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Приоритети

2013 – ГОДИНА НА ПЕРСПЕКТИВИ 
ЗА ПОСТИГАНЕ НА ДОСТЪПНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

	Изминалата 2012 г. бе съпроводена с икономически и финансови затруднения. Въпреки проблемите, отбелязахме 15 години от създаването на Национална асоциация на сляпо-глухите в България и Международния ден на хората с увреждания, с Тържествено честване, проведено на 03.12.2012 г. в гр. Пловдив с участието на ръководителите на Световната федерация и Европейския съюз на сляпо-глухите.
	Изнесените доклад, презентации и приветствия ни припомниха, че причината за създаването и съществуването на нашето сдружение са хората със сляпо-глухота – имащи комбинирани слухови и зрителни увреждания с толкова голяма тежест, че да са затруднени значително в достъпа си до общуване, информация, социален живот и мобилност. Съгласно международното определение за сляпо-глухота, обществото, включително и НАСГБ като национално представителна организация, имаме моралното задължение да осигурим необходимите социални услуги, подпомагащи технологии и достъпна среда.
НАСГБ продължи да предоставя помощни технически средства на членовете си със значителна степен на сляпо-глухота, нуждаещи се от тях за преодоляване на затрудненията си. Националният център за рехабилитация на сляпо-глухи “Хелън Келър” работеше за облекчаване на комуникативните възможности и социалното включване на тотално сляпо-глухите и тези с тежки слухови и зрителни увреждания. Това е една изключително необходима институция и затова асоциацията продължава да настоява пред държавните органи за модернизиране и разширяване на потенциала и. 
Списание "Звук и светлина” трайно се утвърди, многократно повиши качеството си като съдържание и публикация и се посреща с голям интерес сред читателите. Широко достъпно е със своите 4 форми: на плоско-печатен шрифт, говорещо списание на диск, на брайл и като онлайн издание.
Продължихме нашите традиции да предоставяме възможност за изява на специфичните възможности. През 2012 г. четирите обединени спортни клуба на сляпо-глухите – Пловдив, Варна, Добрич и Стара Загора, се представиха успешно в Турнир по канадска борба, шахмат и спортна табла за сляпо-глухи, организиран от варненските домакини и с подкрепата на Община Варна. 
През изминалата година след съвместните усилия на национално представителните организации на и за хора с увреждания и добрата воля на българската държава, Народното събрание на Република България прие законодателни актове в полза на сляпо-глухите:
·	ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, в която сляпо-глухотата е посочена като отделно увреждане;
·	прие изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, с което официално се регламентира червено-белия бастун като отличителен знак на сляпо-глухия пешеходец.
От 2012 г. с финансиране от Европейски социален фонд на Европейски съюз, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” и с помощта на дългогодишния опит на партньора ни – Унгарска асоциация на сляпо-глухите, реализираме проекта "Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухи за повишаване на тяхната социална интеграция”. Чрез този проект целим да поставим основите на професионалното обучение на интерпретатори-придружители за сляпо-глухи и в сътрудничество със Съюза на глухите в България, да работим по приемането на Закон за българския жестомимичен език, с който да се създаде една съвременна държавно финансирана система от центрове за преводачески услуги, в които да е регламентирана работата на преводачите по жестомимичен език за глухи и на интерпретаторите-придружители за сляпо-глухи. 
В рамките на проектните дейности през 2013 г. НАСГБ ще бъде домакин на Европейска конференция по сляпо-глухотата и Първия Форум на сляпо-глухите жени. 
НАСГБ работи активно с всички световни, международни и национални организации на и за сляпо-глухи и през 2013 г. ще организира 3-тото Общо събрание на Европейския съюз на сляпо-глухите. 
Основен приоритет пред НАСГБ и НЦРСГ "Хелън Келър” е изцяло да се насочат към потребностите на сляпо-глухите с дълбоки комбинирани слухови и зрителни увреждания: от общуване и информираност, достъп до заобикалящата среда чрез интерпретатори-придружители, обучение, работа с членовете на семействата, грижа за достоен и независим живот. Целта е постигане на достъпност и социално включване. Това е наше призвание и задължение към най-онеправданите членове на обществото. 
Така ние, българските сляпо-глухи, доказваме, че сме достойни членове на европейското и световното семейство на хората с увреждания.
      Изказвам сърдечна благодарност за всеотдайната работа през отминалата година на членовете, териториалните управителни съвети, председателите, сътрудниците и активистите на териториалните организации, на Управителния съвет, Контролния съвет и на служителите от екипа на НАСГБ, и от сърце им пожелавам преди всичко здраве и спокоен живот! Нека новата 2013 г. за всички да бъде успешна, щастлива и плодотворна!
Димитър ПАРАПАНОВ –
Председател на НАСГБ


