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Приоритети
Програма за дейността на НАСГБ през 2012 г.
 
 I. Организационна дейност
 1. Приемане от Общото събрание на бюджета на НАСГБ за 2012 г.
 2. Общото събрание задължава УС и председателя да бъде направено проучване чрез Териториалните организации и НЦРСГ "Хелън Келър" - Пловдив, да оказват съдействие на всички заинтересовани институции за издирване и насочване на сляпо-глухи деца, за включването им в обучение - системата за ранно въздействие, в специалните училища и в масовите училища за интегрирано обучение.
 3. Да се търсят възможности чрез Европейските програми - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" към МТСП за интерпретатори на сляпо-глухи, които да бъдат и сътрудници на ТО по места.
 4. Общото събрание задължава УС да настоява пред МТСП и правителството за промяна на ППЗИХУ, като през 2012 г. се предоставят интерпретаторски-придружителски услуги за сляпо-глухи - 13 лева на сляпо-глухи с 100 % загуба на работоспособност и 8 лева на сляпо-глухи с над 90 % загуба на работоспособност, съгласно чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗИХУ (а не както през 2010 г. и 2011 г. ни предоставиха придружителска услуга 5 лева за слепи).
 5. Общото събрание задължава УС и председателя да изпълняват спечеления от НАСГБ проект "Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухите за повишаване на тяхната социална интеграция", финансиран от Европейски социален фонд на стойност 122 438,88 лв., в който е включена подготовката и провеждането в България на Седмата конференция по сляпо-глухотата на Европейския съюз на слепите (ЕСС), Първия форум на сляпо-глухите жени на Европейския съюз на слепите и Третото Общо отчетно-изборно събрание на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ).
 По същия проект да бъде организирано обучение на интерпретатори-придружители на сляпо-глухи с участие на експерти от партньорски организации на сляпо-глухи от Унгария и Финландия.
 7. а) Да се издирват и приемат за членове на НАСГБ сляпо-глухи лица, отговарящи на изискванията за членство съгласно устава, но с приоритет на тотално сляпо-глухите и сляпо-глухите с тежки комбинирани увреждания на зрението и на слуха, които действително се нуждаят от подкрепата на асоциацията (съгласно чл. 4, ал. 2 от устава - Целите и приоритетите на НАСГБ). Да се ограничи приемът на членове с леки зрителни и с леки слухови увреждания, които не се нуждаят от подкрепата на асоциацията, тъй като те имат по-добра комуникация, общуват свободно и дори не се нуждаят от интерпретатори-придружители.
 б) С цел създаването на ТО на НАСГБ в областите, където няма такива (Благоевград, Кюстендил, София-област, Монтана, Враца, Видин, Ловеч, Пазарджик и Разград), да бъдат издирени и организирани сляпо-глухите, като се търси съдействието на ССБ, СГБ, ТЕЛК и ЛКК, Дирекциите “Социално подпомагане", общини, кметства, учебни и медицински заведения и др.
 в) да се учредят ТО в градове, където има най-малко 5 члена - в гр. Чирпан и други селища. Дори да е и в области, където има създадени ТО.
 8. Общото събрание задължава УС и председателя на НАСГБ да продължат да настояват пред правителството на Република България и държавните институции:
 8.1 Да се отчитат специфичните особености на хората с комбинирани зрителни-слухови увреждания и техните конкретни индивидуални потребности от социални услуги за тяхната интеграция в обществото.
 8.2 Чрез актуализиране на Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за прилагането му, да се предоставят необходимите за интеграцията на сляпо-глухите:
- лични и социални асистенти, интерпретатори-придружители, приоритетно на тотално сляпо-глухите и с тежки зрителни и слухови увреждания; 
- специализирани помощни средства за общуване, комуникация, сигнализация;
- специфични услуги;
- индивидуални планове и програми за интеграция.
 8.3 Чрез задоволяване на тези специфични потребности на сляпо-глухите, да се реализират основните им човешки права - достъп до: общуване и комуникация, информация, заобикалящата среда, образование и рехабилитация, като продължи подготовката на учители по слухово-речева рехабилитация и тактилна комуникация. УС на НАСГБ да настоява жестомимичния език и тактилния жестов език да бъдат приети като официални в училищата за глухи и НЦРСГ "Хелън Келър" Пловдив. 
 8.4 Достъп до трудова заетост.
 9. Общото събрание задължава УС, КС, председателя на НАСГБ и председателя на КС на НАСГБ да проведат обучителни семинари по организационната, контролната, финансовата, социалната, рехабилитационната, културно-масовата, спортната, отдих и туризъм и др. дейности. 
 10. Териториалните организации на НАСГБ, създадени през 2002 г. според възможностите си да отбележат 10-годишния си юбилей.
 11. Годишните отчетни събрания на ТО на НАСГБ за 2011 г. (за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.) да се проведат в периода 06.06.-03.07.2012 г. 
 ІІ. Социална дейност: 
 1. Общото събрание задължава ТУС, председателите и сътрудниците на ТО на НАСГБ да полагат усилия за набиране на дарения за подпомагане на сляпо-глухите и дейността на ТО. Както и дарения от спонсори за ПТС на членовете, тъй като в субсидията за 2012 г., параграфът за ПТС е недостатъчен.
 2. Общото събрание задължава ТУС, председателите и сътрудниците на ТО на НАСГБ да се подпомагат социално слаби сляпо-глухи, да се посещават болни и възрастни неподвижни, като се търсят средства от спонсори и дарения.
 3. Общото събрание задължава председателите и ТУС на ТО на НАСГБ да търсят възможности и съдействат за предоставяне на лични и социални асистенти на крайно нуждаещите се от помощ сляпо-глухи, по проекти на общините и социалните служби.
 ІІІ. Рехабилитационна дейност:
 1. Съгласно решението на Общото събрание и Програмата за развитие на НАСГБ, приета от Общото събрание на 27-28.11.2009 г. за периода 2010 г. - 2014 г. с цел предоставяне на рехабилитационни услуги на сляпо-глухите, УС да продължи да полага усилия за подобряване материалната база на НЦРСГ "Хелън Келър" - Пловдив, създаден в съответствие с удостоверение за регистрация 224 от 19.03.2004 г. за предоставяне на социални услуги “Дом за хора със сетивни нарушения" и “Център за социална рехабилитация и интеграция" и пререгистриран с удостоверение за регистрация 364-03 за предоставяне на социални услуги “Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора" и 364-04 “Дом за възрастни хора със сетивни нарушения" от 09.10.2009 г.
  2. Общото събрание задължава председателите и ТУС на ТО на НАСГБ да търсят специфични форми, принципи, методи и средства за рехабилитация и интеграция на сляпо-глухите в ТО по местоживеене.
 3. Общото събрание задължава председателя на НАСГБ и екипа на НЦРСГ "Хелън Келър" да продължат въвеждането на нови специфични модули, форми, принципи, методи и средства за обучение и рехабилитация, отговарящи на реалните потребности на сляпо-глухите.
 4. Общото събрание задължава председателя на НАСГБ и директора на НЦРСГ "Хелън Келър" да се подготвят специалисти, владеещи тактилния начин на комуникация със сляпо-глухи, като се проведат курсове в сътрудничество със специалисти от НМКЦ по ЖМЕ (Национален методически и консултативен център по жестомимичен език) към СГБ и като се ползва водещия чуждестранен опит на Русия, Норвегия и др. страни чрез взаимни, разменни посещения между специалисти на НЦРСГ "Хелън Келър" и чуждестранните им колеги.
 5. Общото събрание задължава председателя на НАСГБ и директора на НЦРСГ "Хелън Келър" използвайки положителната чуждестранна практика, да се въвеждат в употреба, да се разширява използването им и да се усъвършенстват алтернативните начини за общуване, необходими на сляпо-глухите със значителни, дълбоки и тотални слухови и зрителни увреждания. Приоритет в тази насока са индивидуалните програми, форми, принципи, методи и средства на рехабилитация. За тази цел:
 а) за да се приложат и у нас, водещите в света алтернативни начини за общуване със сляпо-глухи (като тактилен жестов език, различни видове ръчни азбуки, тактилни сигнали и др.) да бъдат адаптирани към българските езикови, социално-културни и психологически особености. За тази цел да се проведат курсове и семинари.
