се попарват във вряща вода, а после се 
обелват. Настъргват се на ситно ренде, изсипват се върху чушките в тигана. Ястието се вари 30 
минути на тих огън. Отделно чесънът се счуква с щипка сол, брашното се размива в 3 с.л. хладка 
вода, изсипва се в тигана, заедно със счукания чесън. Ястието се вари още 20 минути Яйцата се 
разбиват с 2 с.л. вода и 2 с.л. сос от тигана. Изсипват се на тънка струйка и се разбърква добре. 
Оставя се да стегнат. Дряновската манджа се поднася топла.  

 

Яйца с лук на фурна 

(предложение на Снежанка Кирчева от Пловдив) 
 

 Продукти: 3 връзки зелен кромид лук, половин връзка магданоз, 1 к.ч. олио, 50 гр. масло, 1 
и половина ч.ч. прясно мляко, 4 яйца, 1 ч.ч. натрошено сирене, 50 гр. кашкавал, 1 ч.л. червен пи-
пер, черен пипер и сол на вкус. 

 Начин на приготвяне: Почистеният, измит и нарязан кромид лук се задушава в олиото в 
електрическа тенджера или подходяща тавичка до омекването му, прибавя се сол и смлян черен 
пипер, разбърква се и се залива със смес от разбитите в млякото яйца, натрошеното сирене и 
дребно нарязания магданоз. Отгоре се наръсва настърганият кашкавал и ястието се запича във 
фурната. Поднася се поръсено с червения пипер и с подходяща сезонна салата. 

 

Хрупкави картофи 

(предложение на Богдан Петров от Добрич) 
 

 Продукти: 6 броя картофи, 1 с.л. зехтин, 2-3 с.л. галета, 2 ч.л. зелен лук, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. 
ситно нарязан розмарин, половин ч.л. чесън на прах, 1 ч.л. сладък или лют червен пипер. 

 Начин на приготвяне: Картофите се почистват и се нарязват на четвъртинки. Измиват се и 
се подсушават. Галетата се смесва с изброените подправки. Картофите се намазват със зехтин и 
се овалват в галетата. Тавичката за печене се намаслява. Картофите се нареждат в нея. Пекат се в 
предварително загрята фурна на 200 градуса около 40 минути. 

 

Ванилов крем с праскови 

(предложение от Александра Тодорова от Шумен) 
 

 Продукти: 1 л. прясно мляко, 2 яйца, 6 с.л. брашно, 200 гр. захар, 6-7 праскови. 

 Начин на приготвяне: Вземаме няколко праскови, изваждаме костилките и половинките 
ги пускаме във вряща вода за секунди. Изваждаме и ги обелваме. В чаши или купички, върху 
приготвения и насипан крем ванилия слагаме по половин праскова. 
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В ТО-Варна  

Три празника в едно 
 

 На 2-ри юни, ръководството на ТО на сляпо-глухите от гр. Варна, организира екскурзия до 
гр. Обзор с осигурен транспорт от Община Варна. На този ден в много приятна обстановка се 
проведоха три мероприятия, на които присъстваха 20 души. С вълнуваща тържественост се чест-
ва 136 г. от гибелта на поета, революционера и бореца за свобода и правда – Христо Ботев. По 
подобаващ начин се отпразнува 14 години от основаването на ТО и 10 години от създаването на 
певческите състави – Фолклорна формация „Цвете шарено” и състав за стари градски песни 
„Детелини”. Програмата се откри с песен за Ботев. 
 В историята има личности, които остават в паметта на поколенията. Христо Ботев (1848 – 
1876 г.) е една от най-светлите фигури в българското национално освободително движение, в 
родната литература и публицистика. Поет и бунтовник, ревностен пазител на националните идеи, 
той бележи духа в сърцата на всички българи. За краткия си живот, остава наследство, от което 
ние изпитваме безгранична гордост. В чест на бележития българин, участниците в сегашния 
действащ състав „Детелини” с художествен ръководител – Ганка Параскевова, изпяха песента 
„Тих, бял Дунав”. С тази песен, върнахме присъстващите членове и гости в онази далечна епоха 
и дано думите на Ботев са се сбъднали: „Но стига ми тая награда, да каже нявга народа, умря си-
ромаха за правда, за правда и за свобода”.  
 Вторият празник – 14-години от основаването на ТО на сляпо-глухите – гр. Варна – една 
година ни дели от 15-годишния й юбилей. Всяка година по тържествен начин се чества основава-
нето на организацията, както и този ден на 2-ри юни. По традиции и обичаи да се върнем преди 
14-години във времето, когато са се поставили основите на ТО от първите стари членове – осно-
ватели: Димитър Драганов, Димитър Желязков, Любен Пенев, Величка Христова, Донка Загорска 
и Станчо Добрев. С много труд, усилия и желания за успехи се оформя една преуспяваща вече 
организация, действаща вече 14 години и достигнала до високо ниво. Подмладения състав, поел 
щафетата от учредителите, под прякото ръководство на председателя – Станчо Добрев, работи 
още по-ентусиазирано за реализиране на задачите, поставени от ръководството и от НАСГБ. Това 
ще рече – укрепване на организацията и създаване на добър психо-климат за работа, чрез участие 
в организирани мероприятия – празници, бележити дати на национални герои, участия във фести-
вали, концертни изяви, организиране на поетични литературни рецитали, екскурзии, спортни със-
тезания и др. Това прави живота на всички членове по-осмислен и по-съдържателен. Като израз 
на благодарност за проявените заслуги от основателите към организацията, вокална група 
„Детелини” – сегашния състав, ги поздрави с песента „Години минаха”. 

Третият празник – 10 години от създаването на Фолклорна формация „Цвете шарено” и 
Вокална група за стари градски песни „Детелини”. Участници от съставите са: Станчо Добрев, 
Йорданка Горанова, Донка Загорска, Веселка Боева и Борис Боев. Сред тях имаше и други члено-
ве и добри музиканти, но за съжаление вече не са между нас. Участниците от съставите в минало-
то са се представяли отлично. Печелили са много медали, награди и отличия. Ние ги поздравява-
ме с две стари градски песни: „Покани ме ти на среща” и „Топли ветрове” – изпълняват: Ганка 
Параскевова и Тошо Кирилов. Благодарим им от сърце за всичко, което са отдали от себе си за 
съставите. Пожелаваме им спокойни пенсионерски години. Със следващия дует „Съдба” – бяха 
поздравени всички гости. Солистът Тошо Кирилов поздрави председателят Станчо Добрев за го-
лемия организаторски талант, за активното му участие в културния живот на организацията и във 
всички мероприятия до сега с една прекрасна песен – „Защо в живота ми отново пак се връщаш 
ти”. Поздрава беше и за Ганка Параскевова, която организира и провежда всички празнични тър-
жества, поетични рецитали, мероприятия и участия. След нашата програма, поканихме членовете 
и основателите на съставите да излязат пред всички, като изпълниха своите любими песни: 
„Цвете шарено” и „Минаха години”. 
 И накрая, Ганка Параскевова връчи почетна грамота на г-н Станчо Добрев за ползотворната 
му работа през всичките тези години. Имаше осигурена вечеря от организацията. Празникът про-
дължи с музика, песни и танци. Изказвам благодарност от името на председателя на организация-
та и от името на всички членове и гости на нашите домакини Веска и Тошко Николови за радуш-
ното им посрещане и перфектно обслужване. 
 Надяваме се, че и за в бъдеще животът на членовете на организацията ще бъде все така доб-
ре организиран и дълго време всички ще празнуваме заедно. 

Ганка Параскевова 
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Бони Милчева отвори сърцето си за дует „Настроение” 
 

 26 май ще остане незабравима дата в живота на дует „Настроение” от гр. Пловдив. Едно 
дългоочаквано и мечтано от неговите представители събитие – участие в предаването на ТВ 
„Скат” – „Ако зажалиш” с водеща емблемата на градската песен Бони Милчева най-после беше 
осъществено. 
 Това предаване е в десятката на най-гледаните в националния ефир и да минеш през него е 
невероятно преживяване, свързано с доста голямо напрежение. 
 В навечерието на петия рожден ден на дуета, националната телевизия предостави възмож-
ността на пловдивските изпълнители да покажат пред нейната публика част от своя репертоар. 
 На 26 май ТВ „Скат” в лицето на г-жа Милчева посрещна измокрените от силния дъжд гос-
ти. Настани ги в удобната гримьорна, поднесе им по чаша горещо кафе и ги остави да се пригот-
вят за предаването. Когато станаха готови Бони Милчева ги взе със себе си и ги заведе в своята 
„обител”. Заедно с изпълнителите направи списък на песните, въведе ги в политиката и структу-
рата на нейното предаване и след това ги поведе към самото студио. То е страхотно. Оборудвано 
по последна дума на техниката, климатизирано, широко и равно, супер подходящо за незрящи 
изпълнители. А самата Бони: – Бог я е дарил не само с глас, но и с благородство. Сякаш цял жи-
вот е водила слепи. За вниманието, с което обгрижваше пловдивчани, просто няма думи, с които 
да се изрази. Те от своя страна и се отблагодариха с пет от своите песни, изпяти с много любов, 
като ги посветиха на водещата и нейната публика. Дует „Настроение” за пореден път доказа и 
показа, че ненапразно носи това име.  

 Заразявайки с чара и сърдечността си всички около 
тях, накара присъстващите в студиото да се присъединят 
към тях, когато запяха своята визитна песен „Трендафила 
мирише”. За дуета това гостуване в телевизия „Скат” наис-
тина е паметно, защото песните идват и си отиват, но спо-
мените от срещите с личности, като Бони Милчева са веч-
ни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирил Дамянов  

� � � �  

Съобщение 

 Уважаеми дописници, 

 За рубрика делници и празници, Ви съветваме ако имате снимков материал отнасящ се за 

мероприятията, за които ни пишете, изпращайте ни снимките за да оформяме вашите статии по 

естетически.  

Звук и светлина 

15 

 

Зрял боб по македонски 

(предложение на Ивалина Донова от София) 
 

 Продукти: 5-6 глави кромид лук, 3 стръка праз лук, 1 глава чесън, 2 моркова, парче целина, 
парче пащарняк, 2-3 пресни чушки сиврия, 1 ч.ч. олио, 3 ч.ч. вода, сол на вкус, 1 к.л. захар. 
 Начин на приготвяне: От вечерта накисвате фасула в студена вода със сол. На другата 
сутрин измивате под течаща вода фасула от солта. Кисненето става със сол, за да се предпази фа-
сула от разкашкване при варенето. Слагате измития фасул да ври без никакви добавки. В друг 
съд нарязваме на ситно всички зеленчуци на котлона и ги заливаме с олиото и водата, варим до 
омекването им, като ги овкусяваме със солта и захарта. След това ги изсипваме заедно със сваре-
ния боб в кален глинен съд, ако имате такъв, защото е по-вкусно и то предварително малко затоп-
лен, за да не се пукне. Ако нямате, слагате в тава, разбърквате всичко много добре и поръсвате с 
чубрица, дивисил и джоджън – според сезона. Печете във фурната на средна температура. 

 

Риба във фолио на скара  

(предложение на Гинка Русева от Добрич) 
 

 Необходими продукти: четири пъстърви или някоя друга по-едра риба, може и с филета, 
един лимон, зехтин или олио – количеството се определя от това, колко е мазна рибата, 1 ч.ч. бя-
ло вино, мащерка, червен пипер, сол. 
 Начин на приготвяне: Почистените риби се осоляват и всяка се слага отделно в предвари-
телно намаслено фолио. Фолиото се прави във формата на лодка, за да не изтекат виното и зехти-
на. Нареждате тънки резенчета лимон в коремчето на рибата, слагате от подправките според ва-
шия семеен вкус и затваряте фолиото. Оставяте го върху скарата 10-20 минути. Времето е според 
вида на рибата, която печете. 

 
Македонска мусака  

(предложение на Илия Костов от с. Дончево) 
 

 Продукти: 500 гр. кайма, олио, 3-4 големи патладжана, 2 глави кромит лук, 3 домата, чуб-
рица, връзка магданоз, индийско орехче, 1 ч.ч. бяло вино, 1 кофичка кисело мляко, 1 ч.л. сода би-
карбонат, 2 яйца, 1 с.л. брашно, 100 гр. кашкавал. 
 Начин на приготвяне: В мазнината се задушава нарязания преди това, измит и отцеден 
патладжан. Изважда се и в същата мазнина се задушават ситно нарязаните лук и домати заедно с 
каймата. Подправя се с чубрицата, магданоза и нарязаното индийско орехче. В намазнена тавичка 
се редуват пласт патладжани и пласт от задушената кайма. Залива се с виното и се пече във фур-
ната. Малко преди да е готова, мусаката се залива със смес от разбърканите яйца, киселото мляко 
и брашното. Отгоре се настъргва кашкавала и македонската мусака се връща, за да се запече. 