Силуети
КАК УЧИТЕЛ НА СЛЕПИ ДЕЦА 
СТАНА ГЕРОЙ В БАЛКАНСКАТА ВОЙНА


Илия Иванов – известният и талантлив писател и учител от Габрово, който се прочува с псевдонима Черен също взема участие в Балканската война с чин младши подофицер. 
Кой е Илия Иванов – Черен? Роден е на 27 юли 1880 г. в с. Копчелии, Габровско. Още много малък, неговите родители го изпращали през летните месеци да бъде общ работник по строежите в Добруджа. Там работниците възлагали на младия Илия Иванов – Черен да носи камъни и други строителни материали, необходими на майсторите по строежите.
Тогава тийнейджърът Илия Иванов – Черен осъзнал, че такава работа не е за него и решил, че трябва да учи. Станал ученик в Габровската реална мъжка гимназия (днес Национална Априловска гимназия). 
След като завършва успешно гимназия, започва да учи в педагогическото училище в гр. Казанлък. Докато учи в Казанлък, Илия Иванов – Черен започва да пише. Първата му творба е "Нещо като дневник на един забравен”. Произведението е започнато на 24 октомври 1898 г. в гр. Казанлък и е завършено на 31 юли 1899 г. в родното село Копчелии.
През 1901 г. Илия Иванов – Черен завършва педагогическото училище в Казанлък и една година стои без работа в очакване на вакантно учителско място. Тази една година Илия Иванов – Черен прекарал на село. Там започнал да пише своите първи разкази "Сбъднат сън”, "Случайна изповед”, "Съсипано гнездо” и други, които публикува в списанието на Антон Страшимиров "Наш живот”. Двамата се запознават в Казанлък.
В периода 1902 – 1904 г. Илия Иванов – Черен отбива военна служба в 18-ти пехотен Етърски полк. Уволнява се от службата с чин младши подофицер. 
През есента на 1904 г. е назначен за учител в провадийското село Караманлиш. Там младият учител Илия Иванов – Черен преподава две години.
Учителите в селото си правели вечеринки, на които Илия Иванов – Черен свирел на цигулка, рецитирал стихове и свои произведения, пеел народни песни.
Преди да отиде на бойното поле на Балканската война, през 1906 г. Илия Иванов – Черен завършил курсове в Загреб за учител на слепи хора. Назначен е на работа в Института за слепи в София. 
В София Илия Иванов – Черен среща жената на своя живот, с която имат син Иван. Синът наследява таланта на своя баща, но не пише разкази, а стихове.
Като преподавател Илия Иванов – Черен се отличавал с изключителна преданост към работата и любов към учениците.
Всички, които познавали Илия Иванов – Черен казват, че той бил изключително скромен, винаги замислен, съсредоточен, човек "със съзерцателна душа, напредничав дух и философски поглед към живота”. Бил обсебен от "новите общочовешки идеали за братство и равенство, за висша правда и отхвърляне на насилието.” "Отнасяше се пренебрежително към материалната страна на живота, а намираше наслада в своите душевни съзерцания и стремления за усъвършенстване на своята душа и приближаването й до Бого-човека.” Своите лични убеждения Илия Иванов – Черен пренася на листа в неговите прекрасни творби. За съжаление ранната смърт на писателя слага край на неговата творческа кариера. Българската литература губи един изключителен майстор на словото, една литературна сила, така необходима на българската култура в онези години, дори и днес.
Понеже отбил военна си служба в 18-ти пехотен Етърски полк и се уволнил с чин младши подофицер, след като е обявена мобилизацията за Балканската война, Илия Иванов – Черен е назначен в 1-ви пехотен Софийски полк на Н.В. Княз Александър І-ви като помощник взводен командир на 7-ма рота. Същата 7-ма рота води на 9 октомври паметното сражение при Селиолу – Гечкенли. 
Младши подофицер Илия Иванов – Черен вече се отличил с огромно хладнокръвие и спокойствие към дебнещата отвсякъде смърт. Вечерта на 9-ти октомври 1912 г. 7-ма рота била "изпратена в челен отряд”. Младши подофицер Илия Иванов – Черен бил назначен за старши на един от най-важните патрули. Затова се движел пред самата рота. Около 11 ч. вечерта патрулите "се натъкват на противника”. В зародилата се силна престрелка младши подофицер Илия Иванов – Черен смело командвал и насърчавал поверените му войници. Стоял безстрашно на поста, но за зла съдба бил пронизан с куршум в гърдите. Талантливият писател и смел войн паднал безжизнен на земята. Опелото и погребението са извършени тържествено на следващия ден, заедно с другите паднали в боя войници. Телата на загиналите герои са положени в първата могила, разположена източно от с. Селиолу.
Младши подофицер Илия Иванов – Черен оставя съпруга вдовица, две невръстни деца сираци, учениците без своя любим преподавател и българската литература без талантливия автор. 
Посмъртно през 1926 г. в Габрово е издадена книгата на Илия Иванов – Черен "Светлина от изток” под редакцията на учителя Неделчо Бенев. Талантът на Илия Иванов – Черен бил високо ценен от неговия приятел поетът Димчо Дебелянов, също намерил края на живота си на бойното поле 4 години по-късно.
Дълбок поклон пред светлата памет на добрия учител и герой 
от Балканската война Илия Иванов – Черен!