 б) да се състави методика за обучение в начини за общуване със сляпо-глухи, със следните цели: подготовка на преподаватели за сляпо-глухи; обучение на самите сляпо-глухи в алтернативни начини за общуване; подготовка на интерпретатори-придружители на сляпо-глухи.
 в) да се застъпи по-широко и хаптичното общуване като начин на комуникация с тотално сляпо-глухите.
 г) да се издаде помагало на тема "Как да контактуваме със сляпо-глухи", обясняващо за начините за общуване със сляпо-глухите и как всеки съпричастен може да установи контакт със сляпо-глух човек. 
 6. Общото събрание задължава председателя на НАСГБ и директора на НЦРСГ "Хелън Келър" да продължи работата по дистанционно обучение, като форма на рехабилитация на лица със сляпо-глухота по компютърна грамотност, както и ориентиране и мобилност по местоживеене на сляпо-глухи с по-добър слух за изучаването на необходимите маршрути и поради ограничената база на центъра, като надомна форма на обучение.
 7. Общото събрание задължава председателите на ТО на НАСГБ да популяризират добрия опит в компютърната грамотност на сляпо-глухи, добре владеещи компютърните технологии чрез състезания "Без мишка", семинари, групови работни срещи между сляпо-глухи, ползващи и владеещи компютърни конфигурации.
 8. Общото събрание задължава директора на НЦРСГ "Хелън Келър" да проведе практическа конференция по проблемите на сляпо-глухотата с актива на НАСГБ.
 ІV. Културно-масова и спортна дейност:
 1. Общото събрание задължава председателя на НАСГБ, председателите и сътрудниците на ТО на НАСГБ да проведат честване на 15-годишнината от създаването на НАСГБ (15.08.1997 г.) с Викторина с 15 въпроса за създаването, дейността и развитието на НАСГБ:
 първи кръг - в ТО на НАСГБ; втори кръг - за класиралите се за Национална викторина.
 2. Общото събрание задължава председателя на НАСГБ, ТУС, председателите и сътрудниците на ТО на НАСГБ да отбелязват по подходящ начин 27 юни - Денят на сляпо-глухия гражданин в Република България, 132 г. от рождението на Хелън Келър и 44 г. от смъртта на сляпо-глухата Хелън Келър.
 3. Общото събрание задължава председателя на НАСГБ, председателите и сътрудниците на ТО на НАСГБ по повод 15 години от създаването на НАСГБ, 203 г. от рождението на Луй Брайл и 24-май - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, да се проведат в два кръга състезания по бързо четене и грамотно писане на брайл за завършили училищата за слепи, късно усвоили брайл в рехабилитационни центрове и брайлисти с тотална и практическа сляпо-глухота от НЦРСГ "Хелън Келър":
 първи кръг - в ТО на НАСГБ, в които има брайлисти
 втори кръг - за класиралите се за национално състезание по бързо четене и грамотно писане на брайл. 
 4. Общото събрание задължава ТУС, председателите и сътрудниците на ТО на НАСГБ да създадат условия за практикуване и популяризиране в ТО на шахмата и спорта (лека атлетика, канадска борба и спортна табла).
 5. Общото събрание задължава ТУС, председателите и сътрудниците на ТО на НАСГБ да се организира в ТО и проведат почивка, отдих и туризъм в санаториуми и в рехабилитационни бази на ССБ в с. Шипково - Ловешко и гр. Обзор - Бургаско. 
 6. Общото събрание задължава ТУС, председателите и сътрудниците на ТО на НАСГБ да се издирват нови таланти и да се поощряват занимаващите се с художествената самодейност и изкуство. При възможност да се създават самодейни групи при съотношение 50 % сляпо-глухи и 50 % други физически лица (ДФЛ) от слепи певци и инструменталисти с остатъчен слух с певчески и музикални качества и виждащи и чуващи (помагащи).
 7. Общото събрание задължава ТУС, председателите и сътрудниците на ТО на НАСГБ всяка Териториална организация според възможностите си, да поддържа фотоалбум, както и видеозаписи-филми, които да са историята на Териториалната организацията и на НАСГБ за идните поколения. 
 8. Общото събрание задължава ТУС, председателите и сътрудниците на ТО на НАСГБ да се провеждат екскурзии и туристически излети за разнообразяване живота на членовете на НАСГБ. Да се организират съвместни срещи между ръководствата на ТО за обмяна на опит. 
 9. Общото събрание задължава ТУС, председателите и сътрудниците на ТО на НАСГБ да се проведат ежегодни прегледи на художествената самодейност в ТО, посветени на 15-годишнината от създаването на НАСГБ (15.08.1997 г.). 
 10. Общото събрание задължава председателите и сътрудниците на ТО на НАСГБ ежегодно да се провеждат двустранни срещи между териториалните организации на НАСГБ по лека атлетика, канадска борба, шахмат и спортна табла. 
 11. Общото събрание задължава ТУС, председателите и сътрудниците на ТО на НАСГБ да се организират в ТО на НАСГБ изложби с фотоалбуми, приложно и изобразително изкуство, кулинарни умения.
 12. Общото събрание задължава ТУС, председателите и сътрудниците на ТО на НАСГБ да се отбелязват по подходящ начин Денят на Освобождението на България от османско иго (3 март), Великден (април), Ден на протеста (5 май), Гергьовден, Ден на храбростта и българската армия (6 май), Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост (24 май), Денят на съединението (6 септември), Денят на независимостта на България ( 22 септември), Международен ден на белия бастун (15 октомври), Ден на слепия гражданин (13 ноември), Международен ден на хора с увреждане (3 декември), Коледни, Новогодишни и други религиозни празници, както и рождени и именни дни на членовете.
 V. Издателска дейност:
 1. Общото събрание задължава Снежанка Кирчева - редактор на списание "Звук и светлина" през 2012 г. списание “Звук и светлина" да се издава 12 броя (ежемесечно). Списанието да излиза на плоско-печатен шрифт, като говорещо списание на компакт-диск, брайлов шрифт и като онлайн-издание. 
 2. Общото събрание задължава Светлозар Парапанов - координатор на НАСГБ да съдейства за издаване на плоско-печатен и брайлов шрифт на:
 1) Сборник от доклади от Международният семинар по сляпо-глухотата (25-31.05.2010 г.), с участието на специалисти от Русия, Норвегия, Хърватска, Италия и България. 
 2) Сборник от доклади от 15-та Световна конференция по сляпо-глухотата на Дефблайнд Интернешънъл в Бразилия през 2011 г.
 3. Общото събрание задължава Светлозар Парапанов - координатор на НАСГБ да съдейства за издаване на брошури, диплянки, рекламни материали, календари и др. Актуализиране съдържанието на уеб-сайта на НАСГБ.
 VІ. Международна дейност:
 1. Общото събрание задължава Димитър Парапанов - председател на НАСГБ и Светлозар Парапанов - координатор на НАСГБ, през 2012 г. НАСГБ да продължи контактите си и взаимодействието си със Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ) и Европейския съюз на сляпо-глухите, както и с национални сродни организации на и за сляпо-глухи.
 2. Общото събрание задължава Димитър Парапанов - председател на НАСГБ и одитор на ЕССГ да участва в заседание на ИК на ЕССГ през месец май, 2012 г., в Финландия
 3. Общото събрание задължава Димитър Парапанов - председател на НАСГБ и Светлозар Парапанов - координатор на НАСГБ, според финансовите възможности да се осъществят двустранни срещи по лека атлетика, шахмат, канадска борба, спортна табла и да се изнесат концерти в съседни страни с цел обмяна на опит, популяризиране на спорта и културата.
 4. Общото събрание задължава Димитър Парапанов - председател на НАСГБ и Светлозар Парапанов - координатор на НАСГБ, да се осъществят контакти със сляпо-глухи от балкански страни с цел създаване на национални асоциации и изграждането на Балкански консултативен комитет към ЕССГ.
 5. Общото събрание задължава Организационния комитет: Димитър Парапанов - председател на НАСГБ и Светлозар Парапанов - координатор на НАСГБ, да се проведе Седмата конференция по сляпо-глухотата на Европейския съюз на слепите (ЕСС), Първия форум на сляпо-глухите жени на Европейския съюз на слепите и Третото Общо отчетно-изборно събрание на Европейския съюз на сляпо-глухите в България, 23-29 октомври 2012 г.