 

Дупени картофи 

(предложение на Иван Колев от Казанлък) 
 

 Продукти: 1 кг. малки пресни картофи, сол, олио. 
 Начин на приготвяне: Измиваме добре пресните картофи. Без да ги обелваме ги срязваме 
на две. Нареждаме картофите в предварително намазнена с олио тава и поръсена със сол. Печем 
на загрята фурна 40-50 минути (до зачервяване). 
 Готовите картофи могат да се консумират със студена бира. 
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на момински китки, се гадае за женитба, а ако се припяват китки за всички, се гадае за здраве и 
плодородие.  

 24 юни – Еньовден, Яновден, Иван Бильобер, Иванден, Драгайка. Именници: Еньо, Яна, Ян-
ко. В народните представи на този ден слънцето започва бавно да умира и годината да клони към 
зимата: Еньо си наметнал кожуха да върви за сняг. Вярва се, че който види сутрин рано окъпало-
то се в жива вода играещо и трептящо слънце, ще бъде здрав през цялата година. Всички наблю-
дават сянката си. Ако тя се очертае без глава, или наполовина, това предвещава болест. В нощта 
на умиращото и раждащото се слънце различните треви и билки придобиват най-голяма лечебна 
сила, която изчезва с изгрева му. За това на Еньовден, рано сутрин, моми и жени, врачки, баячки 
и магьосници берат билки, които използват за лек и магии през цялата година. През тази нощ ма-
гическа сила придобиват и водите. Според вярванията, водата в реките и кладенците на този ден 
е лечебна, защото слънцето се е окъпало в нея. В Западна България вярват дори в лечебната сила 
на еньовската роса. Магическата сила се използва от магьосниците бродници (житомамници). 
През нощта срещу Еньовден, голи и възседнали кросно, те бродят по чуждите ниви и произнасяй-
ки заклинания, обират с престилка росата, за да я изцедат в своите ниви. Срещу празника всеки 
стопанин зажънва по няколко класа от своята нива, за да я намери житомамницата вече обрана. 
За да има плодородие, на празника млади жени отиват на нивата, ожънват една ръкойка, изплитат 
плитка от житото и слагат на кръст плитката и ръкойката. На Еньовден, подобно на нова година и 
на Гергьовден, се гадае за здраве, женитба и плодородие. Еньовденските гадания се извършват в 
обичая надпяване на пръстен (или китка), който наподобява Ладуването, а в Югоизточна Бълга-
рия и в някои райони на Североизточна България гаданията се разгръщат в обичая Еньова буля. 
Като християнски празник Еньовден се свързва с рождението на св. Йоан Кръстител. 

 29 юни – Петровден. Именници: Петър, Павлина, Петрана, Пе-
тя, Полина, Камен. Обредна трапеза: пиле, ябълки петровки, бял мъж, тикве-
ник. В народния календар Петровден се предшества от Петровите заговезни, 
които започват с първата седмица след Петдесетница. В този ден завършва 
постът и се отговява с младо петровско пиле. Празникът съвпада с времето 
на жътвата и на него се работи, обикновено през първата половина на деня. В 
някои райони на Петровден се правят сборове. Месят се обредни хлябове и 
се ядат ранни ябълки петровки. На някои места те се раздават като помен за 
умрели деца. Според християнския календар Петровден се свързва със св. 
апостоли Петър и Павел – ученици на Христос. В представите на българския 
народ те се възприемат, като братя, от които Петър е по-младият. Някъде се 
смятат и за близнаци. Петър е разпънат на кръст през 67 г. от император Не-
рон. Заедно с него на същия ден е осъден и Павел, но на него е отредено не-
канонично честване на следващия ден – 30 юни (Павльовден). В иконографи-
ята св. Петър се изобразява като старец в бели одежди, който държи ключо-
вете на Райските порти и определя коя душа е праведна и коя не е.  

  30 юни – Павльовден, Павловден, Павлувден – народен празник, отбелязван главно в 
Източна България за предпазване от огън, пожар, гръм и по-рядко от градушка. Свързва се със 
стари народни представи за унищожителната сила на огъня. На Павльовден строго се следи да не 
се работи (не се жъне), да не се пали огън (дори за приготвяне на храна). В Източна Тракия не се 
меси хляб, за да не се опавлюва брашното, т.е. да бъде запазено от сплъстяване и червясване. В 
църковнохристиянския календар Павльовден е отбелязван на 29 юни (Ден на св. апостоли Петър 
и Павел), но народът го приема като самостоятелен празник и го отбелязва на следващия ден (30 
юни). 

Звук и светина 
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136 години от гибелта на Ботев 

 Като национален революционер Ботев се явява продължител на делото на Георги Раковски 
и Васил Левски. Единственото радикално средство за разрешаване на националния въпрос, той 
вижда само в революцията. Ботев ратува и за балканска федерация, като средство, което би съ-
действало за разрешаване на националния въпрос на Балканите. Защитава правото на българския 
народ за самоосъзнаване и самоуправление, обявява се за радикалната революционна борба за 
сметка на „просветителната“ идеология, против експлоатацията на по-слабите в социално отно-
шение от страна на по-силните. В периода 1854 - 1858 г. Христо Ботев учи в Карлово, където ба-
ща му е учител. 

 По-късно се завръща в Калофер, 
продължава учението си под ръко-
водството на своя баща и през 
юни 1863 г. завършва калоферско-
то трикласно училище. През ок-
томври същата година с помощта 
на Найден Геров заминава за Ру-
сия и се записва като частен уче-
ник във Втора одеска гимназия. 
Там се запознава с руската лите-
ратура и попада под силното влия-
ние на Александър Херцен, Нико-
лай Чернишевски, Николай Доб-
ролюбов и др. Тогава прави и пър-
вите си поетични опити. През сеп-
тември 1865 г. е изключен от гим-
назията поради липса на интерес 
към учебната програма, но в съ-

щото време чете много книги и натрупва големи знания. По това време се свързва още по-тясно с 
руските революционни среди. През октомври и декември 1866 г. е учител в бесарабското с. Заду-
наевка. Поради заболяване на баща му, през януари 1867 г. му се налага да се завърне в Калофер. 
По това време на 15 април във в. „Гайда“, редактиран от Петко Рачов Славейков, е публикувано 
първото стихотворение на Хр. Ботев – „Майце си“. Поради произнесената от него пламенна реч 
на 11 май в чест на славянските просветители – братята Кирил и Методий той е принуден да на-
пусне Калофер и през октомври 1867 г. пристига в Румъния, като живее в Букурещ, Браила, Алек-
сандрия, Измаил и Галац. Работи в Браила като словослагател при Димитър Паничков, където се 
печата в. „Дунавска зора“. Попаднал в средата на българската революционна емиграция, той се 
сближава с Хаджи Димитър и Стефан Караджа. През лятото на 1868 г. Ботев се записва в четата 
на Жельо Войвода, на която е определен за секретар. Тогава написва стихотворението „На про-
щаване“. По различни причини четата се разпада и не преминава Дунава. 

 През септември същата година постъпва в букурещкото медицинско училище, но поради 
липса на средства e принуден скоро да се раздели и с него. Изпаднал в крайно бедствено положе-
ние, Ботев прекарва зимата в една запустяла вятърна мелница край града. Тук живее заедно с Ва-
сил Левски и остава възхитен от способността на Апостола да преодолява лишенията, на които 
по това време бил изложен и той. 

 През февруари 1869 г. постъпва като учител в Александрия, а през август същата година 
заминава като учител в Измаил, където преподава до май 1871 г. През следващите години се мес-
ти от град на град. В Галац установява контакт с руския революционер Н.Ф. Меледин и чрез него 
поддържа връзки с революционните кръжоци в Одеса. В края на април 1871 г. Ботев е задържан в 
продължение на 2 месеца във Фокшанския затвор (във връзка с разкриване дейността на Н.Ф. Ме-
ледин) и след излизането му на свобода се установява отново в Букурещ. На 10 юни 1871 г. изда-
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ва първия си вестник – „Дума на българските емигранти“. През октомври същата година участва 
в годишното събрание на Българското книжовно дружество. През април 1872 г. е арестуван за 
конспиративна революционна дейност и отново е изпратен във Фокшанския затвор, но освободен 
вследствие застъпничеството на Левски и Каравелов. Започва работа като печатар при Каравелов. 
Списва във в. „Свобода“, който си сменя името на „Независимост“, а по-късно работи като сът-
рудник и съредактор на революционния орган. На 1 май 1873 г. издава сатиричният в. 
“Будилник“. На 20-21 август 1874 г. участва в общото събрание на БРЦК и след това продължава 
да работи като негов секретар. През следващия месец става учител в българското училище в Бу-
курещ. Започва активната му дейност като журналист и под негова редакция започва да излиза 
новия орган на революционната партия – в. „Знаме“ (8 декември 1874 г.). През 1875 г. издава пре-
водите „За славянското произхождение на дунавските българи“ от Д. Иловайски и „Кремуций 
Корд“ от Н. Костомаров. През юли същата година сключва граждански брак с Венета, като техен 
кум става Георги Странски. През септември същата година съвместно със Стефан Стамболов из-
дава стихосбирката „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“ и „Стенен календар за 
1876 г.“ със стихотворението „Обесването на Васил Левски“.  

 

 На 13 април 1876 г. се ражда дъщерята на Христо Ботев 
и Венета – Иванка. На 5 май издава в. „Нова България“. След 
удара, нанесен на Вътрешната революционна организация, 
след обесването на В. Левски и колебанията на Л. Каравелов, 
начело на БРЦК застава Христо Ботев. След избухването на 
въстанието в Босна и Херцеговина през 1875 г., БРЦК под ръ-
ководството на Ботев започва подготовката на въстание и в 
България. За тази цел Ботев е изпратен в Русия да събира 
средства и оръжие за въстанието и да доведе оттам войводата 
Филип Тотю. Преждевременното избухване на въстанието и 
неговият неуспех довеждат до сериозни разногласия в БРЦК. 
В резултат на това в края на 1875 г., Ботев подава оставка 
(това довело и до разпускането на организацията), но не се от-
казва от революционната си дейност. След създаването на 
Гюргевския революционен комитет Ботев установява контакт 
и с неговите членове. През май 1876 г. той започва редактира-
нето на последния свой вестник – „Нова България“, от който 
успява да издаде само един брой. 

 През май 1876 г., вследствие новината за Априлското 
въстание, Ботев започва дейност за организиране на чета, ста-

ва неин войвода. От Гюргево се качва с част от четата на кораба „Радецки“ на 16 май и един ден 
по-късно заставят капитана Дагоберт Енглендер да спре на българския бряг. От Козлодуй четата 
на Ботев се отправя към Балкана, минавайки през десетина села. Много малко българи обаче се 
присъединяват към четниците, въпреки предварителните очаквания. Четата води няколко боя с 
преследващите я османски потери. На 1 юни 1876 г. е последният тежък бой – привечер след сра-
жението куршум пронизва Ботев. Това се случва в подножието на връх Камарата в Стара плани-
на. 

 Литературното и публицистично наследство на Ботев не е голямо по обем, но по своите ху-
дожествени достойнства то бележи върха не само във възрожденската, но и изобщо в цялостното 
развитие на българската литература. 
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Празници през месец юни 

  

 11 юни – Въртоломей, Върти-удри, Върти-ломи – празник, чест-
ван в деня на апостолите Вартоломей и Варнава. Според народните 
представи св. Вартоломей е господар на небесните стихии – градушки 
и гръмотевици. Затова на този ден не се работи на полето, жените не 
си мият главите, за да не станат въртоглави и щури, т.е. да не страдат 
от главоболие и световъртеж. Със същата цел не се впряга добитъкът. 
В християнската религия св. ап. Вартоломей и св. ап. Варнава са хрис-
тови ученици. Св. Варнава проповядва в Антиохия, на о-в Кипър и в 
Италия, където поставя основите на християнската oбщинска църква в 
Милано. Вартоломей отива в Мала Азия, Армения и Индия. Смята се, 
че той превежда Евангелието на индийски.  

 14 юни – Елисей Лисо, Лисей – празник, почитан като един от градушкарите, наред с Гер-
ман и Вартоломей. В Ломско се празнува за предпазване от болестта лисо (оплешивяване, косо-
пад). Плешивите хора събират билки и ги варят. С отварата си мият главите. Според традицион-
ните норми просото трябва да бъде засято до празника на св. Елисей. По този повод стопаните 
казват: До Елисей, ако не си сял, няма да жънеш! Св. Елисей (800-850 г. пр.н.е.) е юдейски про-
рок, ученик на св. Илия. Като негов ученик Елисей вижда възнесението му на небето и в този мо-
мент поема върху себе си част от духовността на гръмовержеца. Оттук нататък започват неговите 
видения. Пророчествата му обикновено сочат успехи и победи.  

 15 юни – Видовден. В народните представи се тачи в чест на Вида – сестрата на градушка-
рите Въртоломей и Елисей. За предпазване от градушка на Видовден се спазва строго забраната 
да се работи. В отделни райони на Югоизточна България на този ден стават рано, за да видят 
слънцето, като изгрее, как се връща назад към зимата. Вярва се, че е хубаво да се види слънцето, 
за да бъде човек здрав и весел. В района на гр. Годеч Видовден е голям празник и до днес. Уст-
ройва се голям събор, на който се събира цялото население на района. Народното вярване, че гра-
душката идва като божие наказание за сторени грехове, вероятно поражда представата, че Видов-
ден е денят, в който ще се види, ще се разбере, какъв е грехът, за който се говори и, за който ще 
се търси сметка. Всяка коза за свой крак, но когато дойде Видовден, ще видим. Затова празнуват 
Видовден, за да не види Господ греховете. 