Ивелина и Елена Колеви


Делници и празници

В ТО-Добрич:
СПОРТЕН КЛУБ “УСТРЕМ” – ДНЕС И УТРЕ

	На 10-ти декември в клуб “Детелина” се проведе годишното отчетно събрание на спортен клуб “Устрем” – Добрич. От 26 спортисти, на събирането присъстваха 20 човека и 5 придружители. Прочетен бе поздравителен адрес от Председателя на спортната федерация на НАСГБ – Димитър Парапанов. Докладът и календарният план бяха прочетени от Митко Симеонов, след което се даде думата за изказвания. Хората споделиха своето задоволство от двата проведени турнира в гр. Варна – на 29 и 30 август и регионалната надпревара, състояла се през месец юни между всички неправителствени организации в нашия град. На посочените инициативи нашия клуб се представи много добре. Председателката на клуб “Устрем” припомни на аудиторията, че спортистите ни са представители на третата възраст, с изключение само на един, който е на 33 години, така че, постигнатите резултати са абсолютно задоволителни.
	Пожелахме си през следващата календарна година да се включим в повече спортни мероприятия. При възможност да разработим и проект за провеждане на лекоатлетическо състезание. Управителният съвет на клуба се ангажира да търси и други състезатели, както и да работи по-усилено за привличане на нужния ни финансов ресурс.
	Накрая се отправиха благодарности към Димитър Парапанов – председател на Националната спортна федерация на сляпо-глухите, както и към Община гр. Добрич, която регулярно ни подпомага.
ВРЕМЕ ЗА РАВНОСМЕТКА