Управителен съвет на НАСГБ
***************************************************************************
Делници и празници
В името на отбора
 Спортът в днешно време е много особен вид удоволствие за тези, които го приемат като необходимост. Силно казано, но е истина. През целия си живот съм мечтал за сплотен отбор, в който да се спазва стриктно правилото - Един за всички, всички за един.
 То е много важно, когато се гради лицето и облика на организирана група хора, независимо от нейното предназначение. Така е на думи. За съжаление в реалния живот е друго. Хората се променят, в зависимост от ситуациите, забравят за задълженията и отговорностите към тези, които са ги подкрепяли в трудни времена или са им помагали в тежки моменти. Такива неща се случиха през изминалата 2011 г. и в спортен клуб "Марица" - Пловдив. Първо дойде удара под кръста от един от членовете на нашия клуб, подмамен и подлъган от определен кръг хора довело до отлив на спонсори и общински субсидии. След това последва неуспешен опит за сваляне на председателя на клуба, отлив на членска маса заради непочтени игри и неосъществени болни мечти. От началото на тази година започнахме всичко наново. Ново изграждане имиджа на клуба, създаване на нови комуникативни връзки, така необходими за да може спортен клуб "Марица" да си стъпи на краката.
 Да върнеш доверието на цяла една община, градено години наред и съсипано за часове. Повечето хора биха се отказали да продължат след такива трусове. Който ме познава добре, обаче знае, че аз не се предавам лесно. Често съм казвал, че колкото е по-трудно, толкова ми е по-добре. Не че съм кой знае кой, а просто защото няма какво да губя в живота. Не притежавам нито къщи, нито имоти, нито банкови сметки, заради които да не мога да спя. Това ми дава свободата да правя всичко с удоволствие и единствено за радост на другите, колкото и странно да звучи. Отличия, медали, грамоти, пари. Всичко е вятър работа. Няма нищо по-ценно от приятелското рамо, от хората, на които можеш да разчиташ.
 Така си мисля аз, но не всички мислят така.
 Тръгнахме да пътуваме за Козлодуй за участие в държавното първенство по канадска борба. За първи път без средства, на собствени разноски. Четирима души, решени на всичко единствено в името на спорта. Другите намериха оправдателни причини да не дойдат, макар да знаехме, че истинската причина беше плащането от наша страна на разноските по участието ни в състезанията. Дали съм прав или не за тази констатация, времето ще покаже. Вярно е, че не сме женени за този клуб. Само че не може непрекъснато да искаш без да даваш. Братята американци са го казали - На света няма безплатен обяд. Да, ама не. В спортен клуб "Марица" - Пловдив е друго. Прав е един приятел като ми каза: “Виж господин Дамянов, за всичко си виновен самият ти. Ти ги научи така". Лагер сборове на морето, двустранни срещи пак там, храна за тренировки, след състезателни възстановителни почивки. Като на световни шампиони. Не, не е така. Това беше период, в който успях да доведа дотам нещата, че членовете на клуба да се почувстват като нормалните спортисти. Нали за това се борим, за тая пуста интеграция в обществото. Да накараме хората да ни приемат за нормални. Това е супер хубаво, ама защо постоянно забравяме за американската поговорка. Пустият му балкански манталитет. Да гледаме само келепира. Без да си мръднем пръста дори, да вземем и това дето не ни се полага. Та и повече ако може. Е за това ме боли. Не че без нас нямаше да мине Козлодуй. Ще мине, та чак и оттатък Дунава ще замине. Оттатък Дунавския бряг е европейското в Полша, а по-нататък световното в Бразилия. Но за да стигнеш до там, трябва доста да си напънеш задните части, а и не само тях. Ето това исках да кажа на хората, които не дойдоха на държавното по канадска в град Козлодуй.
 След около месец предстои международният турнир по канадска борба за купа "Гашевски" в Горна Оряховица. Надявам се тези, които не дойдоха с нас, да идат там и да ни отсрамят. Със собствени средства, разбира се.
Кирил Дамянов
***************************************************************************
   В ТО-Шумен Да сме живи, да сме здрави, на годините напук!
 На 17.04.2012 г. сляпо-глухите в ТО от гр. Шумен отбелязахме рождените дни на 11 членове за първото тримесечие на годината и Великден в читалище "Напредък". Това е най-красивият месец на цветята. Поговорихме за християнските празници - Лазаров ден, Цветница, Великденските традиции и обичаи у нас и в различните страни по света. Войка Димитрова и Стоянка Минчева ни разказаха спомени от тяхното детство за тези големи празници. Председателят поздрави рождениците и им пожела да са все така здрави и бодри, за да се срещаме и занапред. Рождениците получиха цветя и подаръци. Всички присъстващи хапнахме от приготвената почерпка - козунаци и великденски яйца. Тържеството продължи с поздрави към рождениците, хора и игри под звуците на акордеона на Милен Михов. В края на тържеството разгледахме изложбата "Икони".
Върбина Станкова
***************************************************************************
В ТО-Пловдив Великденски празници
 На 12.04.2012 г. членовете на ТО на НАСГБ - Пловдив и на клуба на инвалида към Община Пловдив - район централен се събраха на съвместно честване на Великден. Гост на тържеството беше председателят на НАСГБ и директор на НЦРСГ "Хелън Келър" - Димитър Парапанов. Председателят на териториалната организация на сляпо-глухите в Пловдив - Снежанка Кирчева откри тържеството, като запозна присъстващите с дневния ред и даде думата на Димитър Парапанов за кратко слово към членската маса. След това самодейците изнесоха музикална програма, с която поздравиха присъстващите и им пожелаха весели празници. Първи се изявиха новата група "Орхидея", която е към женски клуб на слепите "Орхидея". В неговия състав са Фиданка Оцова, Васил Оцов, Стоянка Ангелова и Станка Арабаджиева които са членове на НАСГБ и клуба на инвалида към Община Пловдив - район централен, Параскева Емилова - нов член на клуба на инвалида. Групата се представи с индивидуални изпълнения и общи, които изненадаха публиката. Самодейците пяха от сърце, а присъстващите се насладиха на съдържанието на песните и изпълнението. След тях група "Здравец" изнесоха своята музикална програма и индивидуални изпълнения на Димитър Стоянов, Ася Бурова и Катя Михайлова. Катето се посреща с радост от членската маса, защото внася бодрост и младежко ухание сред нас със своята певческа дарба. Дори имаме членове, които идват на събрание специално да я чуят. Благодарни сме на това момиче, че въпреки ангажиментите си не ни изоставя и продължава да идва и весели хората. След "Здравец" на сцена излязоха дует "Настроение" от Димка Дамянова и Кирил Дамянов, които отново напълниха душите с хубава българска музика.
 Накрая членовете си разотидоха весели и доволни с по два козунака подсигурени от ТО- НАСГБ и клуба на инвалида към Община Пловдив - район централен.
Снежана Кирилова
***************************************************************************
В ТО-Варна 14 години пътеки към сърцата на хората
  На 09.05.2012 г. - Деня на победата и деня на Европа, ТО на НАСГБ - Варна отбеляза по достоен начин 14 г. от основаването си. В чест на празника, всички членове на организацията, след като поднесохме цветя на признателност, проведохме излет до перлата на варненското Черноморие - курорта "Свети Константин и Елена". Сред чудните краски на природните забележителности и сводовете на манастира "Свети Константин и Елена", присъстващите изслушахме с интерес легендата за целебната вода и основаването на манастира. Слушахме легендата и сякаш пред нас всичко оживя и всеки мислено се пренесе в онази злокобна нощ, когато бурята изхвърля на брега разбития кораб. Представихме си онази красива, незряща девойка, на която се присънила Света Богородица и е посочила мястото с чудодейния извор. Със силата на своята вяра и любов, тя успява да го намери и проглежда...
  Камбанният звън от камбаните на манастира ни върна към действителността и всички с радост продължихме излета. 
  Ръководството на териториалната организация беше подготвило много приятна изненада, като осигури скромен обяд сред чудесната панорама, разкриваща се от ресторант "Морски рай". 
  Всеки от нас отнесе по един чудесен спомен от този ден и с нетърпение очакваме предстоящите прояви в чест на годишнината от основаването на ТО на НАСГБ - гр. Варна.