 24 юни – Еньова буля. Обичай от празничната 
обредност на Еньовден. Срещу празника всяка мома 
приготвя китка (или по една за всеки член на семейс-
твото) и ги поставя в котле с мълчана вода. Съдът се 
покрива с престилка и се оставя да пренощува под 
звездите под трендафил. Сутринта момите приготвят 
Еньовата буля (4-5 годишно момиче, облечено с бул-
чински дрехи, с червено було и булчински украси на 
главата). Цялата група обикаля из селото,като моми-
те се изреждат да носят Еньова буля. На всеки кладе-
нец или чешма спират, излизат на полето по ниви 
градини, кошари като пеят еньовденски песни за 

плодородие и любов. По време на цялото шествие Еньовата буля маха с ръце, имитирайки летене. 
В някои села към нея се отправят въпроси за бъдещата реколта, а случайните отговори на обред-
ното лице се приемат като предсказание. След обиколката на селището, групата се връща в къща-
та, където е оставено котлето. Там девойките пеят песни-предсказания. Ако надпяването е само 
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Римския стадион в гр. Пловдив 
 
 Античният стадион на Филипопол, днес в Пловдив, е изграден в началото на 2 в., по време-
то на император Адриан (117- 138 г.).  
 Филипопол и Тримонциум (Трихълмие) са имената на Пловдив по времето на Древния Рим. 
Стадионът е разположен в северния край на укрепения град, между двете крепостни стени, между 
западния склон на Таксим тепе и източния склон на Сахат тепе.  

 Стадионът има дължина 240 м. и широчина 50 м.. 
Дължината на пистата е един стадий – 600 гръцки (625 
римски) стъпки или 180 м. Стадионът е побирал 30 000 
зрители, някои от които са идвали специално, за да 
присъстват на игрите във Филипопол. Местата за зри-
телите са на 14 реда, прекъснати от стълбищни пътеки, 
които достигат до пистата. Седалките са изработени от 
монолитни мраморни блокове, украсени със стилизира-
на лъвска лапа. Лицето на първия ред е облицовано с 
мраморни плочи (ортостати) с височина 1,80 м., издиг-
нати върху базисен ред от профилирани мраморни бло-

кове. Седалките на последния ред имат облегалки.  
 На площад Джумая е експонирана северната, дъговидна част на стадиона, наречена сфендо-
на. Под полукръглите редове седалки (кавея) е изграден засводен вход, който свързва пистата с 
подземен проход-улица. Над свода е изградена ложа. В северната страна на коридора е разкрита 
част от крепостната стена на Филипопол, изградена през 2 в. и ремонтирана през 3-4 в. През 4 в. 
тази зона е пресечена от античен акведукт. И на филипополския стадион (както в повечето сгради 
за зрелища из цялата Римска империя) почетните зрителски места са надписани. Открити са се-
далки с гръцки надписи, доказващи, че е имало специални места за лица с висок социален статус. 
Централният вход на стадиона е оформен от зидани стълбове – пилони, облицовани с мраморни 
пиластри с пластична украса. Върху пиластрите са изобразени бюстове на Хермес (Херми) с пос-
тавени над тях наградни вази с палмови клончета, а до тях – атрибутите на Херакъл – лъвска ко-
жа, боздуган и колчан със стрели. Мраморните блокове от архитектурните детайли при входа, 
както и тези на първия ред, са свързани помежду си чрез железни скоби, споени с олово. Пред 
входа е разкрита настилка от гранитни блокове в шестоъгълна форма. Според намерени надписи 
и монети, в града периодично са се организирали Питийски игри, по подобие на тези в Гърция. 
При посещението на император Каракала през 214 г. игрите били наречени Александрийски, а 
при визитата на император Елагабал през 218 г. – Кендрисийски. Игрите били организирани от 
Общото събрание на провинция Тракия. Специално за игрите монетарницата на Филипопол секла 
специални монети с лика на властващия император и образи от спортни състезания, провеждани 
на стадиона. 
 Мраморна плоча, открита при разкопките на сфендоната, доказва, че Антиной, любимецът 
на император Адриан, също е бил почитан със състезания в стадиона на Филипопол. Атлетите се 
състезавали в две възрастови категории – мъже и момчета. Игрите са се ръководили от агонотети 
(спортни организатори). Започвали със състезание за глашатаи и тръбачи. Спортните надпревари 
били съпътствани и от музикални, поетически и артистични състезания. Днес стадионът се нами-
ра в центъра на града, под Главната улица. Северната част от него може да бъде видяна на пло-
щад Джумая, но по-голямата част от стадиона е под сградите по протежение на главната улица. 
Централният вход на стадиона се намира на днешния площад Каменица. Античният стадион на 
Филипопол е едно от най-забележителните съоръжения на древния Филипопол. Обявен e за наци-

онална културна ценност през 1995 г. Стадионът е една от 
многото запазени сгради от времето на Древния Рим в дне-
шен Пловдив, сред които са най-добре съхраненият анти-
чен театър на Балканския полуостров, фрагменти от Фору-
ма (Агората, Одеона), Булевтериона, фрагменти от два ак-
ведукта, крепостни стени, терми, малка и голяма базилика, 
синагога, резиденции, улици и др. 
 На 29.05.2012 г. бе открита реконструираната северна 
дъговидна час на стадиона, отворена за посещения. Каним 
всички желаещи да се докоснат до античността да заповя-
дат в Пловдив! 
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Козите са моето лекарство 

 

 Ако прочете този текст, проф. Владимир Радулов сигурно 
ще бъде силно удовлетворен, че и в България най-после слепите 
успешно се занимават с животновъдство. Темпераментният про-
фесор повече от три десетилетия се опитваше да убеди различни 
организации и институции, най-вече Съюза на слепите в България 
и Министерството на образованието, че и в нашата страна хората 
с нарушено зрение могат успешно да упражняват селскостопански 
труд. И ето, един мой колега, бивш работник на ПП ”Успех” 
Пловдив и Варна, без може би въобще да знае за тезите на проф. 
Радулов, от три години започва да отглежда кози. Преди двайсе-
тина години аз попаднах на някаква статистика, че около 70 % от 
американските предприемачи са бивши безработни и са станали 
бизнесмени по принуда. Така става и със съсъдбеника Минко Пе-
нев, чийто шурей Вълко Шопов, стар ерген, умира и му 
„завещава” петнайсетина кози. 

 Сляпо-глухият гръмогласник Минко живее със съпругата си Eлка и двамата си сина Пламен 
и Емил в село Войводиново – Пловдивско.  

 Козето стадо е понамаляло и сега се състои от пет кози, два пръча и две ярета. Намираме 
зрително и слухово затруднения кози пастир до помпената станция на селото, където пасе своите 
любими животни. Приятелят ми Стефан Стойчев веднага се втурна да фотографира моите персо-
нажи, без да чака допълнителни указания от мен. Изненадани сме доста, че въпреки своите 71 го-
дини, Минко тича като младо яре с козята „кавалкада”. 

 Отиваме за малко на гости в дома на коло-
ритния войводиновец. Вместо кафе, както може 
би е редно, поднасят ни варено козе мляко, кое-
то посоляваме. На масата има и чиния с класен 
сух салам. След това любезния домакин ни 
предлага и кафето, пак с козе мляко. Не серви-
рат бира, макар че чинията със салама у мен да 
отключва точно такива очаквания, за да не драз-
нят фотографа, който шофира колата ми и не 
бивало да се докосва до какъвто и да е било ал-
кохол. Всъщност истината изкочи след малко – 
нашата бира била изпита от майстора, който им 
оправял жилището и, който ги въоръжил с този 

твърде солиден аргумент. 

 „Пасенето на козите, изобщо грижите за тях, ми действа като лекарство. А и подпомагам 
семейния бюджет, а също и семейството на женения си син Пламен”, уверява ме нашият дома-
кин-козевъд. 

 Наистина, поради терапевтичните занимания на колегата Минко, като че ли малко страда 
неговата невиждаща половинка, 69-годишната Елка, която е и пооглушала доста. Няколко часа на 
ден тя остава съвсем сама. Но радиото и телефона заместват донякъде общуването й със съпруга, 
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който е и всеотдаен неин асистент. Въпреки слепотата и частичната глухота Елка е в добро нас-
троение, шегува се с нас и със своя съпруг, дори и със самата себе си. 

 Навремето Елка беше голяма хубавица и с много благ характер. Почти всички тогавашни 
ергени бяхме доста хлътнали по нея. Освен добра работничка, тя дълги години беше и активна 
спортистка. 

 Едно от трите кучета, макар и доста дребно, е също така гръмогласно и бойко като своя 
стопанин. Съседите им правели забележка заради силния лай на това куче, но Елка ги контрира-
ла твърде успешно: „Вашите кучета да не пеят като славеи?”. 

 В това село отглеждането на животни от хора с нарушено зрение изглежда има добри тра-
диции. „Преди години твоят полузрящ приятел Хюсеин Мустафов”, припомня ми войводиновс-
кият козар, „също отглеждаше животни – 15 овце. Аз пък имах само 5 овце и ги пасяхме заедно 
с Хюсеин”, продължи обясненията си бившият овчар. Сигурен съм, че нашият премиер Бойко 
Борисов, който призовава за отглеждането на агнета и садене на картофи, ще приветства тези 
отявлени последователи на неговите почини. 

 Минко е роден в търговишкото село Гърчиново и от дете има силно увредено зрение, а 
през последните 15 години и слухът му доста е намалял. Основното си образование получава в 
училището за слепи „Николай Островски” – сега Училище за деца с нарушено зрение „Луи 
Брайл, където придобива и професионална подготовка по кошничарство”. Той сякаш никога не 
се е срамувал от слабото си зрение, което и на него е създавало проблеми, както във всекиднев-
ния бит, така със сигурност и в професи-
оналните му дейности. Ето и сега поня-
кога губи някоя коза, но тя впоследствие 
се смилява и покорно се завръща в къща-
та на своя собственик. Помагат някой 
път и съселяните на Минко, при открива-
не на самоотлъчилите се от стадото пала-
ви „медикаменти”. 

 Минко Пенев е оптимистичен, об-
щителен, с чувство за хумор. Понякога 
той много бързо пали, макар че е с добро 
сърце и със силно развито чувство за 
справедливост. И сега се ангажира здра-
во за различни каузи, борбен е и отстоява 
твърдо и агресивно своите интереси и 
интересите на своите съседи. 

 Изпращат ни с по една бутилка козе мляко и по един розов божур. И вероятно като някак-
ва самооценка, заръката на Минко е, заглавието на този текст непременно да бъде „Шило в тор-
ба не стои”. Обещаваме да им гостуваме за по-дълго след време и да им донесем списанието с 
текста за козарските занимания на неподражаемия слабовиждащ самолечител, а също и порт-
ретна снимка на Елка и Минко. Даваме си дума, че при следващата ни среща непременно ще 
пием и бира. 
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Национална конференция „Жените с увреждания и тяхната  
реализация на пазара на труда – права и възможности” 