	Равносметка на 2012 г. В края на всяка година е добре да се направи равносметка на извършеното през изтеклите дванадесет месеца. 2012 г. беше много добра за ТО на сляпо-глухите Добрич. Съставът на организацията запази числеността си, независимо от кончината на някои членове. Приехме нови трима човека.
	Шест човека подобриха уменията си, благодарение на преминало обучение в Националния център “Хелън Келър” – Пловдив, а други двама в Центъра за социална рехабилитация и интеграция – Добрич. През изтеклия период организацията е събрала дарения на стойност 1040 лв.
Провеждахме регулярно събирания в клуб “Детелина” по различни поводи. Наши гости бяха както лекари и специалисти, така и представители на институции. Успоредно с това, отбелязвахме и повечето лични и национални празници. Тези, които по една или друга причина не могат да ходят в клуба, са посещавани от представители на териториалния съвет.
	 Състав “Антица” бе отличен с най-голямото отличие на ежегодния фестивал за хора с увреждания в гр. Перник – Гранд Приз. По случай осемгодишнината на състава, организирахме регионален форум – надпяване “По шлагерните пътеки на любовта”. Редовно се включвахме във всички местни инициативи на художествената самодейност.
	Вместо заключение, желая да поздравя всички читатели на списанието и да им пожелая една щастлива нова година, която да бъде по-плодородна, по-добра, по-успешна!!!

Блока подготви: Калинка Ковачева


В ТО – Варна:
ТРИ ПРАЗНИКА В ЕДНО
	На 03.12.2012 г. ТО на НАСГБ и ТСО на ССБ-Варна, отбелязаха деня на инвалида. Г-жа Христина Манева го откри с кратко слово, в което даде информация, от кога се отбелязва този ден, на кого се посвещава и какво е значението му. През 1992 г. е обявен международния ден на хората с увреждания. Решението излиза от Генералната асамблея на ООН с цел привличане вниманието на обществеността към техните проблеми и възможности. Г-жа Манева обясни, че тук в организациите се прави всичко възможно да се осигуряват добри условия, като се подкрепят мероприятията и изявите на хората с увреждания, за да бъде животът им по-приятен и по-ползотворен. След нея състав "Еделвайс” към ССБ изпълни три стари градски песни, с които поздрави колеги и приятели в залата. Последва кратко слово от Ганка Параскевова, в което тя отбеляза, че в този ден празнуваме и още два християнски празника – Св. Апостол Андрей и Св. Сава и Варвара. Андреевден е в чест на Св. Апостол Андрей, който е бил първо призван за Апостол от Исус Христос. Проповядвал е Божието слово, за което е бил разпънат на кръст и затова се казва Андреевски кръст. На този ден християните раздават варена царевица – символ на плодородието и както царевицата при варене се уголемява, така и денят започва да расте. Св. Апостол Андрей е бил предан на вярата.
	Св. Сава е светец, който е живял в Палестина. От 18-годишна възраст е посветил живота си на църквата. Обърнал е сърцата на много хора към доброто и към Христовото учение. Св. Варвара е живяла по времето на император Максимиан. Тя е била едничка дъщеря на родители от знатен произход, богата и красива. До пълнолетието си била затворена във висока кула, където баща й Диоскор я държи отстранявайки я от светския живот, за да я запази такава, каквато той иска да бъде. Въпреки нейното отцепничество тя става твърда последователка на християнската вяра, за което баща й я убива. Тия светци трябва да почитаме и уважаваме, както и днес ги споменаваме, защото те са проповядвали обич и любов между хората, вяра в доброто и са обърнали със словото си много сърца към него. Денят продължи с музика, песни и танци. Стефка Мирева рецитира стихотворението "Молитва”, след нея Димитър Грудев изпълни стихотворението "Въпроси”. Иван Тончев изпя една народна песен. Ганка Параскевова и Тошо Кирилов изпълниха две стари градски песни, с които поздравиха всички присъстващи и тя пожела на всички здраве, радост и приятни коледни и новогодишни празници. Трите празника в едно, преминаха много добре. Хората си поприказваха, повеселиха се и така завърши този хубав ден. 
Ганка Параскевова 
В ТО – Асеновград
ВЪЛНУВАЩО ОТБЕЛЯЗВАНЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
 В ТСО НА ССБ И ТО НА НАСГБ В АСЕНОВГРАД
	Както винаги с усмивка председателят Иван Шопов посрещна всички и поднесе своето слово. Г-жа Димитрова запозна присъстващите с новостите, свързани с техните права. На зададените въпроси бе отговорено точно и ясно, като се подчерта, че незрящите заслужават да бъдат уважавани и обичани не само от близките си, а и от обществеността. Борбата с мрака е постоянна, а за успеха трябват смели стъпки. И те го постигат. Освен това присъстващите бяха запознати с балнеолечебния център – с. Шипково в троянския балкан, където се намират два минерални извора, подходящи за лечение на очни болести. Г-жа Димитрова и г-жа Ставрева – доброволен сътрудник към ТСО бяха наградени с грамоти за активна дейност към списание "Звук и светлина” Пловдив. Йорданка Чипаринова – член на ТСО, баба на известния български шампион по шах Иван Чипаринов получи цветя и поздравления по случай рождения й ден. Пожелаваме й много здраве, борбен дух и пролетно докосване през цялата година. Известната поетеса на Асеновград – д-р Александра Кирева подари на членовете десет стихосбирки "Шепот от чувства”. Следваха още песни, стихове и много наздравици с хубавите асеновградски вина: мавруд и мерло от производителите К. Ганев и Ал. Ладжев. Чувствата на обич завладяха всички защото обичта ражда обич. Това е един задружен колектив, в който всеки е готов да помага на другия.
Славка Ставрева