Динко Костадинов
***************************************************************************
В ТО-Добрич Стремеж за по-достоен живот
  Традиционно и тази година сдружение "Хобис клуб" инициира мирен протест по повод Международния ден за протест на хората с увреждания. Включиха се ТСО на ССБ, клуб "Надежда" към Съюза на инвалидите и ние от ТО на НАСГБ - Добрич. Събирането се проведе на централния площад в града. Всеки от лидерите изнесе исканията си за подобряване условията за по-достоен живот на хората с увреждания. Събитието провокира интереса не само на случайните минувачи, а и на представители на медиите. Журналистите интервюираха голяма част от присъстващите. Микрофона се подаваше от ръка на ръка. Повдигнаха се въпроси, свързани, както с голямата безработица сред нашите съсъдбеници, така и други, насочени към различни проблеми, пряко свързани с равностойното ни участие във всички сфери на обществения живот.
  Ние, представителите на ТО на НАСГБ, изложихме следните искания пред широката общественост:
  1. Подобряване на необходимите условия за социалното включване на хората с двойно сензорно увреждане чрез междусекторните услуги на достъп до: трудова заетост, образование, спорт и т.н.
  2. Да се осигурят асистенти, интерпретатори на хората с двойно увреждане като се използват всички източници за финансиране на услугата.
  3. Срокът за ползване на слухов апарат да бъде съкратен от шест на три години. Това се налага поради факта, че сляпо-глухият включва денонощно апарата, за разлика от глухия човек, при което бързо се амортизира протезата.
  Много са неуредените проблеми на хората със сензорни увреждания, а ние успяхме да изброим само някои от тях.
Калинка Ковачева
***************************************************************************
Силуети
     Най-големият просветител, общественик и учен - Найден Геров
  В началото на 19 век суровата природа на балкана извайва независими характери, извоювали по един или друг начин спокойствие за градовете си. Един от тези духовно извисени българи е даскал Хаджи Геро Мушек - обезсмъртен като Хаджи Генчо в Каравеловата повест "Българи от старо време". В неговия дом на 23 февруари 1823 г. се ражда осмото от тринадесетте му деца - Найден Геров. Строгият и начетен даскал дал подобаващо възпитание и обучение на сина си в училището, намиращо се в тяхната къща. Но 11-годишният Найден имал нужда от по-сериозно образование и е изпратен в Пловдив, където учи в гръцко училище. На 13 г. се връща в Копривщица, където по това време учителства Неофит Рилски. Той скоро разбира колко даровит и добър ученик има в лицето на Найден и ходатайства пред живеещия в Одеса копривщенец - Христо Стойкович да поеме издръжката на детето. Стойкович е родолюбив българин и скоро Геров заминава за Одеса и по-късно постъпва като ученик в прочутия Ришельовски лицей, където завършва през 1845 г. с отличие. По време на престоя в Одеса Геров е погълнат от атмосферата на българската емиграция. По това време там са фигури като Васил Априлов, Добри Чинтулов, Иван Богров, Никола Палаузов и други видни книжовници. Общото между тях е, че са родолюбци, отдадени на науката - хора смятащи, че просветата е единствения начин да се пробуди заспалият, поробен техен народ. Важно е да се спомене, че почти всички от тези хора освен близките си възгледи имат и още нещо общо - пишат поезия. В Одеса се раждат и първите сериозни поетични произведения в нашата литература. Завършил лицея през 1845 г., Геров се опитва да замине за Виена за да продължи образованието си. Не успял да намери пари от стипендия, решава да се върне в България. 
  През пролетта на 1846 г., двадесет и три годишен поема по пътя към Копривщица, за да предава своите знания на своя народ. Пристигайки в Копривщица, без да губи време Геров започва своята просветителска дейност. Отваря първото класно училище, прави първата в България учебна програма, съблюдава строг ред. Много бързо се прочува по цялата страна, учениците му са от Плевен, Пловдив, Чирпан, Калофер, Пазарджик и т.н.
  През 1848 г. е поканен в Пловдив да ръководи гимназия, финансирана от българската интелигенция, с което тя се надява да изтласка гръцкото влияние в града под тепетата. По това време и духовенството, и обучението в Пловдив са гръцки. Само малка група заможни хора, предимно копривщенци се опитват да възвърнат вярата, че и българският език става за просвета. С много перипетии, с много борби Геров успява да постигне тази цел - цел, движила живота му, както личи от следния негов разказ: "Достигнал съм до голям чин и почести, радвам се на добро име и, слава Богу, нищо не ми липсва, но никога няма да забравя 20 юли 1851 лето. Една неделя преди тоя ден гърците имаха изпит в своето главно училище, дето бях поканен да присъствам и аз. А тогава учението в гръцките училища се състоеше само в изучаване на стария гръцки език, който накрай пак не научаваха... На тоя изпит присъстваше цветът на пловдивските гърци начело с владиката. На всички се четеше на лицето им една гордост, една превзетост: само гръцкият език е приспособим за учение, напусто се мъчите с вашия дебел български език, вижте каква дълбока наука се крие в нашия език! След изпита аз поканих владиката с всичките присъстващи първенци гърци да дойдат на моя изпит в българското училище. На 20 юли, св. пророк Илия Гръмовник, след божествената служба, нашето училище беше препълнено с народ, когато гръцкият владика заедно с гръцки първенци дойдоха на изпита. Разнообразието на преподаваните предмети, разбраните отговори на учениците, решението на много математически и физически задачи, точното показване на географски места слисаха присъстващите гърци... Гръцкият владика се навъси и подкачи да пита гръцките учители защо тези предмети не се учат в тяхното училище. След изпита гърците си отидоха като попарени, те се изпокараха и промениха учителите си, а моите ученици и нашите българи тържествуваха. Тоя ден е най-радостният в живота ми..." . След тези успехи Найден Геров с още по-голям плам, подкрепен най-вече от д-р Чомаков, продължава борбата срещу гръцкия натиск върху българската народност и език. През 1857 г. Найден Геров е назначен от руското правителство като пръв вицеконсул в Пловдив. Това дава огромна свобода на действията му като просветител. Турските власти може и да не са гледали с добро око на дейността му, но като руски поданик и вицеконсул Геров се е ползвал с доста привилегии. В цяла тракийска област той развива широка дейност в училища, читалища и кръжоци. Също така подпомага и българската революционна организация със съвети. Хубаво е да се спомене, че Геров е бил противник на реакционните идеи на Каравелов, Ботев, дори Левски и остро е осъждал опитите им за подклаждане на въстание. Смятал е, че свободата ще дойде от Русия - страната, която малко или много е заслепила ума му - както и от тихата просветителска дейност сред населението и дипломацията в Цариград. При разгрома на Априлското въстание през 1876 г. е принуден да се укрие в руската легация в Истанбул, тъй като цялата му дейност не е тайна за турските власти и те го обвиняват като главен подбудител на въстанието. През Руско-турската освободителна война Найден Геров служи при руското командване, а в последствие участва в териториалното устройство на България. За кратко е и губернатор на Свищов, но след Берлинския договор се прибира в Пловдив и се отдава на научната си работа и делото на своя живот - "Речник на блъгарский язик, с тлъкувание речити на блъгарски и русски. Събрал, нарядил и на свят изважда Найден Геров". Цели петдесет години събира той думи, поговорки, песни, за да положи основата на този епохален труд. Със своите 70 хиляди думи, над 24 хиляди изречения, 5 хиляди части от народни песни 16 хиляди пословици и над 2000 имена - това е писмен паметник на българския език и творчество без аналог. На 9 октомври 1900 г., след близо двегодишно боледуване почива големия общественик и учен Найден Геров. Камбаните в Пловдив бият тъжно, а цялото общество е покрусено. Отишъл си е най-големият просветител и една цяла епоха приключва с него.