 
 На 18.05.2012 г. в София в хотел „Хемус” се проведе Национална конференция „Жените с 
увреждания и тяхната реализация на пазара на труда – права и възможности”. 
 На конференцията присъстваха жени с увреждания от цялата страна, различни сдружения, 
представители на асоциации и фондации, както и от агенциите по заетостта. Приветствам мероп-
риятието, понеже наистина реализацията на жените с увреждания, но не само на тях, а изобщо на 
хората с увреждания на трудовия пазар е проблем, този въпрос стои за разрешение както в Бълга-
рия, така и в чужбина. Да си признаем, не всички хора с увреждания стават за интеграция в об-
ществото, но има много с образование, способности и възможности, на които трябва да се даде 
шанс. Хубаво е, че има програми, но за мен това е малко като отчитане на дейност. За шестмесеч-
ните изобщо не искам да говоря, докато свикне човек с поставените му задачи и се ориентира в 
обстановката края е дошъл. Двегодишните и тригодишните програми са малко по-добри, но и тук 
поемаш въздух за определен период от време, а после ти подрязват крилата, защото не можеш да 
се включваш в програми след като си участвал вече веднъж. Именно по този въпрос трябва да се 
помисли по-сериозно и да се даде шанс на хората, доказали се на работното място и справяйки се 
отлично с работата, би трябвало да има възможност да продължат да работят. Тази, уж така наре-
чена помощ за хората с увреждания, за мен е като мираж в пустинята. Много трябва да се работи 
по този въпрос и не държавата, правителството и агенциите по заетостта и социално подпомагане 
да си прехвърлят топката, а наистина да се вземе разумен закон за хората с увреждания тяхната 
интеграция в обществото. Поздравявам Таня Йовева за инициативата и дано това стане традиция, 
защото общността трябва да научи за проблемите на жените с увреждания и дай Боже да има ре-
зултати. Казвам, правителството и държавата трябва най-вече да поемат отговорността, защото 
работодателите изобщо не искат да работят с хора с увреждания, а с жени още по-малко. Затова 
трябва да се обединим и да търсим правата си с всички средства. 
 Гости на конференцията бяха: Валентина Симеонова – зам. министър на МТСП и ръководи-
телите на агенцията по заетостта и агенция за социално подпомагане – Лозанова и Димитров; Ка-
терина Генова – местен асистент на д-р Първанова; Таня Йовева – председател на социален али-
анс за развитие “Жените с увреждания могат” и организатор-председател на националната конфе-
ренция. 
 Програмата на Националната конференция бе следната: 
 – Таня Йовева – европейски практики, свързани с реализацията на жените с увреждания в 
Европа и тяхното социално включване в обществения живот; Жените с увреждания и тяхната ре-
ализация на пазара на труда и съществуващите проблеми; Повишаване ефективността на образо-
ванието на хората с увреждания. 
 – Антоанета Кацарова – Национална агенция за професионално образование и обучение. 
Подкрепа на хората с увреждания и тяхната заетост. 
 – Ирина Папанчева – Българска асоциация за подкрепена заетост. Подкрепената заетост – 
теория и практика в България – “Земята и хората”. 
 Тук искам да отбележа, че бях възхитена от презентацията на Ирина и се радвам, че е под-
сигурена работа на 9 човека с ментални увреждания в Кюстендил. Водили са се дълги преговори 
с работодателите, но в крайна сметка важен е резултата. Ето по този начин трябва да работим и 
занапред, защото е необходимо да се обяснява на работодателите повечко. Те не са виновни, мал-
ко е шокиращо като кажеш човек с увреждания, но даде ли му се шанс, той се доказва. 
 – Мариана Гинева – Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петиции-
те на гражданите. 
 – Дискусия “Алтернативни възможности за заетост на жени с увреждания” – Петя Грудева 
от асоциация “Мария Кюри”. 
 – Дискусия Изводи от конференцията “Жените с увреждания и тяхната реализация на паза-
ра на труда – права и възможности”. 
 Бях удовлетворена и благодарна за поканата и участието в Националната конференция. Же-
лая на Таня Йовева да продължава инициативата с още по-голям успех. Дерзайте! 
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който е и всеотдаен неин асистент. Въпреки слепотата и частичната глухота Елка е в добро нас-
троение, шегува се с нас и със своя съпруг, дори и със самата себе си. 

 Навремето Елка беше голяма хубавица и с много благ характер. Почти всички тогавашни 
ергени бяхме доста хлътнали по нея. Освен добра работничка, тя дълги години беше и активна 
спортистка. 

 Едно от трите кучета, макар и доста дребно, е също така гръмогласно и бойко като своя 
стопанин. Съседите им правели забележка заради силния лай на това куче, но Елка ги контрира-
ла твърде успешно: „Вашите кучета да не пеят като славеи?”. 

 В това село отглеждането на животни от хора с нарушено зрение изглежда има добри тра-
диции. „Преди години твоят полузрящ приятел Хюсеин Мустафов”, припомня ми войводиновс-
кият козар, „също отглеждаше животни – 15 овце. Аз пък имах само 5 овце и ги пасяхме заедно 
с Хюсеин”, продължи обясненията си бившият овчар. Сигурен съм, че нашият премиер Бойко 
Борисов, който призовава за отглеждането на агнета и садене на картофи, ще приветства тези 
отявлени последователи на неговите почини. 

 Минко е роден в търговишкото село Гърчиново и от дете има силно увредено зрение, а 
през последните 15 години и слухът му доста е намалял. Основното си образование получава в 
училището за слепи „Николай Островски” – сега Училище за деца с нарушено зрение „Луи 
Брайл, където придобива и професионална подготовка по кошничарство”. Той сякаш никога не 
се е срамувал от слабото си зрение, което и на него е създавало проблеми, както във всекиднев-
ния бит, така със сигурност и в професи-
оналните му дейности. Ето и сега поня-
кога губи някоя коза, но тя впоследствие 
се смилява и покорно се завръща в къща-
та на своя собственик. Помагат някой 
път и съселяните на Минко, при открива-
не на самоотлъчилите се от стадото пала-
ви „медикаменти”. 

 Минко Пенев е оптимистичен, об-
щителен, с чувство за хумор. Понякога 
той много бързо пали, макар че е с добро 
сърце и със силно развито чувство за 
справедливост. И сега се ангажира здра-
во за различни каузи, борбен е и отстоява 
твърдо и агресивно своите интереси и 
интересите на своите съседи. 

 Изпращат ни с по една бутилка козе мляко и по един розов божур. И вероятно като някак-
ва самооценка, заръката на Минко е, заглавието на този текст непременно да бъде „Шило в тор-
ба не стои”. Обещаваме да им гостуваме за по-дълго след време и да им донесем списанието с 
текста за козарските занимания на неподражаемия слабовиждащ самолечител, а също и порт-
ретна снимка на Елка и Минко. Даваме си дума, че при следващата ни среща непременно ще 
пием и бира. 
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Национална конференция „Жените с увреждания и тяхната  
реализация на пазара на труда – права и възможности” 

 
 На 18.05.2012 г. в София в хотел „Хемус” се проведе Национална конференция „Жените с 
увреждания и тяхната реализация на пазара на труда – права и възможности”. 
 На конференцията присъстваха жени с увреждания от цялата страна, различни сдружения, 
представители на асоциации и фондации, както и от агенциите по заетостта. Приветствам мероп-
риятието, понеже наистина реализацията на жените с увреждания, но не само на тях, а изобщо на 
хората с увреждания на трудовия пазар е проблем, този въпрос стои за разрешение както в Бълга-
рия, така и в чужбина. Да си признаем, не всички хора с увреждания стават за интеграция в об-
ществото, но има много с образование, способности и възможности, на които трябва да се даде 
шанс. Хубаво е, че има програми, но за мен това е малко като отчитане на дейност. За шестмесеч-
ните изобщо не искам да говоря, докато свикне човек с поставените му задачи и се ориентира в 
обстановката края е дошъл. Двегодишните и тригодишните програми са малко по-добри, но и тук 
поемаш въздух за определен период от време, а после ти подрязват крилата, защото не можеш да 
се включваш в програми след като си участвал вече веднъж. Именно по този въпрос трябва да се 
помисли по-сериозно и да се даде шанс на хората, доказали се на работното място и справяйки се 
отлично с работата, би трябвало да има възможност да продължат да работят. Тази, уж така наре-
чена помощ за хората с увреждания, за мен е като мираж в пустинята. Много трябва да се работи 
по този въпрос и не държавата, правителството и агенциите по заетостта и социално подпомагане 
да си прехвърлят топката, а наистина да се вземе разумен закон за хората с увреждания тяхната 
интеграция в обществото. Поздравявам Таня Йовева за инициативата и дано това стане традиция, 
защото общността трябва да научи за проблемите на жените с увреждания и дай Боже да има ре-
зултати. Казвам, правителството и държавата трябва най-вече да поемат отговорността, защото 
работодателите изобщо не искат да работят с хора с увреждания, а с жени още по-малко. Затова 
трябва да се обединим и да търсим правата си с всички средства. 
 Гости на конференцията бяха: Валентина Симеонова – зам. министър на МТСП и ръководи-
телите на агенцията по заетостта и агенция за социално подпомагане – Лозанова и Димитров; Ка-
терина Генова – местен асистент на д-р Първанова; Таня Йовева – председател на социален али-
анс за развитие “Жените с увреждания могат” и организатор-председател на националната конфе-
ренция. 
 Програмата на Националната конференция бе следната: 
 – Таня Йовева – европейски практики, свързани с реализацията на жените с увреждания в 
Европа и тяхното социално включване в обществения живот; Жените с увреждания и тяхната ре-
ализация на пазара на труда и съществуващите проблеми; Повишаване ефективността на образо-
ванието на хората с увреждания. 
 – Антоанета Кацарова – Национална агенция за професионално образование и обучение. 
Подкрепа на хората с увреждания и тяхната заетост. 
 – Ирина Папанчева – Българска асоциация за подкрепена заетост. Подкрепената заетост – 
теория и практика в България – “Земята и хората”. 
 Тук искам да отбележа, че бях възхитена от презентацията на Ирина и се радвам, че е под-
сигурена работа на 9 човека с ментални увреждания в Кюстендил. Водили са се дълги преговори 
с работодателите, но в крайна сметка важен е резултата. Ето по този начин трябва да работим и 
занапред, защото е необходимо да се обяснява на работодателите повечко. Те не са виновни, мал-
ко е шокиращо като кажеш човек с увреждания, но даде ли му се шанс, той се доказва. 
 – Мариана Гинева – Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петиции-
те на гражданите. 
 – Дискусия “Алтернативни възможности за заетост на жени с увреждания” – Петя Грудева 
от асоциация “Мария Кюри”. 
 – Дискусия Изводи от конференцията “Жените с увреждания и тяхната реализация на паза-
ра на труда – права и възможности”. 
 Бях удовлетворена и благодарна за поканата и участието в Националната конференция. Же-
лая на Таня Йовева да продължава инициативата с още по-голям успех. Дерзайте! 
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Римския стадион в гр. Пловдив 
 
 Античният стадион на Филипопол, днес в Пловдив, е изграден в началото на 2 в., по време-
то на император Адриан (117- 138 г.).  
 Филипопол и Тримонциум (Трихълмие) са имената на Пловдив по времето на Древния Рим. 
Стадионът е разположен в северния край на укрепения град, между двете крепостни стени, между 
западния склон на Таксим тепе и източния склон на Сахат тепе.  

 Стадионът има дължина 240 м. и широчина 50 м.. 
Дължината на пистата е един стадий – 600 гръцки (625 
римски) стъпки или 180 м. Стадионът е побирал 30 000 
зрители, някои от които са идвали специално, за да 
присъстват на игрите във Филипопол. Местата за зри-
телите са на 14 реда, прекъснати от стълбищни пътеки, 
които достигат до пистата. Седалките са изработени от 
монолитни мраморни блокове, украсени със стилизира-
на лъвска лапа. Лицето на първия ред е облицовано с 
мраморни плочи (ортостати) с височина 1,80 м., издиг-
нати върху базисен ред от профилирани мраморни бло-

кове. Седалките на последния ред имат облегалки.  
 На площад Джумая е експонирана северната, дъговидна част на стадиона, наречена сфендо-
на. Под полукръглите редове седалки (кавея) е изграден засводен вход, който свързва пистата с 
подземен проход-улица. Над свода е изградена ложа. В северната страна на коридора е разкрита 
част от крепостната стена на Филипопол, изградена през 2 в. и ремонтирана през 3-4 в. През 4 в. 
тази зона е пресечена от античен акведукт. И на филипополския стадион (както в повечето сгради 
за зрелища из цялата Римска империя) почетните зрителски места са надписани. Открити са се-
далки с гръцки надписи, доказващи, че е имало специални места за лица с висок социален статус. 
Централният вход на стадиона е оформен от зидани стълбове – пилони, облицовани с мраморни 
пиластри с пластична украса. Върху пиластрите са изобразени бюстове на Хермес (Херми) с пос-
тавени над тях наградни вази с палмови клончета, а до тях – атрибутите на Херакъл – лъвска ко-
жа, боздуган и колчан със стрели. Мраморните блокове от архитектурните детайли при входа, 
както и тези на първия ред, са свързани помежду си чрез железни скоби, споени с олово. Пред 
входа е разкрита настилка от гранитни блокове в шестоъгълна форма. Според намерени надписи 
и монети, в града периодично са се организирали Питийски игри, по подобие на тези в Гърция. 
При посещението на император Каракала през 214 г. игрите били наречени Александрийски, а 
при визитата на император Елагабал през 218 г. – Кендрисийски. Игрите били организирани от 
Общото събрание на провинция Тракия. Специално за игрите монетарницата на Филипопол секла 
специални монети с лика на властващия император и образи от спортни състезания, провеждани 
на стадиона. 
 Мраморна плоча, открита при разкопките на сфендоната, доказва, че Антиной, любимецът 
на император Адриан, също е бил почитан със състезания в стадиона на Филипопол. Атлетите се 
състезавали в две възрастови категории – мъже и момчета. Игрите са се ръководили от агонотети 
(спортни организатори). Започвали със състезание за глашатаи и тръбачи. Спортните надпревари 
били съпътствани и от музикални, поетически и артистични състезания. Днес стадионът се нами-
ра в центъра на града, под Главната улица. Северната част от него може да бъде видяна на пло-
щад Джумая, но по-голямата част от стадиона е под сградите по протежение на главната улица. 
Централният вход на стадиона се намира на днешния площад Каменица. Античният стадион на 
Филипопол е едно от най-забележителните съоръжения на древния Филипопол. Обявен e за наци-

онална културна ценност през 1995 г. Стадионът е една от 
многото запазени сгради от времето на Древния Рим в дне-
шен Пловдив, сред които са най-добре съхраненият анти-
чен театър на Балканския полуостров, фрагменти от Фору-
ма (Агората, Одеона), Булевтериона, фрагменти от два ак-
ведукта, крепостни стени, терми, малка и голяма базилика, 
синагога, резиденции, улици и др. 
 На 29.05.2012 г. бе открита реконструираната северна 
дъговидна час на стадиона, отворена за посещения. Каним 
всички желаещи да се докоснат до античността да заповя-
дат в Пловдив! 
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Козите са моето лекарство 

 

 Ако прочете този текст, проф. Владимир Радулов сигурно 
ще бъде силно удовлетворен, че и в България най-после слепите 
успешно се занимават с животновъдство. Темпераментният про-
фесор повече от три десетилетия се опитваше да убеди различни 
организации и институции, най-вече Съюза на слепите в България 
и Министерството на образованието, че и в нашата страна хората 
с нарушено зрение могат успешно да упражняват селскостопански 
труд. И ето, един мой колега, бивш работник на ПП ”Успех” 
Пловдив и Варна, без може би въобще да знае за тезите на проф. 
Радулов, от три години започва да отглежда кози. Преди двайсе-
тина години аз попаднах на някаква статистика, че около 70 % от 
американските предприемачи са бивши безработни и са станали 
бизнесмени по принуда. Така става и със съсъдбеника Минко Пе-
нев, чийто шурей Вълко Шопов, стар ерген, умира и му 
„завещава” петнайсетина кози. 