В ТО – Пловдив:
ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ 
НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ "МАРИЦА” – ПЛОВДИВ

Година осма след създаването! 
	Уважаеми читатели на списание "Звук и Светлина”, измина осмата година от създаването на Обединен спортен клуб на сляпо-глухите "Марица” – Пловдив. През нея, ние – неговите членове взехме участие най-вече в турнири и първенства по канадска борба. Поради независещи от нас причини през 2012 г. нямаше състезания по лека атлетика, в които винаги сме се представяли повече от успешно. В другия популярен сред нас спорт – шахмата, изявите ни бяха главно в лицето на Милко Кичуков. Най-младата рожба сред практикуваните от нас спортни дисциплини – спортната табла, все още е на ниво проучване и обучение. В отбора ни има хора, които са добри и познават играта, но им трябват повече тренировки и участия в състезания. Единствено канадската борба през изминалата 2012 г. предостави възможност за пълноценно и активно участие на членовете на спортен клуб "Марица”. Още в началото на месец април в гр. Козлодуй се проведе държавното първенство, в което пловдивският отбор се включи с 4 души и се завърна с два сребърни медала спечелени от Ася Бурова и две четвърти, две пети и две шести места при мъжете. На международния турнир "купа "Гашевски” участвахме с двама състезатели и оттам Ася Бурова се завърна със сребърен и бронзов медал. И тази година за пореден път се проведе републиканският интеграционен турнир за хора с увреждания "Воля за победа”. Той премина в 4 кръга в с. Поликраище и градовете Пловдив, Плевен и Стара Загора. Нашите спортисти завоюваха общо 20 медала. На 29-30 август 2012 г., се включихме в републиканския турнир по шах, спортна табла и канадска борба за сляпо-глухи в гр. Варна. Независимо от малкия брой спортисти, с който участвахме в този турнир, ние се представихме повече от очакваното. След състезанието по спортна табла се проведе и шахматният турнир. В него изненадахме всички с добрата си игра и капитанът на отбора по шах Милко Кичуков може да бъде доволен от завоюваното второ място в крайното класиране. В турнира по канадска борба, въпреки отсъствието на титулярките при жените Ася Бурова и Емка Танова и двама от мъжете, завоювахме един златен, 6 сребърни и един бронзов медал. Следващото състезание, в което участвахме през 2012 г. беше републиканският Параолимпийски турнир по канадска борба в гр. Поморие, откъдето се завърнахме с 2 златни, 2 сребърни и 4 бронзови медала. Последното голямо мероприятие, в което се включихме беше Европейската седмица на движението в гр. Пловдив, организирано от Община Пловдив със съдействието на дирекция "Спорт и младежки дейности". В него участвахме с четирима спортисти и завоювахме две втори и четири трети места. Освен във всички тези големи спортни мероприятия, през изминалата 2012 г. участвахме и в двустранна среща по канадска борба между нашият клуб и спортен клуб "Августа” Стара Загора и турнир по шахмат между "Клуба на инвалида" – гр. Пловдив и спортен клуб "Марица” Пловдив. На 24 октомври заедно с ТО на НАСГБ Пловдив и "Клуба на инвалида" към Община Пловдив организирахме и проведохме турнир по канадска борба по случай деня на белия бастун. През 2012 г. за първи път имахме представители в две много авторитетни спортни мероприятия. Ася Бурова спечели квота за европейското първенство по канадска борба в гр. Гданск – Полша и зае призовото 4-то място в своята категория, а Милко Кичуков като част от националния отбор на слепите по шах взе участие в олимпиадата по шахмат в Индия. Общо през 2012 г. членовете на ОСКСГ "Марица” Пловдив спечелиха 40 медала, от които 11 златни, 16 сребърни и 13 бронзови, три първи, четири втори и шест трети места.
	Независимо от тежкото финансово положение в страната, благодарение на Община Пловдив и сродните организации и тази година равносметката за нашия клуб е положителна. Надявам се настоящата 2013 г. да е също толкова успешна, а ако може дори и по-добра.
Към членовете на ОСКСГ "Марица” Пловдив:
	Уважаеми спортисти, от името на Управителния съвет и лично от мое име Ви желая много здраве, семейно щастие и още по-големи спортни успехи през 2013 г.!
Кирил Дамянов
Председател на ОСКСГ "Марица” – Пловдив