Звук и светлина
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От първо лице
     Най-добрият човек, когото познавам
  Всеки от нас си има най-добър човек. За мен той е Станчо Димитров Маринов. Съвсем случайно се запознах с него преди три години. Налагаше ми се да изляза до центъра на града. Взех си бастуна и тръгнах. Тъкмо бях наближил светофара, когато ме настигна непознат мъж и любезно ме попита: "Искате ли да Ви помогна да пресечете отсреща?" С благодарност се съгласих на предложението му и той хващайки ме под ръка тръгна редом с мен. Но след пресичането моя събеседник не ме остави, а продължихме заедно към центъра. Вървейки ме запита как се казвам, къде живея, откъде съм? Отговарях на въпросите му и така се оказа, че живеем в един и същи квартал през една улица. А когато си казах името, той учудено ме попита какъв ми е Петър Стефанов Лицов. Казах, че това е брат ми и още по-учудващо се разбра, че те двамата дълги години са работили заедно и са стари познати. Преди да се разделим Станчо ми даде телефонния си номер и предложи, когато имам нужда от помощ да му се обаждам и той ще се отзовава ако е свободен. Този човек удържа на думата си и винаги ми е помагал, когато го помоля за услуга. За разлика от някои наши хора Станчо помага безкористно и не ми е искал нито пари, нито почерпка за свършената работа. Ето така случайността ме срещна с него и ние бързо се сприятелихме. Той е безкрайно добър човек, който помага не само на мен, но и на моите приятели. А от както станах председател на ТО на НАСГБ - Горна Оряховица, Станчо започна да помага и в работата ми. Например в търсенето на дарения за организацията щеше да ми бъде много трудно без неговата помощ. Научи ме дори да играя на спортна табла и веднъж ме води чак до Пловдив на състезания. Постепенно започна да се включва в мероприятията на териториалната ни организация. Но не като обикновен участник, а най-активно във всичко и при обслужването на хората. Членовете на ТО на НАСГБ - Горна Оряховица бързо свикнаха с него и го обикнаха, защото Станчо се отнася с искрено уважение към тях и много им помага. Не е ли истински дар от Бога, че имаме такъв човек, като Станчо Димитров Маринов. Той е душата на нашия малък колектив. От сърце му желаем здраве и дълголетие, за да е още дълги години сред нас. Станчо е електротехник по професия, но отдавна е пенсионер. Обаче въпреки своята 80-годишна възраст, той все още продължава да работи, като пазач в една горнооряховска фирма. Именно затова го обичаме, защото освен трудовата си заетост той намира време за нас - сляпо-глухите и неотлъчно за всичко е на наше разположение. Радваме се, че все още се срещат хора като Станчо и сме горди, че именно такъв човек е сред нас!
Иван Лицов
***************************************************************************

Щрихи от родината
     Филиал Баня, Карловско
  Филиал Баня, известен повече като Карловски минерални бани се намира на 47 км. северно от гр. Пловдив, на 12 км. южно от гр. Карлово и на 15 км. североизточно от гр. Хисаря. Филиалът се намира в национален курорт гр. Баня (община Карлово), който е разположен в подножието на южните склонове на Средна гора на надморска височина 282 м., в долината на р. Стряма. На север се извисява Стара планина. Рехабилитационната болница е разположена в тих район на края на града, близо до обширен парк. Специфичните климатични условия, мек преходно-континентален климат с леко средиземноморско влияние, както и относителната средногодишна влажност на въздуха (70 %), допринасят за благотворното повлияване на редица заболявания. Зимата е кратка, умерено студена, неветровита с много слънчеви дни. Пролетта започва сравнително рано, но е по-прохладна от есента. Лятото е умерено горещо, с хубави топли вечери. С тези климатични особености курортът спада към целогодишните климатични и бански курорти. Особеностите на филиала произтичат от наличието на калонаходище с минерално-торфена кал, както и от профила на минералната вода. Минерални води - слабо минерализирана, сулфатно, хидрокарбонатно-натриева, флуорна, силициева вода с високи алкални реакции, метасилициева киселина около 65,7 мг/л, флуор 8,4 мг/л. 
  Показания за лечение:
  Възпалителни и дегенеративни ставни заболявания: ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, артрити и артрози, следфрактурни състояния.
  Заболявания на централната и периферната нервна система: радикулити, неврити, плексити, дископатии, дискови хернии.
  Функционални заболявания на нервната система: неврози, кожни заболявания: псориазис и псориатични артрити, хипертонии.
  Методи на лечение:
  - Балнеолечение - минерални басейни, минерални вани, минерален душ.
  - Термотерапия - калолечение (открито и закрито), луголечение, парафинолечение и криотерапия.
  - Апаратна физиотерапия и лазертерапия.
  - Кинезитерапия - индивидуална, групова, подводна. Масаж - ръчен, апаратен, подводно- струев.
  - Хелиотерапия - минерален плаж с три басейна.
  - Диетично хранене според заболяването.
  Град Баня е привлекателен балнеоложки център. Освен утвърдените туристически маршрути по живописния южен склон на същинска Средна гора или разходките на свеж въздух в полите на планината, посетителите на града биха могли да се полюбуват и на лятната резиденция на цар Борис ІІІ и богатата ботаническа градина към нея, както и на традиционното организиране на кукерски празници през месец март, празник на розата през месец май, събор на каракачаните през юни или есенните дни на книгата, организирани от община Карлово. 
  Противопоказания: 
  - епилепсия, туберкулоза, анемии, цирози, тежък диабет, кръвоизливи.
  - сърдечно-съдови заболявания в декомпенсация;
  - психични разстройства;
  - тежки белодробни заболявания (астма, емфизем, абсцес и др.)
Цитат: www.rehabilitation.bg
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Традиции Празници 
     Празници през месец май
  Май - на латински "Майус" е месец на богинята Майа, дъщеря на Атлас и майка на Меркурий - вестителят на боговете, бог на търговията, красноречието и хитростта. Народът нарича месец май още "тревен".
  1 май - Еремия (Зъмски ден). Старите хора наричат първия ден на месец май Еремия (ирминден) или Зъмски ден (Змийски ден) и казват, че който в този ден работи полска работа ще бъде ухапан от змия през лятото.
  2 май - Имен ден на Борис, Борислав, Борислава. В митологията борът е символ на безсмъртие, защото се възприемал, като тялото на мъртвия и възкръснал Бог, който сменя годишните времена.
  5 май - Имен ден на Ирин, Ирина. Означава "мир". 

  6 май - Гергьовден. Води своето начало от древен езически празник, свързан с пасищното отглеждане на овцете, козите и с тяхното първо задояване. "Георгиус" идва от старогръцки и значи "земеделец".
  12 май - Герман градушкар. Градушкарите в българския народен календар са четири, но първият и главен градушкар, празнуван на 12 май, е Герман (от старинното тракийско "герм" - горещ). На градушката е отредено първенство за умилостивяване на Германа-градушкар. Тоя ден никой не работи полска работа, а ако някой се осмели, хората насила го спират. Старите хора разправят, че градушка правят мъртвите грешници на оня свят и го трупат на купове, откъдето дядо Господ взема ледени зърна и бие с тях грешниците на земята. Герман-градушкарят изпращал глух старец да води градушката, като му наръчал: "води я там, дето вчера не си ходил!", пък той чувал "води я там, дето вчера си ходил" - затуй град бие там, където е удрял и по-напред. Облакът с градушката се предвождал от кръстат орел. Хората, като видят такъв облак, гърмят с пушка срещу него, та плашат орела да заведе облака на друго място. А когато започне да вали град, вземат брадва и нож и ги поставят на земята с остриетата нагоре, за да пресекат града на дъжд. Също, за да престане градушката, нареждат на момче и момиче, които са първаци или изтърсаци от две нероднински семейства, да глътнат едновременно по едно ледено зърно. После те стават побратим и посестрима.
  20 май - Спасовден (възнесение). Това е голям празник, шарен празник - ден на Св. Спас, защото бил спасител и всичко живо на земята лек дири от него. На тоя ден ако вали - "Златен дъжд" му думат, златен за треви и билки, златен за ниви и овошки. Още вечерта срещу Спасовден, който човек е болнав, взема зелена паница, зелено бърдуче или зелена стомна, увие ги в бял, нов пешкир, тури в бохчата просорясана пита и варена кокошка и подир залез слънце тръгва "на росен". Като преспива на открито и росата го нароси - оздравява, защото тая вечер самодивите лекуват всички болежки - Св. Спас ги праща при хората. Затуй на сутринта болните дар оставят на поляната, където са преспали - яденето, което носят и везан пешкир, чорапи или кенарена риза. Овчарите, като изкарат рано овцете, се гощават и вземат даровете, като благославят за изцеление на болните и благословията им е кадемлия. Заранта на Спасовден хората за последно се поздравяват с "Христос воскресе!" и отговарят "Во истина воскресе!", пак боядисват червени яйца и ги раздават по комшиите. Ходят и на гробищата. Там, на гроба се слага червено яйце и орехови листи, за да пазят сянка на починалия. После се прелива с водица, само с водица, защото вярват, че тоя ден горят дъските на умрелите и с вода да се угасят. След това на мегдана се събират млади и стари и играят хора, ама повече на песен и първото хоро е винаги наляво, за помен на умрелите - да помагат на живите.