 Сляпо-глухият гръмогласник Минко живее със съпругата си Eлка и двамата си сина Пламен 
и Емил в село Войводиново – Пловдивско.  

 Козето стадо е понамаляло и сега се състои от пет кози, два пръча и две ярета. Намираме 
зрително и слухово затруднения кози пастир до помпената станция на селото, където пасе своите 
любими животни. Приятелят ми Стефан Стойчев веднага се втурна да фотографира моите персо-
нажи, без да чака допълнителни указания от мен. Изненадани сме доста, че въпреки своите 71 го-
дини, Минко тича като младо яре с козята „кавалкада”. 

 Отиваме за малко на гости в дома на коло-
ритния войводиновец. Вместо кафе, както може 
би е редно, поднасят ни варено козе мляко, кое-
то посоляваме. На масата има и чиния с класен 
сух салам. След това любезния домакин ни 
предлага и кафето, пак с козе мляко. Не серви-
рат бира, макар че чинията със салама у мен да 
отключва точно такива очаквания, за да не драз-
нят фотографа, който шофира колата ми и не 
бивало да се докосва до какъвто и да е било ал-
кохол. Всъщност истината изкочи след малко – 
нашата бира била изпита от майстора, който им 
оправял жилището и, който ги въоръжил с този 

твърде солиден аргумент. 

 „Пасенето на козите, изобщо грижите за тях, ми действа като лекарство. А и подпомагам 
семейния бюджет, а също и семейството на женения си син Пламен”, уверява ме нашият дома-
кин-козевъд. 

 Наистина, поради терапевтичните занимания на колегата Минко, като че ли малко страда 
неговата невиждаща половинка, 69-годишната Елка, която е и пооглушала доста. Няколко часа на 
ден тя остава съвсем сама. Но радиото и телефона заместват донякъде общуването й със съпруга, 
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ва първия си вестник – „Дума на българските емигранти“. През октомври същата година участва 
в годишното събрание на Българското книжовно дружество. През април 1872 г. е арестуван за 
конспиративна революционна дейност и отново е изпратен във Фокшанския затвор, но освободен 
вследствие застъпничеството на Левски и Каравелов. Започва работа като печатар при Каравелов. 
Списва във в. „Свобода“, който си сменя името на „Независимост“, а по-късно работи като сът-
рудник и съредактор на революционния орган. На 1 май 1873 г. издава сатиричният в. 
“Будилник“. На 20-21 август 1874 г. участва в общото събрание на БРЦК и след това продължава 
да работи като негов секретар. През следващия месец става учител в българското училище в Бу-
курещ. Започва активната му дейност като журналист и под негова редакция започва да излиза 
новия орган на революционната партия – в. „Знаме“ (8 декември 1874 г.). През 1875 г. издава пре-
водите „За славянското произхождение на дунавските българи“ от Д. Иловайски и „Кремуций 
Корд“ от Н. Костомаров. През юли същата година сключва граждански брак с Венета, като техен 
кум става Георги Странски. През септември същата година съвместно със Стефан Стамболов из-
дава стихосбирката „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“ и „Стенен календар за 
1876 г.“ със стихотворението „Обесването на Васил Левски“.  

 

 На 13 април 1876 г. се ражда дъщерята на Христо Ботев 
и Венета – Иванка. На 5 май издава в. „Нова България“. След 
удара, нанесен на Вътрешната революционна организация, 
след обесването на В. Левски и колебанията на Л. Каравелов, 
начело на БРЦК застава Христо Ботев. След избухването на 
въстанието в Босна и Херцеговина през 1875 г., БРЦК под ръ-
ководството на Ботев започва подготовката на въстание и в 
България. За тази цел Ботев е изпратен в Русия да събира 
средства и оръжие за въстанието и да доведе оттам войводата 
Филип Тотю. Преждевременното избухване на въстанието и 
неговият неуспех довеждат до сериозни разногласия в БРЦК. 
В резултат на това в края на 1875 г., Ботев подава оставка 
(това довело и до разпускането на организацията), но не се от-
казва от революционната си дейност. След създаването на 
Гюргевския революционен комитет Ботев установява контакт 
и с неговите членове. През май 1876 г. той започва редактира-
нето на последния свой вестник – „Нова България“, от който 
успява да издаде само един брой. 

 През май 1876 г., вследствие новината за Априлското 
въстание, Ботев започва дейност за организиране на чета, ста-

ва неин войвода. От Гюргево се качва с част от четата на кораба „Радецки“ на 16 май и един ден 
по-късно заставят капитана Дагоберт Енглендер да спре на българския бряг. От Козлодуй четата 
на Ботев се отправя към Балкана, минавайки през десетина села. Много малко българи обаче се 
присъединяват към четниците, въпреки предварителните очаквания. Четата води няколко боя с 
преследващите я османски потери. На 1 юни 1876 г. е последният тежък бой – привечер след сра-
жението куршум пронизва Ботев. Това се случва в подножието на връх Камарата в Стара плани-
на. 

 Литературното и публицистично наследство на Ботев не е голямо по обем, но по своите ху-
дожествени достойнства то бележи върха не само във възрожденската, но и изобщо в цялостното 
развитие на българската литература. 
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Празници през месец юни 

  

 11 юни – Въртоломей, Върти-удри, Върти-ломи – празник, чест-
ван в деня на апостолите Вартоломей и Варнава. Според народните 
представи св. Вартоломей е господар на небесните стихии – градушки 
и гръмотевици. Затова на този ден не се работи на полето, жените не 
си мият главите, за да не станат въртоглави и щури, т.е. да не страдат 
от главоболие и световъртеж. Със същата цел не се впряга добитъкът. 
В християнската религия св. ап. Вартоломей и св. ап. Варнава са хрис-
тови ученици. Св. Варнава проповядва в Антиохия, на о-в Кипър и в 
Италия, където поставя основите на християнската oбщинска църква в 
Милано. Вартоломей отива в Мала Азия, Армения и Индия. Смята се, 
че той превежда Евангелието на индийски.  

 14 юни – Елисей Лисо, Лисей – празник, почитан като един от градушкарите, наред с Гер-
ман и Вартоломей. В Ломско се празнува за предпазване от болестта лисо (оплешивяване, косо-
пад). Плешивите хора събират билки и ги варят. С отварата си мият главите. Според традицион-
ните норми просото трябва да бъде засято до празника на св. Елисей. По този повод стопаните 
казват: До Елисей, ако не си сял, няма да жънеш! Св. Елисей (800-850 г. пр.н.е.) е юдейски про-
рок, ученик на св. Илия. Като негов ученик Елисей вижда възнесението му на небето и в този мо-
мент поема върху себе си част от духовността на гръмовержеца. Оттук нататък започват неговите 
видения. Пророчествата му обикновено сочат успехи и победи.  

 15 юни – Видовден. В народните представи се тачи в чест на Вида – сестрата на градушка-
рите Въртоломей и Елисей. За предпазване от градушка на Видовден се спазва строго забраната 
да се работи. В отделни райони на Югоизточна България на този ден стават рано, за да видят 
слънцето, като изгрее, как се връща назад към зимата. Вярва се, че е хубаво да се види слънцето, 
за да бъде човек здрав и весел. В района на гр. Годеч Видовден е голям празник и до днес. Уст-
ройва се голям събор, на който се събира цялото население на района. Народното вярване, че гра-
душката идва като божие наказание за сторени грехове, вероятно поражда представата, че Видов-
ден е денят, в който ще се види, ще се разбере, какъв е грехът, за който се говори и, за който ще 
се търси сметка. Всяка коза за свой крак, но когато дойде Видовден, ще видим. Затова празнуват 
Видовден, за да не види Господ греховете. 

 24 юни – Еньова буля. Обичай от празничната 
обредност на Еньовден. Срещу празника всяка мома 
приготвя китка (или по една за всеки член на семейс-
твото) и ги поставя в котле с мълчана вода. Съдът се 
покрива с престилка и се оставя да пренощува под 
звездите под трендафил. Сутринта момите приготвят 
Еньовата буля (4-5 годишно момиче, облечено с бул-
чински дрехи, с червено було и булчински украси на 
главата). Цялата група обикаля из селото,като моми-
те се изреждат да носят Еньова буля. На всеки кладе-
нец или чешма спират, излизат на полето по ниви 
градини, кошари като пеят еньовденски песни за 

плодородие и любов. По време на цялото шествие Еньовата буля маха с ръце, имитирайки летене. 
В някои села към нея се отправят въпроси за бъдещата реколта, а случайните отговори на обред-
ното лице се приемат като предсказание. След обиколката на селището, групата се връща в къща-
та, където е оставено котлето. Там девойките пеят песни-предсказания. Ако надпяването е само 
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на момински китки, се гадае за женитба, а ако се припяват китки за всички, се гадае за здраве и 
плодородие.  

 24 юни – Еньовден, Яновден, Иван Бильобер, Иванден, Драгайка. Именници: Еньо, Яна, Ян-
ко. В народните представи на този ден слънцето започва бавно да умира и годината да клони към 
зимата: Еньо си наметнал кожуха да върви за сняг. Вярва се, че който види сутрин рано окъпало-
то се в жива вода играещо и трептящо слънце, ще бъде здрав през цялата година. Всички наблю-
дават сянката си. Ако тя се очертае без глава, или наполовина, това предвещава болест. В нощта 
на умиращото и раждащото се слънце различните треви и билки придобиват най-голяма лечебна 
сила, която изчезва с изгрева му. За това на Еньовден, рано сутрин, моми и жени, врачки, баячки 
и магьосници берат билки, които използват за лек и магии през цялата година. През тази нощ ма-
гическа сила придобиват и водите. Според вярванията, водата в реките и кладенците на този ден 
е лечебна, защото слънцето се е окъпало в нея. В Западна България вярват дори в лечебната сила 
на еньовската роса. Магическата сила се използва от магьосниците бродници (житомамници). 
През нощта срещу Еньовден, голи и възседнали кросно, те бродят по чуждите ниви и произнасяй-
ки заклинания, обират с престилка росата, за да я изцедат в своите ниви. Срещу празника всеки 
стопанин зажънва по няколко класа от своята нива, за да я намери житомамницата вече обрана. 
За да има плодородие, на празника млади жени отиват на нивата, ожънват една ръкойка, изплитат 
плитка от житото и слагат на кръст плитката и ръкойката. На Еньовден, подобно на нова година и 
на Гергьовден, се гадае за здраве, женитба и плодородие. Еньовденските гадания се извършват в 
обичая надпяване на пръстен (или китка), който наподобява Ладуването, а в Югоизточна Бълга-
рия и в някои райони на Североизточна България гаданията се разгръщат в обичая Еньова буля. 
Като християнски празник Еньовден се свързва с рождението на св. Йоан Кръстител. 

 29 юни – Петровден. Именници: Петър, Павлина, Петрана, Пе-
тя, Полина, Камен. Обредна трапеза: пиле, ябълки петровки, бял мъж, тикве-
ник. В народния календар Петровден се предшества от Петровите заговезни, 
които започват с първата седмица след Петдесетница. В този ден завършва 
постът и се отговява с младо петровско пиле. Празникът съвпада с времето 
на жътвата и на него се работи, обикновено през първата половина на деня. В 
някои райони на Петровден се правят сборове. Месят се обредни хлябове и 
се ядат ранни ябълки петровки. На някои места те се раздават като помен за 
умрели деца. Според християнския календар Петровден се свързва със св. 
апостоли Петър и Павел – ученици на Христос. В представите на българския 
народ те се възприемат, като братя, от които Петър е по-младият. Някъде се 
смятат и за близнаци. Петър е разпънат на кръст през 67 г. от император Не-
рон. Заедно с него на същия ден е осъден и Павел, но на него е отредено не-
канонично честване на следващия ден – 30 юни (Павльовден). В иконографи-
ята св. Петър се изобразява като старец в бели одежди, който държи ключо-
вете на Райските порти и определя коя душа е праведна и коя не е.  