В ТО – Шумен:
РАВНОСМЕТКА
	На 14.12.2012 г. шуменските сляпо-глухи отбелязаха Коледа, Нова година, рождените дни на осем съюзни членове за третото четеримесечие и осемдесет годишния юбилей на Стефанка Христова в читалище "Напредък”. Въпреки ниските температури и заледените пътища почти всички членове присъстваха на тържеството. Голямото желание на членовете от селата не се сбъдна поради затворените пътища. На този ден винаги правим равносметка за изминалата година. През 2012 г. се проведоха много и разнообразни мероприятия издържани във всяко едно отношение. По-важни и по-специални бяха: десетгодишния юбилей на ТО на НАСГБ – Шумен, пет годишния юбилей на група "Еделвайс”, пет срещи и интервюта с медиите по повод деня на белия бастун, за деня на слепия гражданин – 13 ноември, за юбилеите на организацията и т.н. Шуменската организация е една от най-активните участвала през годината със свои рецепти, за което е наградена – трето място за Войка Димитрова и поощрителна награда за Ивелин Тодоров. Ще продължим в същия дух и занапред. Всички членове са доволни от това, което се върши в организацията и очакват с нетърпение всяка среща. С даренията, макар и трудно се справяме сравнително добре. Голяма трудност срещаме при набирането на нови членове. След направената равносметка група "Еделвайс” поздрави рождениците с пет свои нови изпълнения. Същите те получиха и други поздравления и специален подарък. Тържеството продължи с честито Рождество Христово. Всички си хапнаха от приготвените вкусотии на рождениците и най-вече от юбилярката, от баничките на късмета – дарение, което получаваме от баничарница "Юли” вече седма година. Продължихме с различни игри: "Познай”, "Най-добрата танцуваща двойка” и "Намери предмета”. Участниците получиха награди според класирането. Попяхме, поиграхме и си пожелахме да сме живи и здрави и следващата година да се срещнем отново весели и в добро настроение. 
Да ни е честита новата 2013 г.! Весели празници!
Върбина Станкова 
В ТО – Плевен:
ПЕТ ГОДИНИ
	Изминаха пет години от онзи мразовит 16.12.2007 г., когато трима ентусиасти в присъствието на председателя на НАСГБ Димитър Парапанов бе учредена ТО на НАСГБ – Плевен. Началото беше трудно, но с неоценимата помощ на Тодор Любенов и В. Вълчинкова нещата тръгнаха напред. Издирвахме и агитирахме лица със сляпо-глухота. Сега членовете ни са 10 човека. Половината от тях са в гр. Левски и затова мероприятията се провеждат там. Петият рожден ден на ТО на НАСГБ – Плевен тържествено отбелязахме на 15.12.2012 г. Денят е отново мразовит, но в празнично украсения клуб беше топло и уютно. Гости бяха кметът на Община Левски – Здравко Дафинов и секретарят на читалище "Иван Панайотов”. Тържеството бе открито от председателката на организацията – Величка Драганова. Тя благодари на гостите за присъствието и направи кратка равносметка на петгодишната ни дейност. Величка Драганова и Иванка Христова активно участват в Националните мероприятия на НАСГБ и са единствените носители на медали и награди за организацията. В териториалните и общински мероприятия активно се включват и участват членовете от Левски. Провеждаме излети до близки туристически обекти, честваме национални и църковни празници и рождени дни. 4-ма наши членове преминаха курс на обучение по компютърна грамотност, брайлова грамотност и мобилност в НЦРСГ "Хелън Келър” Пловдив. След кратката равносметка думата бе дадена на г-н Дафинов, който поздрави членовете на организацията с юбилея и увери присъстващите, че и занапред връзките на Общината и организациите на хората с увреждания ще се развиват и задълбочават. Да не забравяме, че и сега те са много добри. След приключване на деловата част, както се полага на рожден ден председателката духна свещичките на тортата. Продължихме с обяд и много наздравици. От сърце благодарим на Пламен Трифонов за чудесната музика и няколкото часа веселие, което ни подари. Късно следобед се разделихме с пожелание за Весела Коледа и Щастлива Нова година. ТО на НАСГБ Плевен пожелава на всички членове на НАСГБ мирна, щастлива и по-добра 2013 г.!
Иванка Христова