  21 май - Константин и Елена. На този ден в района на Странджа планина празнуват нестинарите. Името им днес е само спомен, който буди почуда и възхита от силата на българския дух. За това, как българите са започнали да играят по жарава, има стара легенда от Странджа планина...
  Било много отдавна, в ония времена, когато Господ ходел всред хората. Един ден му дотежало да се разправя с хорските дела и намислил да си намери помощник. Чудел се как да го изпита във вярност и наумил. Наклал огън до небето и събрал всички ергени. Когато огънят станал на червена жарава, рекъл: "Който влезе в огъня с боси нозе и ми поиграе по жаравата, той ще ми стане помощник!" Гледали ергените живата жар и не се решавали да се събуят. Но се намерил един смелчага, името му било Костадин, влязъл бос в огъня, играл в огнената жарава и нищо не му станало. Него взел Господ за помощник. Минало година време и на Костадин му се приискало да се ожени. Господ кандисал и за да му избере достойна невяста, подложил момите на същото изпитание. Мома Елена играла боса в огъня и Бог благословил този ден да носи името на двамата - Костадин и Елена. Оттогава българите играят нестинарство. Още в зори млади и стари подготвят дървата за огъня. Настане ли вечерня, клепалото бие. Момчета с икони и нестинарите обикалят три пъти около черквата и застават до разстланата жар. Писва гайда, тъпанът зачестява и нестинарите заиграват с боси нозе. Първом около огъня, а като ги "прихване", нагазват в жарта. Ритъмът е омаен, обземащ, свещен, накъсван от пронизителното нестинарско "ва-а-ах!" играят с "опашатата" икона, пипат с ръце жарта, а около тях огнената вакханалия пръска на талази искри. Нестинарят играе в огъня без да усеща болка и да изгаря нозете си, въпреки че температурата на разтопената жар е между 400 и 800 °С. По ходилата му няма никакви следи от изгаряния и на другия ден той ходи така леко и свободно, както и по време на играта в огъня. След играта в огъня започва нестинарското хоро околовръст, на което трябва да се хванат и поиграят всички за здраве и берекет.
  24 май - Имен ден на Кирил и Методи. Въпреки, че празникът на Светите равноапостоли Кирил и Методий е на 11 май, повлияни от празника на славянската писменост, именниците празнуват в този ден. От старогръцки: Кирил - "господарски" и Методи - "който изследва, води се по метод".
  29 май - Имен ден на Теодоси, Теодосия. Името означава "даден от Бога". В Тракия я наричат "Спасовската задушница", а в Северна България още "Петдесетнишката". На този ден хората посещават гробищния парк и наред с преливането, паленето на свещи, раздавките и помените оставят орехови листи, както на Спасовден. 
  31 май - Духовден. Българите вярват, че от Велики четвъртък до Св. Дух душите на всички мъртви са на свобода на земята. Ходят обикновено по цветята, по дърветата, а с орехова шума ги мамят, за да се съберат в този ден. На Духовден душите се прибирали и затваряли чак до идната година на Велики четвъртък, когато се отварят небесните двери. За изпроводяк на душите хората колят курбан, правят общи трапези, пеят и се веселят. Духовден е винаги в понеделник - 51 дни след великден, а цялата седмица наричат Русалска неделя. До Св. Дух не горят лозовите пръчки, за да не сърдят русалките, да не събарят ресата от лозниците, от което гроздето "изресява", става рядко и със ситни зърна. 
Звук и светлина
***************************************************************************

Най бърза и евтина кулинарна рецепта

     Агнешко печено магданозлия 
(предложение на Светла Маринова от Добрич)
  Продукти: 1 кг. агнешко месо от плешка или бутче, сол, червен пипер, 2 връзки пресен лук, 3 връзки магданоз, 3 с.л. олио.
  Начин на приготвяне: Месото се измива добре и се слага да се полусвари с малко вода. Като възври, се посолява. След като поомекне, се изважда, слага се в тавичка, поръсва се с червен пипер и се прибавят ситно нарязаните зелен лук и магданоз. Залива се с бульона от месото, опитва се на сол, полива се с олио. Пече се в умерена фурна - 180 градуса, докато месото се зачерви, а сосът се сгъсти до каша.
***
    Книжен кебап
(предложение на Йорданка Стайкова от Шумен)
  Продукти: 1 кг. агнешко месо, 1 к. чаша краве масло, 1 к. чаша олио, 3 домата, 2 връзки пресен лук, 1 с.л. ситно нарязан магданоз и джоджен, смлян чер пипер и сол.
  Начин на приготвяне: Нарязваме месото на кубчета и запържваме в мазнина, прибавяме доматите, настъргани на едро ренде, пресния лук, магданоза, джоджена, солта и черният пипер на вкус. Объркваме всичко и слагаме в средата на голямо парче намаслена пергаментова хартия. Правим пакет, който поставяме в тава, поръсваме го с вода и печем в умерена фурна.
***
     Мариновано филе от херинга 
(предложение от Снежанка Кирчева от Пловдив)
  Продукти: филе от херинга, червен кромид лук за салата, черен пипер, бахар 1-2 зърна, захар 1-2 щипки, сол, оцет, вода, чесън, розмарин на връхчета.
  Начин на приготвяне: Филето от херингата се нарязва на тънки и дълги ивици (жулиен), които в последствие нарязваме на кубчета. Поставяме в съд от йенско стъкло. На котлона възваряваме марината от вода, оцет, черен пипер на зърна, бахар, кромид лук и чесън. Подправяме със сол и щипка-две захар. Охлаждаме и с тази марина заливаме филетата. Поръсваме с розмарин на връхчета и оставяме на студено 12-24 ч.
  Сервираме с пържени картофи и студена бира по избор.
***
     Пиле по неаполитански
(предложение от Калинка Ковачева от Добрич)
  Продукти: няколко цели пилешки бутчета, бяло вино, розмарин, скилидки чесън, олио или зехтин.
  Начин на приготвяне: Бутчетата се одират от кожата и се нареждат в широк тиган с капак. Сипва се бяло вино, колкото да ги покрие. Слагат се и няколко стръкчета розмарин за кратко, колкото да си пуснат аромата. Между бутчетата се слагат и две-три скилидки чесън, нарязани на ситно. Слагат се на слаб огън, като бутчетата се обръщат постоянно. Това се прави, докато виното изври напълно. След това се слага олиото и се допържва до златисто. Рецептата е много лесна и бърза за изпълнение и е подходяща за екстремни ситуации с непредвидени гости. Виното придава уникален вкус на месото. За гарнитура са подходящи задушени картофи с масло и копър.
***
     Крехко агнешко с булгур 
(предложение на Ани Петрова от Добрич)
  Продукти: Около килограм или килограм и половина агнешка плешка, една връзка зелен лук, чаена чаша и половина ориз, сол, черен и червен пипер, половин чаша булгур, джоджен.
  Начин на приготвяне: Месото се сварява до полуготовност. В тиган се запържват ситно нарязания зелен лук и ориз, поръсва се със сол, черен и червен пипер на вкус и нарязания джоджен. Накрая се изсипва булгурът за кратко. Разбърква се всичко и се изсипва в тава. Върху ориза се слага плешката - цяла или на парчета. Залива се с 5-6 чаши от бульона, в който е вряло месото. Водата трябва да е повече, защото и булгурът изисква повече. Крехкото агнешко с булгур се пече на 200 градуса за около 40-50 минути. 
***
     Лесен ванилов крем
(предложение на Войка Димитрова от Шумен)
  Продукти: 1 л. сварено топло прясно мляко, 4 яйца, 6 с.л. брашно, 9 с.л. захар, 2 ванилии, 50 гр. краве масло.
  Начин на приготвяне: Смесваме жълтъците, захарта и брашното с малко студено мляко или вода до получаване на гъста гладка каша. Добавяме я към топлото мляко на котлона и бъркаме до сгъстяване на крема. Две минути преди свалянето му от котлона добавяме ванилиите и маслото. Преди да разпределим крема в подходящи купички, към него се добавят разбитите на сняг белтъци. Украсяваме с шоколадови пръчици. 
***
     Яхния от агнешко с булгур
(предложение на Войка Димитрова от Шумен)
  Продукти: 1 кг. агнешко, олио, 2 връзки зелен лук, 500 гр. спанак или лапад, половин чаша булгур, половин буркан гювеч, чер и червен пипер, сол, магданоз и джоджен.