  30 юни – Павльовден, Павловден, Павлувден – народен празник, отбелязван главно в 
Източна България за предпазване от огън, пожар, гръм и по-рядко от градушка. Свързва се със 
стари народни представи за унищожителната сила на огъня. На Павльовден строго се следи да не 
се работи (не се жъне), да не се пали огън (дори за приготвяне на храна). В Източна Тракия не се 
меси хляб, за да не се опавлюва брашното, т.е. да бъде запазено от сплъстяване и червясване. В 
църковнохристиянския календар Павльовден е отбелязван на 29 юни (Ден на св. апостоли Петър 
и Павел), но народът го приема като самостоятелен празник и го отбелязва на следващия ден (30 
юни). 

Звук и светина 

“,ë3�2,

7 

136 години от гибелта на Ботев 

 Като национален революционер Ботев се явява продължител на делото на Георги Раковски 
и Васил Левски. Единственото радикално средство за разрешаване на националния въпрос, той 
вижда само в революцията. Ботев ратува и за балканска федерация, като средство, което би съ-
действало за разрешаване на националния въпрос на Балканите. Защитава правото на българския 
народ за самоосъзнаване и самоуправление, обявява се за радикалната революционна борба за 
сметка на „просветителната“ идеология, против експлоатацията на по-слабите в социално отно-
шение от страна на по-силните. В периода 1854 - 1858 г. Христо Ботев учи в Карлово, където ба-
ща му е учител. 

 По-късно се завръща в Калофер, 
продължава учението си под ръко-
водството на своя баща и през 
юни 1863 г. завършва калоферско-
то трикласно училище. През ок-
томври същата година с помощта 
на Найден Геров заминава за Ру-
сия и се записва като частен уче-
ник във Втора одеска гимназия. 
Там се запознава с руската лите-
ратура и попада под силното влия-
ние на Александър Херцен, Нико-
лай Чернишевски, Николай Доб-
ролюбов и др. Тогава прави и пър-
вите си поетични опити. През сеп-
тември 1865 г. е изключен от гим-
назията поради липса на интерес 
към учебната програма, но в съ-

щото време чете много книги и натрупва големи знания. По това време се свързва още по-тясно с 
руските революционни среди. През октомври и декември 1866 г. е учител в бесарабското с. Заду-
наевка. Поради заболяване на баща му, през януари 1867 г. му се налага да се завърне в Калофер. 
По това време на 15 април във в. „Гайда“, редактиран от Петко Рачов Славейков, е публикувано 
първото стихотворение на Хр. Ботев – „Майце си“. Поради произнесената от него пламенна реч 
на 11 май в чест на славянските просветители – братята Кирил и Методий той е принуден да на-
пусне Калофер и през октомври 1867 г. пристига в Румъния, като живее в Букурещ, Браила, Алек-
сандрия, Измаил и Галац. Работи в Браила като словослагател при Димитър Паничков, където се 
печата в. „Дунавска зора“. Попаднал в средата на българската революционна емиграция, той се 
сближава с Хаджи Димитър и Стефан Караджа. През лятото на 1868 г. Ботев се записва в четата 
на Жельо Войвода, на която е определен за секретар. Тогава написва стихотворението „На про-
щаване“. По различни причини четата се разпада и не преминава Дунава. 

 През септември същата година постъпва в букурещкото медицинско училище, но поради 
липса на средства e принуден скоро да се раздели и с него. Изпаднал в крайно бедствено положе-
ние, Ботев прекарва зимата в една запустяла вятърна мелница край града. Тук живее заедно с Ва-
сил Левски и остава възхитен от способността на Апостола да преодолява лишенията, на които 
по това време бил изложен и той. 

 През февруари 1869 г. постъпва като учител в Александрия, а през август същата година 
заминава като учител в Измаил, където преподава до май 1871 г. През следващите години се мес-
ти от град на град. В Галац установява контакт с руския революционер Н.Ф. Меледин и чрез него 
поддържа връзки с революционните кръжоци в Одеса. В края на април 1871 г. Ботев е задържан в 
продължение на 2 месеца във Фокшанския затвор (във връзка с разкриване дейността на Н.Ф. Ме-
ледин) и след излизането му на свобода се установява отново в Букурещ. На 10 юни 1871 г. изда-
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Бони Милчева отвори сърцето си за дует „Настроение” 
 

 26 май ще остане незабравима дата в живота на дует „Настроение” от гр. Пловдив. Едно 
дългоочаквано и мечтано от неговите представители събитие – участие в предаването на ТВ 
„Скат” – „Ако зажалиш” с водеща емблемата на градската песен Бони Милчева най-после беше 
осъществено. 
 Това предаване е в десятката на най-гледаните в националния ефир и да минеш през него е 
невероятно преживяване, свързано с доста голямо напрежение. 
 В навечерието на петия рожден ден на дуета, националната телевизия предостави възмож-
ността на пловдивските изпълнители да покажат пред нейната публика част от своя репертоар. 
 На 26 май ТВ „Скат” в лицето на г-жа Милчева посрещна измокрените от силния дъжд гос-
ти. Настани ги в удобната гримьорна, поднесе им по чаша горещо кафе и ги остави да се пригот-
вят за предаването. Когато станаха готови Бони Милчева ги взе със себе си и ги заведе в своята 
„обител”. Заедно с изпълнителите направи списък на песните, въведе ги в политиката и структу-
рата на нейното предаване и след това ги поведе към самото студио. То е страхотно. Оборудвано 
по последна дума на техниката, климатизирано, широко и равно, супер подходящо за незрящи 
изпълнители. А самата Бони: – Бог я е дарил не само с глас, но и с благородство. Сякаш цял жи-
вот е водила слепи. За вниманието, с което обгрижваше пловдивчани, просто няма думи, с които 
да се изрази. Те от своя страна и се отблагодариха с пет от своите песни, изпяти с много любов, 
като ги посветиха на водещата и нейната публика. Дует „Настроение” за пореден път доказа и 
показа, че ненапразно носи това име.  

 Заразявайки с чара и сърдечността си всички около 
тях, накара присъстващите в студиото да се присъединят 
към тях, когато запяха своята визитна песен „Трендафила 
мирише”. За дуета това гостуване в телевизия „Скат” наис-
тина е паметно, защото песните идват и си отиват, но спо-
мените от срещите с личности, като Бони Милчева са веч-
ни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирил Дамянов  

� � � �  

Съобщение 

 Уважаеми дописници, 

 За рубрика делници и празници, Ви съветваме ако имате снимков материал отнасящ се за 

мероприятията, за които ни пишете, изпращайте ни снимките за да оформяме вашите статии по 

естетически.  

Звук и светлина 
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Зрял боб по македонски 

(предложение на Ивалина Донова от София) 
 

 Продукти: 5-6 глави кромид лук, 3 стръка праз лук, 1 глава чесън, 2 моркова, парче целина, 
парче пащарняк, 2-3 пресни чушки сиврия, 1 ч.ч. олио, 3 ч.ч. вода, сол на вкус, 1 к.л. захар. 
 Начин на приготвяне: От вечерта накисвате фасула в студена вода със сол. На другата 
сутрин измивате под течаща вода фасула от солта. Кисненето става със сол, за да се предпази фа-
сула от разкашкване при варенето. Слагате измития фасул да ври без никакви добавки. В друг 
съд нарязваме на ситно всички зеленчуци на котлона и ги заливаме с олиото и водата, варим до 
омекването им, като ги овкусяваме със солта и захарта. След това ги изсипваме заедно със сваре-
ния боб в кален глинен съд, ако имате такъв, защото е по-вкусно и то предварително малко затоп-
лен, за да не се пукне. Ако нямате, слагате в тава, разбърквате всичко много добре и поръсвате с 
чубрица, дивисил и джоджън – според сезона. Печете във фурната на средна температура. 

 

Риба във фолио на скара  

(предложение на Гинка Русева от Добрич) 
 

 Необходими продукти: четири пъстърви или някоя друга по-едра риба, може и с филета, 
един лимон, зехтин или олио – количеството се определя от това, колко е мазна рибата, 1 ч.ч. бя-
ло вино, мащерка, червен пипер, сол. 
 Начин на приготвяне: Почистените риби се осоляват и всяка се слага отделно в предвари-
телно намаслено фолио. Фолиото се прави във формата на лодка, за да не изтекат виното и зехти-
на. Нареждате тънки резенчета лимон в коремчето на рибата, слагате от подправките според ва-
шия семеен вкус и затваряте фолиото. Оставяте го върху скарата 10-20 минути. Времето е според 
вида на рибата, която печете. 

 
Македонска мусака  

(предложение на Илия Костов от с. Дончево) 
 

 Продукти: 500 гр. кайма, олио, 3-4 големи патладжана, 2 глави кромит лук, 3 домата, чуб-
рица, връзка магданоз, индийско орехче, 1 ч.ч. бяло вино, 1 кофичка кисело мляко, 1 ч.л. сода би-
карбонат, 2 яйца, 1 с.л. брашно, 100 гр. кашкавал. 
 Начин на приготвяне: В мазнината се задушава нарязания преди това, измит и отцеден 
патладжан. Изважда се и в същата мазнина се задушават ситно нарязаните лук и домати заедно с 
каймата. Подправя се с чубрицата, магданоза и нарязаното индийско орехче. В намазнена тавичка 
се редуват пласт патладжани и пласт от задушената кайма. Залива се с виното и се пече във фур-
ната. Малко преди да е готова, мусаката се залива със смес от разбърканите яйца, киселото мляко 
и брашното. Отгоре се настъргва кашкавала и македонската мусака се връща, за да се запече. 

 

Дупени картофи 

(предложение на Иван Колев от Казанлък) 
 

 Продукти: 1 кг. малки пресни картофи, сол, олио. 
 Начин на приготвяне: Измиваме добре пресните картофи. Без да ги обелваме ги срязваме 
на две. Нареждаме картофите в предварително намазнена с олио тава и поръсена със сол. Печем 
на загрята фурна 40-50 минути (до зачервяване). 
 Готовите картофи могат да се консумират със студена бира. 
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Дряновска манджа  

(предложение на Светла Маринова от Добрич) 
 

 Продукти: 8-10 чушки, 80 гр. олио, 1 с.л. брашно, 5 домата, 6 скилидки чесън, 5 с.л. вода, 2 
яйца. 

 Начин на приготвяне: Чушките се изпичат и обелват. Овалват се в брашно, след което се 
посоляват. Изпържват се в сгорещеното олио. Доматите се попарват във вряща вода, а после се 
обелват. Настъргват се на ситно ренде, изсипват се върху чушките в тигана. Ястието се вари 30 
минути на тих огън. Отделно чесънът се счуква с щипка сол, брашното се размива в 3 с.л. хладка 
вода, изсипва се в тигана, заедно със счукания чесън. Ястието се вари още 20 минути Яйцата се 
разбиват с 2 с.л. вода и 2 с.л. сос от тигана. Изсипват се на тънка струйка и се разбърква добре. 
Оставя се да стегнат. Дряновската манджа се поднася топла.  

 

Яйца с лук на фурна 

(предложение на Снежанка Кирчева от Пловдив) 
 

 Продукти: 3 връзки зелен кромид лук, половин връзка магданоз, 1 к.ч. олио, 50 гр. масло, 1 
и половина ч.ч. прясно мляко, 4 яйца, 1 ч.ч. натрошено сирене, 50 гр. кашкавал, 1 ч.л. червен пи-
пер, черен пипер и сол на вкус. 

 Начин на приготвяне: Почистеният, измит и нарязан кромид лук се задушава в олиото в 
електрическа тенджера или подходяща тавичка до омекването му, прибавя се сол и смлян черен 
пипер, разбърква се и се залива със смес от разбитите в млякото яйца, натрошеното сирене и 
дребно нарязания магданоз. Отгоре се наръсва настърганият кашкавал и ястието се запича във 
фурната. Поднася се поръсено с червения пипер и с подходяща сезонна салата. 

 

Хрупкави картофи 

(предложение на Богдан Петров от Добрич) 
 

 Продукти: 6 броя картофи, 1 с.л. зехтин, 2-3 с.л. галета, 2 ч.л. зелен лук, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. 
ситно нарязан розмарин, половин ч.л. чесън на прах, 1 ч.л. сладък или лют червен пипер. 

 Начин на приготвяне: Картофите се почистват и се нарязват на четвъртинки. Измиват се и 
се подсушават. Галетата се смесва с изброените подправки. Картофите се намазват със зехтин и 
се овалват в галетата. Тавичката за печене се намаслява. Картофите се нареждат в нея. Пекат се в 
предварително загрята фурна на 200 градуса около 40 минути. 

 

Ванилов крем с праскови 

(предложение от Александра Тодорова от Шумен) 
 

 Продукти: 1 л. прясно мляко, 2 яйца, 6 с.л. брашно, 200 гр. захар, 6-7 праскови. 