В ТО – Велико Търново:
НАШИЯТ ПРАЗНИК

	Датата 08.12.2004 г. се превърна в празник за нас на надеждата и благата. В старо престолнината – Търновград малка група хора се обединиха и създадоха организация към Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Четата ни е малка, но сплотена около войводата Димитър Станев. Той умело я води да воюва срещу двойното страдание от слепота и глухота. Срещите ни в клуба са желани за раздумка. Там влажните очи на хората с двойно отчасти и с тройно увреждане на здравето пресъхват. Символично казано, срещите в клуба изваждат инвалида от домашния арест. Там братски съсъдбени чувства донасят слънчева усмивка на лицето. Със скромно тържество отбелязахме рождената дата 8 декември на организацията. С кратко слово председателят Димитър Станев обясни на присъстващите целта и смисъла на сбирката. Това отвори вратата за мисли, разсъждения, спокойно изказване на хората. Детайлите и формата на изказване станаха полезни и вдъхновяващи за утрешния ден. Нашата поетеса Стефанка Славова с прекрасното си стихотворение "Молитва свята” поднесе разкошен букет от лирични слова. От нейното класическо стихотворение нашата среща стана много по-тържествена. С подписа на Председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов, сътрудничката – Цеца Станева прочете Поздравителен адрес за празника. След официалната част на болярската трапеза звъннаха пълни чаши с червено вино. Пожеланията бяха за успех и благоденствие на асоциацията. Обстановката повиши настроението на хората за хумор, песни и вицове. Мълчаливите запяха, хумористите ни разсмяха, душата се разтвори с весела гълчава. За пореден път нашата сътрудничка Цеца Станева доказа, че е голяма кулинарка. При домашни условия беше направила апетитни лакомства, които задоволиха всички вкусове, дори и тези на капризните. Позволявам си от името на всички членове на организацията да изразя нашата благодарност към г-жа Станева за топлите й, сърдечни отношения към нас. С класическото стихотворение на Стефанка Славова поздравявам всички членове на асоциацията, като им пожелавам крепко здраве и топло слънце в техните семейства. Честита  Новата 2013 г!
Аврам Аврамов

   МОЯТА МОЛИТВА

Молитва свята тихо ме зове,
в сънища незнайни, знайни светове,
към мен тичат белите коне,
и песен нежна стопля моето сърце.