  Начин на приготвяне: Запържва се на ситно нарязаният лук в олиото и с малко вода и сол се задушава. Прибавят се месото, червения пипер и се долива вода. Яхнията ври на тих огън, като се овкусява с подправките (без магданоза). Щом се свари месото, се добавя булгура. Когато зърната се разварят, се добавят спанака и гювеча. Ястието се доварява на тих огън и ако има нужда, се сгъстява с 1-2 с.л. брашно. Сервира се със ситно нарязан магданоз.
***
     Картофена запеканка
(Предложение на Иванка Костова от Бургас)
  Продукти: 1 кг. средно големи картофи, 3-4 моркова, 1 глава лук, 200 гр. гъби, 100 гр. кашкавал, 30 гр. краве масло или олио, черен пипер и сол на вкус.
  Начин на приготвяне: картофите се сваряват, обелват се, разрязват се на две и се издълбават. Ситно нарязаните лук, моркови и гъби се запържват в маслото. Добавят се настърганият кашкавал, издълбаната част от картофите, черен пипер и сол. Всичко се омесва добре и с така получената смес се напълват издълбаните картофи. Изпичат се в намазана с масло тава до зачервяване.
***************************************************************************

Рубрика здраве 
     Някои от лечебните свойства на плодовите сокове
  Сок от кайсии
  Сокът от кайсии намира голямо приложение в диетичното лечение. Високо е съдържанието на захари, органични киселини, пектин, витамин C, много каротин, минерални соли и особено калий. Малко повече от половин чаена чаша сок е необходимо за задоволяване дневната нужда от витамин А. Препоръчва се при заболявания на сърдечно-съдовата система, хипертонична болест, психическа и физическа умора, след инфекциозни заболявания, отоци, анемии. Дневната доза е една-две чаши преди ядене. Няма противопоказания.
***
  Сок от праскови
  Сокът от праскови има високо съдържание на захар, минерални соли - главно калий и малко желязо, витамин C, витамини от B-групата, каротин. Полезен е при заболявания на сърдечно-съдовата система, хипертонична болест, заболявания на черния дроб и жлъчката.
  Противопоказания: захарен диабет, диарии и затлъстяване.
  Нектарите от кайсии и праскови натоварват храносмилателния тракт и действат слабително при лениви черва.
***
  Сок от ябълка
  Сокът от ябълка е наричан от някои вегетарианци растително мляко. Съдържа умерено количество захар (предимно фруктоза), органични киселини, много пектин, дъбилни вещества, малки количества витамини C, Р, B и А, минерални соли (желязо, калий и калций), фитонциди. Действа противовъзпалително, успокоява чревната перисталтика, намалява газообразуването. Препоръчва се при остри и хронични гастрити, ентероколити, повръщане, диария, язва, заболявания на черния дроб и жлъчката, атеросклероза.
  Противопоказания: да се ограничава при изразен запек.
***
  Сок от грозде
  Сокът от грозде има голяма хранителна и енергийна стойност, подобрява минералния състав на организма, действа дезинтоксиращо, жлъчегонно и лаксативно. Препоръчва се при заболявания на черния дроб - хепатити, цирози, на сърдечно-съдовата система, на бъбреците, при неврози и психическа и физическа умора.
  Противопоказания: захарен диабет, остри гастрити и ентероколити.
***
  Сок от портокал
  Сокът от портокал е един от най-разпространените плодови сокове. Съдържа минерални соли, главно калий, витамин C, витамини от групата B, каротин, малко витамин D. Ефикасно средство за възстановяване и укрепване на жизнените функции на организма. Подобрява храносмилането, действа леко лаксативно и диуретично. Препоръчва се при заболявания на сърдечно-съдовата система, атеросклероза, подагра и др. Добре е да се приема на закуска, половин час преди ядене.
  Противопоказания: гастрит и язва с повишена киселинност.
***
  Сок от грейпфрукт и касис
  Тези сокове имат леко тръпчив вкус. Полезни са при липса на апетит, интоксикации, хипертонична болест, жлъчно-чернодробна недостатъчност и други.
***
  Сок от лимон
  Сокът от лимони е също много популярен сред всички плодови сокове. Изключително богат на витамин C и P, на витамини от групата B и каротин. Има приятен вкус и аромат. Действа бактерицидно и противотоксично. Помага при инфекциозни и температурни състояния, умора, хепатити, цироза, заболявания на сърдечно-съдовата система, диарични състояния.
  Противопоказания: при хиперацидни гастрити.
  Ако купувате сокове в картонени опаковки, най-добре е да се използват напитки без консерванти и оцветители. 
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Искам да съм хубава
     Лесни зеленчукови маски за лице
  Как да спестим пари от козметика, но да продължим да се грижим за себе си? Каквото е добро за корема, е добре и за кожата, гласи една индийска мъдрост. Следните пет домашни маски за лице отговарят напълно на тази философия:
***
  Макаронена маска за суха кожа
  Тази маска овлажнява и подхранва кожата с жизнено важни витамини. Настържете 1-2 моркова с един белтък. Нанесете на лицето и отмийте след 20 минути. Тази маска може да се прави един, два пъти седмично.
***
  Доматена маска за омекотяване на кожата
  За да направите кожата мека и да я освежите, смесете настърган домат с 1/4 чаена чаша царевично брашно и добавете няколко капки зехтин. Поставете на лицето за 20 минути и премахнете кашата.
***
  Краставична маска за релаксация на кожата и подмладяване
  Тази маска е подходяща в края на работния ден. Ще помогне на кожата да отпочине и ще скрие всички следи на умора по лицето. Препоръчва се и за подмладяване на кожата. Смесете една супена лъжица пресен сок от краставица, една супена лъжица каймак и 20 капки розова вода. Бъркайте докато се получи пяна. Нека да действа 20 минути върху лицето.
***
  Картофена маска за предотвратяване появата на бръчки
  Сварете един картоф, намачкайте го и добавете една супена лъжица мляко и едно яйце. Разнесете пюрето по лицето, а за да подсилите ефекта, покрийте лицето с кърпа. След 20 минути може да се отмиете.
***
  Маска от червен пипер (капия) 
  Настържете малко червен пипер и го смесете с една чаена лъжица извара и яйце. Разбъркайте старателно и нанесете на лицето и врата за 20 минути.
***************************************************************************

     По-стройна за 4 седмици
  Строгата диета под 1200 калории на ден води до бързо отслабване, но има вероятност след това килограмите да се върнат. Експресните диети са най-големите врагове на кожата, която бързо губи еластичност и не са никак здравословни. Затова диетолозите съветват да сваляме килограмите постепенно, като дадем на организма възможност да се пренастрои на новия режим на хранене. Ето диета, която за 4 седмици ще ви помогне да свалите около 4 килограма без особени усилия и вреда за здравето. Правила на диетата: Разпределете правилно през деня постъпващата в организма енергия с храната. Идеалният вариант е както знаем, пет хранения на малки порции. Така в организма не се натрупва излишък от мазнини, няма дефицит на глюкоза, което често е причина за внезапния пристъп на глад. Яжте бавно. Това бързо води до ситост. Намалете солта и увеличете водата - поне 2 л. на ден. Това облекчава работата на бъбреците, избягва натрупването на излишна течност, съответно до поява на отоци. Приготвяйте ястия, които изискват минимална термична обработка. Ако продължително се обработват, се разрушават антиоксидантите, които са много важни за отслабването. Ето и примерно меню:
  Закуска: 1 ч. обезмаслено мляко, 50 г. нискомаслен кашкавал или 50 г. варена шунка, или 1 филийка ръжен хляб със сладко.
  Втора закуска: 1 ч. кисело мляко.
  Обяд: 150 г. картофи или 120 г. ориз, или филийка пълнозърнест хляб, 120 г. бобови храни, 150 г. риба или 120 г. постно месо, или 2 яйца, 100 г. задушени зеленчуци или салата от пресни зеленчуци, 100 г. плодове по избор.
  Следобедна закуска: млечен коктейл с пресни плодове.
  Вечеря: 100 г. зеленчуци, 120 г. месо или риба, или 2 яйца, 1 филийка ръжен хляб, 1 ч. обезмаслено кисело мляко, 1 плод.