 Начин на приготвяне: Вземаме няколко праскови, изваждаме костилките и половинките 
ги пускаме във вряща вода за секунди. Изваждаме и ги обелваме. В чаши или купички, върху 
приготвения и насипан крем ванилия слагаме по половин праскова. 
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В ТО-Варна  

Три празника в едно 
 

 На 2-ри юни, ръководството на ТО на сляпо-глухите от гр. Варна, организира екскурзия до 
гр. Обзор с осигурен транспорт от Община Варна. На този ден в много приятна обстановка се 
проведоха три мероприятия, на които присъстваха 20 души. С вълнуваща тържественост се чест-
ва 136 г. от гибелта на поета, революционера и бореца за свобода и правда – Христо Ботев. По 
подобаващ начин се отпразнува 14 години от основаването на ТО и 10 години от създаването на 
певческите състави – Фолклорна формация „Цвете шарено” и състав за стари градски песни 
„Детелини”. Програмата се откри с песен за Ботев. 
 В историята има личности, които остават в паметта на поколенията. Христо Ботев (1848 – 
1876 г.) е една от най-светлите фигури в българското национално освободително движение, в 
родната литература и публицистика. Поет и бунтовник, ревностен пазител на националните идеи, 
той бележи духа в сърцата на всички българи. За краткия си живот, остава наследство, от което 
ние изпитваме безгранична гордост. В чест на бележития българин, участниците в сегашния 
действащ състав „Детелини” с художествен ръководител – Ганка Параскевова, изпяха песента 
„Тих, бял Дунав”. С тази песен, върнахме присъстващите членове и гости в онази далечна епоха 
и дано думите на Ботев са се сбъднали: „Но стига ми тая награда, да каже нявга народа, умря си-
ромаха за правда, за правда и за свобода”.  
 Вторият празник – 14-години от основаването на ТО на сляпо-глухите – гр. Варна – една 
година ни дели от 15-годишния й юбилей. Всяка година по тържествен начин се чества основава-
нето на организацията, както и този ден на 2-ри юни. По традиции и обичаи да се върнем преди 
14-години във времето, когато са се поставили основите на ТО от първите стари членове – осно-
ватели: Димитър Драганов, Димитър Желязков, Любен Пенев, Величка Христова, Донка Загорска 
и Станчо Добрев. С много труд, усилия и желания за успехи се оформя една преуспяваща вече 
организация, действаща вече 14 години и достигнала до високо ниво. Подмладения състав, поел 
щафетата от учредителите, под прякото ръководство на председателя – Станчо Добрев, работи 
още по-ентусиазирано за реализиране на задачите, поставени от ръководството и от НАСГБ. Това 
ще рече – укрепване на организацията и създаване на добър психо-климат за работа, чрез участие 
в организирани мероприятия – празници, бележити дати на национални герои, участия във фести-
вали, концертни изяви, организиране на поетични литературни рецитали, екскурзии, спортни със-
тезания и др. Това прави живота на всички членове по-осмислен и по-съдържателен. Като израз 
на благодарност за проявените заслуги от основателите към организацията, вокална група 
„Детелини” – сегашния състав, ги поздрави с песента „Години минаха”. 

Третият празник – 10 години от създаването на Фолклорна формация „Цвете шарено” и 
Вокална група за стари градски песни „Детелини”. Участници от съставите са: Станчо Добрев, 
Йорданка Горанова, Донка Загорска, Веселка Боева и Борис Боев. Сред тях имаше и други члено-
ве и добри музиканти, но за съжаление вече не са между нас. Участниците от съставите в минало-
то са се представяли отлично. Печелили са много медали, награди и отличия. Ние ги поздравява-
ме с две стари градски песни: „Покани ме ти на среща” и „Топли ветрове” – изпълняват: Ганка 
Параскевова и Тошо Кирилов. Благодарим им от сърце за всичко, което са отдали от себе си за 
съставите. Пожелаваме им спокойни пенсионерски години. Със следващия дует „Съдба” – бяха 
поздравени всички гости. Солистът Тошо Кирилов поздрави председателят Станчо Добрев за го-
лемия организаторски талант, за активното му участие в културния живот на организацията и във 
всички мероприятия до сега с една прекрасна песен – „Защо в живота ми отново пак се връщаш 
ти”. Поздрава беше и за Ганка Параскевова, която организира и провежда всички празнични тър-
жества, поетични рецитали, мероприятия и участия. След нашата програма, поканихме членовете 
и основателите на съставите да излязат пред всички, като изпълниха своите любими песни: 
„Цвете шарено” и „Минаха години”. 
 И накрая, Ганка Параскевова връчи почетна грамота на г-н Станчо Добрев за ползотворната 
му работа през всичките тези години. Имаше осигурена вечеря от организацията. Празникът про-
дължи с музика, песни и танци. Изказвам благодарност от името на председателя на организация-
та и от името на всички членове и гости на нашите домакини Веска и Тошко Николови за радуш-
ното им посрещане и перфектно обслужване. 
 Надяваме се, че и за в бъдеще животът на членовете на организацията ще бъде все така доб-
ре организиран и дълго време всички ще празнуваме заедно. 

Ганка Параскевова 
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 Към тези мили думи на Славка Ставрева, искам да споделя впечатлението си от про-
моцията на стихосбирката. Благодарна съм за поканата, която получих и това е второ мое 
присъствие на такава промоция на Лушка Маджарова. При първата ни среща аз бях оча-
рована, а сега останах възхитена. Поздравявам асеновградчани за добрата организация, 
ведрото посрещане и дружелюбното отношение към гостите и присъстващите. Преди про-
моцията станахме свидетели на откриването на панагюрското златно съкровище, което 
беше изложено във фоайето на читалището. След това отидохме в библиотеката и започна 
тържественото откриване и представяне на новата стихосбирка „С дух на птица”.  

 Поетичният клуб „Орфей” 
изненада публиката с прочувстве-
ното вдъхновение, с което рецити-
ра стиховете. Рецитала беше раз-
делен на три части: първата – лю-
бов, втората – морал и етика, тре-
тата – природа. След това се даде 
думата на самата Лушка Маджаро-
ва, която издекламира любими 
свои стихове, а след това заваляха 
цветя и поздравления. Гости на 

промоцията бяха: представител на Община Асеновград отдел култура, хора с увреждания 
и много зрящи граждани. Направи ми впечатление посещаемостта на хората, независимо 
дали добре познават поетесата. Всеки присъстващ протягаше ръка да поздрави жената 
създала такива стихове и да я прегърне засвидетелствайки уважението и радоста от сре-
щата си с нея. Друго отличително беше, че синът и дъщерята стояха от двете страни на 
тази щастлива майка, която винаги е споделяла, че семейството е това, което й дава спо-
койствие и сили за творчество. А семейството е много важен стълб за един човек с увреж-
дания, макар аз да не почувствах в тази атмосфера Лушка, като човек с увреждания. Лю-
бовта и вниманието, с което бе обгърната аз дори благородно й завидях и се радвах за нея. 
Искам да отбележа, че лушка твори не само прекрасни стихове, но тя е гениална и в худо-
жественото и приложното творчество. Има не едно произведения, с които е печелила наг-
ради на всяко свое участие в различни изложби и национални състезания. Това е човек, 
който се прехласва пред всяко стръкче тревица, листенце на цвете, слуша птичите песни и 
се радва на всеки горски и балкански полъх. Лушка е тясно свързана с красотите на при-
родата, тя не само живее сред нея, а се е сляла с природата, а това може само един благо-
роден човек. Именно такава е Лушка Маджарова, благородството струи от ума и сърцето 
й, грее в очите й и срещайки се с нея ти ставаш друг човек. 
 От името на редакцията желаем на Лушка Маджарова все така още дълги години да 
върви смело напред и да ни радва с още творчески произведения, не само в поезията, но и 
от златните й ръце. Бъди ни жива и здрава, щастлива майка и прекрасна творческа лич-
ност още дълги години занапред, за да можеш да твориш, а ние да се радваме и възхища-
ваме на произведенията ти! 

Снежанка Кирчева 
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Черната бира предпазва сърцето 
 
 Навремето Джон Фолтс от университета в Медисън, САЩ, преоткри аспирина. Ученият 
доказа, а по-късно и други специалисти го потвърдиха, че по един аспирин дневно предпазва от 
инфаркт. 
 Така че може да се вярва и на новото му откритие: в черната бира се съдържа вещество, не-
позволяващо „сгъстяването“ на кръвта и по този начин артериите се предпазват от запушване. 
 Същото вещество в светлата бира е в минимални количества. Ако обаче не сте любители на 
бирата, не се отчайвайте. Въпросното вещество влиза в състава и на черния чай. 
  

Звук и светлина 

Екстракт от бреза при цистит и камъни в бъбреците 
 

 България е район, в който бъбречнокаменната болест (уролитиаза) е често срещано заболя-
ване. Статистиката показва, че ако за Европа процентът на страдащите от уролитиаза е 5 процен-
та, то у нас стига до 10 процента, което се обяснява и с приема на вода. Уроинфекциите също 
често съпътстват ежедневието ни, особено при жените. Профилактиката е от изключителна важ-
ност при тези проблеми, като един от най-ефиктивните природни методи е приемът на екстракт 
от листа на бреза. Екстрактът от брезови листа притежава диуретично, противовъзпалително, ан-
тимикробно и урикозурично действие. Дио-Ренал, капсули, 500 мг., е традиционен (български) 
продукт, в съвременна форма – капсули, което позволява важните и биологично активни вещест-
ва в екстракта от брезови листа да бъдат прецизно дозирани. Дио-Ренал спомага за промиване на 
пикочните пътища, ефективно отстраняване на камъни и камъкообразуващи вещества от орга-
низма и спиране развитието на бактерии. Повлиява благоприятно възпалителни заболявания на 
пикочно-половата система – цистит, уретрит, пиелонефрит. Препаратът има широко установена 
употреба, с доказани многопосочни благоприятни ефекти върху функционалното състояние на 
бъбреците, както като полезна част от лечението, така и при продължителна профилактика.  
 Дио-Ренал е традиционна хранителна добавка от растителен произход, съдържаща стандар-
тизиран сух екстракт от листа на бреза. 
 - Екстрактът от листа на бреза осигурява увеличаване количеството на урината при съот-
ветно погълнато количество течност, необходима при лечение. 
 - Растителният продукт е традиционен, като ефектът на увеличаване количеството на ури-
ната продължава до пречистване и избистряне на уринарния тракт. Дио -Ренал е мощен регулатор 
в допълнителните състояния, съпътстващи едно лечение. 
 - Екстрактът от листа на бреза повлиява състоянието на уринарния тракт в случай на ин-
фекция. Когато урината е в застой е предпоставка за бактериално заразяване и образуване на ка-
мъни. При използване на Дио-Ренал се стимулира отделянето на вода по естествен начин, без да 
дразни бъбреците и минералния метаболизъм остава в равновесие. Осъществява се промиване на 
пикочните пътища, ефективно отстраняване на камъни и спиране развитието на бактерии. 
 - Екстрактът от бреза се характеризира с ефект на безопасност и призната ефективност. 
Оказва многопосочни благоприятни ефекти върху функционалното състояние 
на пикочно-половата система. По тази причина е много подходящ и когато се налага продължи-
телна профилактика при бъбречно каменна болест, благодарение на отличната поносимост и бе-
зопасност. 
 Дио-Ренал се предлага в аптеките на достъпна цена. 

Звук и светлина 
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Избелваща маска с магданоз 
 
 Маската от магданоз е едно от природните средства за избелване на кожата. Като всички 
домашни маски, тя е лесна. Единствено е необходимо да имате качествена сокоизтисквачка, за да 
може да си направите поне 100 мл. магданозен сок. След което го нанасяте върху проблемните 
места с тампон и оставяте да изсъхне. След това обтривате с кисело мляко или пък с минерална 
или преварена вода. Както виждате, маската е много бърза. Ако решите може да прибавите към 
магданозения сок и други подхранващи продукти. Не забравяйте, че магданозът е богат източник 
на фолиева киселина, желязо, витамин К, витамин А, бета каротин, витамин С. При упоритост и 
постоянство от ваша страна маската от магданоз може да премахне нежеланата пигментация.  

 
 

Маска за обем в косата 
 
 За обемна коса, която е лъскава и силна, направете маска от следните продукти: 1 презрял 
банан, 1 яйце, половин чаша бира, 1 с.л. мед. Намачкайте банана, добавете яйцето и разбийте 
(най-добре с миксер). След това добавете бирата и меда и разбийте отново. Нанесете на скалпа, 
корените по дължините на косата до връхчетата. Оставете маската да подейства няколко часа, а 
след това измийте добре с шампоан. Бирата в тази маска „сгъстява“ косата и я прави да изглежда 
обемна. Освен това белтъчините в бирата я подсилват и тя става по-лъскава. 
 

Ефективна маска против пърхот 

 Когато по незнайни причини – стрес, омазняване, миене с неподходящ шампоан или плува-
не в някои басейни се натъкваме на ужасно дразнещия пърхот, се чудим откъде ли се е взел? Пър-
хотът се причинява от микроскопични гъбички, които се появяват по естествен път и бързо се 
размножават. Сакото ни става цялото в снежни прашинки, не смеем да се погледнем в огледалото 
и се чудим каква прическа да измислим, че да не се вижда този неприятен пърхот. Чудим се как 
да се отървем? Тогава посягаме и към шампоаните против пърхот, както и към домашните рецеп-
ти. Ето една такава лесна домашна рецепта против пърхот. Необходимите продукти са единстве-
но хума и оцет. На 10 лъжици хума се слагат приблизително 4 лъжици оцет. Разбърква се докато 
стане хомогенна каша, ако е по-рядка добавяте повече хума, ако е прекалено твърда, съответно, 
повече оцет. След като сте измили косата с шампоан намазвате кашата, покривате главата с най-
лон и стоите така 20-30 мин., след което отмивате. За да не мирише косата на оцет е добре да изп-
лакнете много добре и да напръскате с някакъв по приятен за вас аромат. Косата става мека като 
коприна, блестяща, а пърхотът и сърбежите изчезват. 
 

Домашна маска за лице с настъргани тиквички 
 
 Домашните маски за лице, са много практични, лесни и бързи и най-хубавото е, че се правят 
между другото. Докато готвим ястието за деня си правим и маската за деня. Тази е с настъргани 
тиквички. Става когато правим супа от тиквички или пък кюфтенца от тиквички. Трябват ви 2 
с.л. настъргани тиквички. Ако ползвате кухненски робот – настъргвате цялото количество и си 
гребвате малко за маската. Кухненският робот е чудесен уред, защото за 10 мин. може да рендо-
сате и приготвите всичко необходимо, да сложите тенджерата да ври и юпиии: време за маска, 
време за книжка или пък за малко творчество. Двете с.л. тиквички ги смесваме с 1 с.л. запарени 
овесени ядки. Нанасяме върху лицето. Престояваме 15-20 мин. и измиваме с хладка вода. Маска-
та е идеална за почистването на мазна кожа. Както виждате лесно и просто – като почти всички 
домашни маски. 

 

Звук и светлина 
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В ТО-Асеновград  

Една силна жена 
 

След приключване на трудовия път, в живота на човек настъпва промяна, но жи-
тейският продължава и то с ново начало, стига да има желание за още работа, за още ду-
ховност, за победа над мрака и самотата. 

 ТСО на слепите и сляпо-глухите – Асеновград, заедно с ЛК „Орфей” в рамките на 
майските културни тържества, организираха тържествено представяне на поетесата Луш-
ка Маджарова в градската библиотека. Като начало шест дами на фона на музикален съп-
ровод прочетоха нейни стихове от книгата „С дух на птица”. Г-н Иван Шопов поздрави 
Лушка с народна песен, а г-жа Руска Димитрова рецитира „Разсечена душа”. По дарова-
ние авторката е поет. Успява с таланта си в света на писменото слово, като амбициозна и 
интелигентна личност, а стиховете й са истински, живи и откровени. Вярата в светлината, 
любовта и надеждата са силно застъпени и тя излива майсторски душата си в тях. Има из-
дадени шест книги. По предложение на ЛК „Родолюбие”, авторката е приета в съюза на 
независимите български писатели. 
 Лушка е също така активна участничка в живота на ТСО и никога не излъчва отчая-
ние. Винаги е усмихната и приветлива, излъчва светлина, която идва издълбоко и със си-
лата на духа върви напред. Печелила е много конкурси и награди на национално ниво. 
Поздравленията, както и цветята бяха много. Г-жа Снежанка Кирчева от ТО на сляпо-
глухите – Пловдив също поднесе своето приветствие. Накрая пожелахме на талантливата 
поетеса много здраве, борбен дух и пролетно вдъхновение. Със стихотворението „Белият 
бастун” ЛК „ Родолюбие” поздравява Лушка Маджарова най-сърдечно, както и незрящите 
членове на двете организации. 
 

Славка Ставрева 

Белият бастун 

Виждаме ли, слушаме ли,  
мили хора, белият бастун. 
Сред нас потропва и брои?! 
Стъпките – познато тихи, 
на плаха птица вик, 
готова днес към слънцето, 
към светлото да излети, 
в очакване на всеки миг. 
Стъпките – познато смели, 
жива жажда са нали? 
В едно желание събрани –  
победата на мрака, 
отстояли с любовта на две очи, 
с нежността на топли длани. 
Тихо белият бастун брои, 
стъпките на белите мечти. 
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В ТО-Велико Търново  
 

Незабравими мигове сред поредните рожденици 

 
 В края на месец май членовете на ТО на НАСГБ – Велико Търново се събрахме да отбеле-
жим рождените дни на хората ни за второто тримесечие на 2012 г. Това е традиция, която редов-
но провеждаме заедно с бележитите дати през годината. С много веселие, смях, закачки и богата 
трапеза от рожденниците отбелязахме рожденния ден на Петър Петров. Оз. Полк. Петър Василев 
Петров е роден на 19.06.1932 г. в село Габаре, Врачанско. През 1950 г. завършва гимназия в род-
ното си село. От 1950 г. е курсант в НВТУ гр. Русе. Завършва с отличие и е оставен за кадър на 
училището. След закриването му е преместен на служба в НШЗО гр. Велико Търново. От 1959 – 
1963 г. е заместник по тила на войскови части в гр. Карлово и гр. Кърджали. През 1963 г. постъп-
ва слушател във военна академия „Г.С. Раковски” в гр.София. Завършва я успешно и чрез кон-
курс е назначен за преподавател във ВНВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново. От 1972 г. е на-
чалник катедра. През този период защитава докторска дисертация в Ленинградска академия. 1979 
г. е избран за доцент. 
 Като завеждащ катедра под негово ръководство, са издадени редица учебници и учебни по-
собия. Има десетки публикации във военния печат, свързани с учебно-възпитателния процес на 
курсантите и материалното осигуряване на частите и подразделенията на различни видове бойни 
действия. Целият му четиридесет годишен трудов път е посветен на обучението и възпитанието 
на десетки хиляди курсанти и офицери за нуждите на българската армия. За доблестна служба 
към българската армия е носител на шестнадесет ордена, медали и много грамоти. Гордеем се с 
членството на Петър при нас и се радваме на редовното му участие във всички мероприятия на 
териториалната организация. Членовете на ТО на НАСГБ – Велико Търново го поздравяваме с 
80-годишния юбилей и му желаем от сърце здраве, бодрост и още дълги години да е сред нас. 
 Другият рожденик, който уважихме със скромен подарък беше Стефанка Славова – нашата 
знаменита поетеса, която ни представя навсякъде с неуморното си творчество. Стефанка я знаят 
повечето членове на НАСГБ, но не само те, защото тя участва в много поетични конкурси и сти-
хосбирки, където печели овациите на публиката. Родена е на 29.05.1967 г. и ние – членовете на 
ТО на НАСГБ – Велико Търново я поздравяваме с 85-годишния рожден ден като и желаем още 
дълги години да ни е жива и здрава, за да твори и да ни радва. 

Димитър Станев 
  
 

РЕВНОСТ 
 
Не ме измъчвай ти! 
Сърцето ме боли. 
В твоите очи, огънят гори, 
душата ми пламти! 
 
Прегръщаше ме с нежност 
и чувствах твойта топлина. 
Но твоята безумна ревност, 
изгаряше ме в пламъка на любовта. 
 
Не искам аз да съм сама, 
не искам в очите ми сълзи. 
Разсей ти моята тъга. 
До теб аз искам да умра!  

 

Стефанка Славова 
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 Баща и син седят на пейката пред блока и пред тях минават 
две блондинки в Шевролет "Корвет".  
 Синът:  
 - Тате, тате, виж Корвет-а. 
 Бащата: 
 - Курвета, курвета ама я виж каква кола карат! 
 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺    
 

 Една мутра пътува със своя джип. На пътя му изскача ста-
до овце. Мутрата ядосан спира и се развиква на овчаря:  
 - Сега, ако не познаеш какъв съм, ще ти взема една овца!  
 - Ти си бизнесмен – казал овчарят.  
 - Не е вярно. Давам ти втори шанс.  
 - Ами... ти си банкер.  
 - Пак не позна – казала мутрата и сложила една овца в ба-
гажника.  
 - Ааа – обадил се овчарят – ти си мутра!  
 - Как позна? – попитал оня учудено.  
 - Ами от цяло стадо овце баш кучето взе!  
  

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺    
    

 Началник вика подчинен:  
 - Петров, обичаш ли топла бира?  
 - Разбира се, че не!  
 - А потни жени?  
 - Бр-р, не, разбира се!  
 - Значи, ще си взимаш отпуската през декември.  
 Петров излиза и разказва случката на колегите си. След 
малко началникът вика един от тях:  
 - Иванов, ти обичаш ли топла бира?  
 - Да!  
 - А потни жени?  
 - Да!  
 - Чудесно! През лятото отиваш да вадиш картофи.  
 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺    
 

 Двама руснаци стоят пред магазин и спорят: 
 - Този път ще вземем две. 
 - Как две, бе – оня ден взехме две и не ни стигнаха. Взема-
ме три. 
 - Как три, бе – вчера взехме три и ни останаха. Вземаме 
две. 
 - Не. Три. 
 - Не. Две. 
 - Три. 
 - Две... 
 И след дълъг спор, решили да вземат две. Влезли в магази-
на и поръчали: 
 - Един кашон водка и две репички. 
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Логически задачи 

 

 Задача 1 

 Червената Шапчица тежи 49 кг. и има 3 ябълки по 0.5 кг. Трябва да мине по мост, който би 

издържал максимум 50 кг. и нито грам повече и след първото си прекосяване ще рухне. Червена-

та шапчица обаче иска да занесе всички ябълки на баба си. Как ще стане това?  

 Задача 2 

 Имаме някакъв полупразен бар в Дивия Запад. Влиза един човек, отива при бармана и го 

моли за чаша вода. Вместо да му даде поръчаното, онзи вади пистолет и стреля в тавана. Посети-

телят благодари и си тръгва. Защо е станало така?  

 Задача 3 

 Мъж пътува във влак с жена си. По едно време идва друг мъж, вижда жената и се ядосва 

жестоко. Вади пистолет и я убива. Пред съда е ясно, че той си е убиецът. Въпреки че съдията е 

убеден във вината на мъжа, го освобождава – това е и единственото правилно решение.  

 Задача 4 

 На полицията става известно, че във влака пътува опасен убиец. Съобщават за това по сек-

ретен канал по радиостаницята на дежурния полицай, който трябва да се огледа из влака за съм-

нителни лица. След като е направил огледа и не е открил нищо, той се обръща за съдействие към 

кондуктора на влака. 

 - Моля Ви за съдействие. Във влака пътува опасен престъпник. Помогнете ми да го откри-

ем. 

 - С удоволствие. Но не знам дали забелязахте, че на тунел “Козница” имаше ремонт на ли-

нията, влакът силно намали скорост и убиецът може да е скочил от влака. 

 Полицаят извадил пистолет и казал: “Арестувам Ви по подозрение в убийство”. 

 Пита се по какво е познал полицаят, че кондуктора е убиеца.  

 

Отговор на криминалната загадка от миналия брой 

 Инспектор Стрезов се сетил как става изнасянето на диаманти от лабораторията по книгите, 

запазени от инж. Пеев в библиотеката. Първите срички от заглавията на книгите образуват дума-

та “Осцилограф”.  

C!,%!,2�2,
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27 ЮНИ – ДЕН НА СЛЯПО-ГЛУХИЯ ГРАЖДАНИН  

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 Има книги, написани за много велики хора, за гениални личности, за дейци на нау-
ката, изкуството и културата, за политици, за хора с обикновена и необикновена съдба, 
но не са толкова много тези книги, които ни разкриват победата над собствената съдба и 
триумфа на човешките възможности. “Историята на моя живот” е именно такава книга, 
защото тя обяснява живота на една от легендарните личности в човешката история — 
сляпо-глухата американка Хелън Келър.  

Това е първата книга от нейното богато и 
разнообразно творчество, написана през 1902 
г. Автобиографичното произведение е изк-
лючително ценно с това, че то разкрива чо-
вешките измерения на личността на Келър, 
земно, реалистично и логично обяснява ней-
ните изключителни постижения, както в ран-
ните й години, така и по-късно. „В началото 
бях само един малък сбор от възможности.“ 
Това е едно от големите откровения на Хе-
лън Келър. Увлекателно, образно и емоцио-
нално книгата отвежда читателя не към тя-
гостното страдание на тишината и мрака, а 
към привлекателността на слънчевия блясък 
и духовната светлина, към радостта да се жи-
вее. 

 Националната асоциация на сляпо-
глухите в България (НАСГБ) високо цени 
живота и делото на американската сляпо-
глуха Хелън Келър, която е от малкото сля-

по-глухи хора, достигнала до висотите на човешкото познание. Със своя живот, всеот-
дайност и принос за интеграцията на хората с увредени зрение и слух в обществото, Об-
щото събрание на НАСГБ от 08.04.2011 г. определи 27 юни – рождената дата на Хелън 
Келър, като Ден на сляпо-глухия гражданин в Република България. 

 Напомняме на членовете на НАСГБ и териториалните организации по места, да от-
бележат този ден с различни инициативи и прояви, свързани с нейния живот и дело, как-
во знаем за нея и с какво се доказваме със своите дела, като български сляпо-глухи да 
даваме своя принос в социалното включване и интеграция на сляпо-глухите в общество-
то и сътрудничеството между сляпо-глухите от целия свят. 

 

Звук и светлина 
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