Звук и светлина
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Любопитно 
     Мъртва китайка възкръсна и излезе от ковчега
  Мъртва китайка излезе на шестия ден от ковчега си и ужаси всички свои съселяни. Ли Сюфън, 95-годишна старица от провинция Гуанси била открита от съседите си паднала на земята, безжизнена, с рана на главата. Жената била обявена за мъртва и положена в ковчег, който бил оставен за поклонение в дома в продължение на 6 дни до погребението,както изисква традицията в страната. Когато настъпил последният ден от бдението, семейството отишло в дома на възрастната жена, но открило там празен ковчег. Роднините открили мнимата мъртва в кухнята й, докато си приготвяла храна. "Спала съм много дълго време, много съм гладна. Бутах капака на ковчега много дълго време, преди да успея да изляза", казала жената, за която пишат медиите в Китай. 
Подготвила: Калинка Ковачева
***
     Честване на 24 май - Ден на братята Кирил и Методий в различните славянски страни
  24 май като празник на братята Кирил и Методий днес се отбелязва и в Русия (светски и църковно), Чехия, Република Македония (светски и църковно) и в други славянски страни.
В Русия се чества за първи път през 1986 г. (в тогавашния Съветски съюз) по инициатива на мурманския писател Виталий Маслов - в Мурманск е най-северната точка, където има паметник на братята Кирил и Методий. Като църковен празник Денят на Кирил и Методи се празнува в Русия от 1863 г., а за ежегоден празник на славянската писменост и култура е приет от 1991 г. Както първото честване в СССР, така и следващите имат "столица на празника" - град, в който са концентрирани тържествата по отбелязването му, това през различни години са градовете Мурманск, Киев, Минск и др., а от 2010 г. за постоянна столица на празника е избрана Москва.
  24 май като празник на славянската писменост и на светите братя Кирил и Методий е официален празник и в република Македония, където се отбелязва подобно на празнуването му в България - с много цветя, песни и тържества на ученици и студенти. В центъра на Скопие има новопостроени монументални паметници на св. Кирил и Методий, както и на техните ученици - свети Климент Охридски и свети Наум. Такива монументални паметници има и в Охрид, където се пазят до днес мощите на учениците на Кирил и Методий - свети Климент Охридски (създателя на Охридската книжовна школа) и свети Наум.
  В Чехия денят на Кирил и Методий е официален празник на 5 юли, когато недалеч от Бърно, на мястото на столицата на Великоморавия, от която е останал само манастир, се събират хиляди хора да отбележат деня на братята. Паметник на Кирил и Методий има на Карловия мост в Прага, а в катедралата Свети Вит на Пражкия град на витраж е пресъздадено делото на светите братя равноапостоли.
  Ежегодно на 24 май българска държавно-църковна делегация се покланя пред гроба в църквата "Св. Климент"  в Рим, където български духовници извършват литургия и е приемана от папата. През 2010 г. тази литургия е извършена за пръв път съвместно от български и руски духовници. 
Звук и светлина
***************************************************************************

Усмивки
  По времето на Хитлер една баба имала говорящ папагал. Дошли войниците в къщата, а папагалът казал:
  - Смърт за Хитлер!
  Войниците се ядосали и казали на бабата, че другият път, като дойдат ще й отрежат главата, ако папагалът пак говори същото. Бабата изплашена отишла при попа, който също имал такъв папагал и му се оплакала. Мислил попа, мислил и накрая предложил на бабата да си разменят папагалите.
  Минало време и войниците пак дошли в къщата на бабата. Този път обаче папагалът мълчал и те решили да го провокират:
- Смърт за Хитлер!
- Нека бог чуе молитвите ти, сине мой! 
***
  Църква. Венчавка. Свещеникът пита тържествено:
- Съгласни ли сте да вземете тази жена?
  Младоженецът:
- А нещо по-добро може ли да предложите?? 
***
  Митко, честит 20-и рожден ден!
  Пожелаваме ти много здраве, късмет, успехи в личния живот и в работата и пак здраве!
  От мама Райна и от татко: Атанас, Ангел, Антон, Анатолий, Борис, Борислав, Боримир, Васил, Ваньо, Георги, Генади, Григор, групата на борците, Данчо, Даниел, Димитър, Евлоги, Константин, Камен, Любомир, Любослав, Марин, Марко, морските пехотинци, Никола, Найден, Огнян, Параскев, Павел, пехотинците от Втора армия, Рангел, Симеон, Тодор, Тихомир, Трети цех от "Кремиковци", Филип, Христо, Цветан, Чавдар, Йордан и Янко.
  А също така и от ин витро! 
***
  Един поп много пиел и биел жена си. Попадията в отчаяние застава пред иконата и се моли:
  - Господи, направи нещо!
  В този момент попът се връща от кръчмата.
  - Ха, мръсница. И на началника се оплакваш от мене! 
***
  Между съпрузи:
  - Какво си ме зяпнала? Не си ли виждала как се мие кола?
  - Виждала съм, но ти никога не си ми търкал гърба с такава обич. 
*****************************
Занимателна страничка 
     Диаманти за Марикян
  Инспектор Стрезов преглеждаше в Народната библиотека стара книга с криптограми, когато в читалнята влезе инженер Васил Пеев. "Добре, че не се познаваме", помисли си Стрезов, хванал погледа на Пеев, който шареше между месите. 
  С Пеев инспектор Стрезов се познаваше задочно. Знаеше, че в неговата лаборатория се правят опити с изкуствено получени диаманти. Предполагаше също, че част от тези диаманти, най-светлите и най-близките на външен вид до естествените, по някакъв неведом начин достигат в магазинчето на бижутера Жирайр Марикян. От тях Марикян правеше пръстенчета и огърлици, като ги продаваше единствено на хора, които знаеха да си държат езика зад зъбите. Преди време Стрезов изпрати капитан Петров на оглед в лабораторията, но нищо не се получи. Не даде резултат и обискирането на инж. Пеев и двамата му лаборанти. Инженерът се обиди и направи скандал пред директора на института. Дори заплаши, че ще си подаде оставката. Същият ефект имаха и проверките при Марикян. 
  След около половин час инженер Васил Пеев се накани да си ходи. Отдели четири книги за следващия ден и библиотекарката ги сложи с картончето с неговото име на рафта за запазените книги. Малко по-късно в читалнята влезе Вътко Мокрев, техник в сервизната база, която поддържаше в изправност уредите в лабораторията на инж. Пеев. Знаеха се, no-скоро Стрезов го знаеше по снимка от времето, когато реши да направи списък на лицата, които имаха достъп в лабораторията. Мокрев също обходи с поглед масите, почете разсеяно от някакво книжле и току стана да си ходи. Преди това даде на библиотекарката да му разпише талона. 
  "Остава да дойде и Марикян", помисли си Стрезов и стоически издържа още два часа до затварянето на читалнята. Но Марикян не се появи. Едва когато библиотекарката разписваше и неговия талон, той разбра колко наивно е да чака тук Марикян.
  На следващия ден Стрезов извика в кабинета си капитан Петров. 
  - Слушайте, Петров. Тези дни, а може би още днес, от лабораторията на инж. Пеев ще повикат Мокрев за ремонт на развален прибор. Мокрев ще дойде по време, когато Пеев няма да го има - или ще е на съвещание или в командировка и ще каже, че приборът може да се поправи само в базата и ще го вземе със себе си. По-късно Мокрев ще навести Марикян и в този момент трябва да се появите вие с вашите хора, за да конфискувате диамантите. Разбрано!?
  - Хванахме ги - докладва късно вечерта капитан Петров. - Всичко стана така, както вие казахте, само не познахте къде ще бъде инж. Пеев. Беше на симпозиум.

  Как инспектор Стрезов се досети по какъв начин става изнасянето на изкуствените диаманти от института?
***
Отговор на логическите задачи от миналият брой
  Отговор на задача 1: Сестра. 
  Отговор на задача 2: При липсата на светлина николко.
  Отговор на задача 3: Запалвате първия фитил от двете му страни и по същото време запалвате другия от едната страна. Първият фитил ще изгори точно след 30 минути, а за това време от втория ще са останали още 30. В момента, в който първия изгасне, запалвате и втория край на втория фитил и така той ще гори още 15 минути.
Или общо: 30+15=45.
  Отговор на задача 4: Гледаме тортата отстрани: разделяме я на 2 равни части през средата перпедикулярно на досегашните 2 разреза!
  Отговор на задача 5:  Най-тежкият.