Как искам да се събуждам в ранните зори,
слънчев лъч да трепти в моите очи,
в ливади росни росата да блести!
Как искам да ме будят ранните петли.

Звънът на белите стада,
шепот на горските листа,
и песента на старата гора.
Уви!

Не чувам вече звъна на белите стада,
и песента на старата гора.
Там всичко е потънало в тишина.
И само една молитва свята, тихо ме зове
И шепне и стопля моето сърце.
Стефанка Славова



В ТО – Горна Оряховица: 
ЗДРАВА, ПОЛЗОТВОРНА 2013 Г!

	На 20.12.2012 г. двете организации на ТО на ССБ и ТО на НАСГБ отпразнувахме съвместно Коледа и Нова година. Председателката Катя Кряжева беше подготвила тържеството много добре така, че всички да останат доволни. Имахме и акордеонист, който се погрижи за веселата част, не само свирейки, но и пеейки песни по желание на присъстващите и свои поздравления от сърце. Кряжева беше намерила спонсор и чрез него подсигури млечни продукти, от които бе заделено и за членовете на ТО на НАСГБ. Тя откри тържеството с приветствие към присъстващите и пожелания за здраве и дълъг спокоен живот. Акордеониста засвири, запя и атмосферата се оживи още повече. Започна черпнята, закачките, танците и отпускайки душите си запяхме заедно с музиканта. Проведе се и томбола, а Иван Лицов поздрави Катя Кряжева с песента "Кате, Кате”, след което изказа пожелания да е здрава още дълги години и все така неуморна, всеотдайна към членовете си и занапред да работим така задружно и сплотено, както и досега. Поздравихме и акордеониста за прекрасната музикална програма, която изнесе през цялото време. А на колегите си пожелахме освен здрави и честити да бъдат активни, задружни, упорити и с лекота да се борят срещу трудностите, които им поднася живота. Накрая всеки си тръгна доволен, стискайки в ръка късметчето, което му се беше паднало от томболата за предстоящата 2013 г.
	Здрава, ползотворна и весела 2013 г. от ТО на НАСГБ – Горна Оряховица на всички читатели на списание "Звук и светлина” и членове на НАСГБ!
Иван Лицов

* * * * * * *

В ТО – Шумен:
РАЗНООБРАЗНИ МЕРОПРИЯТИЯ
	На 02.12.2012 г. посрещнахме нашите приятели от ТО-НАСГБ Горна Оряховица в читалище "Напредък” за обмяна на опит. Бяхме се приготвили много добре. От двете организации се разказа за тяхното създаване, за провеждането на мероприятията, за проблемите и т.н. На зададените въпроси се отговаряше изчерпателно. Проведохме викторина с въпроси от живота на асоциацията и сляпо-глухата американка Хелън Келър. В играта "Най-добре танцуваща двойка” първо място спечелиха председателя на ТО Шумен – Янко Стайков и Маринка Спасова от Горна Оряховица. За краткото време ние успяхме да се опознаем и да получим покана за гостуване през 2013 г. ССБ организираха седмица на белия бастун с разнообразни мероприятия и състезания, където участваха и сляпо-глухи членове. За деня на отворените врати потребителите на центъра демонстрираха своите умения и знания. В чест на Международния ден на белия бастун на 09.10.2012 г. ТУС на ТО на НАСГБ и активисти проведохме среща-интервю с екипа на водещата на предаването "Бялата лястовица” по радио Шумен – Сълза Стаменова. На всички присъстващи бяха зададени въпроси от живота в организациите за микроклимата и отношението между членовете, даренията, набирането на членове и т.н. Интервюто се излъчи на другия ден по радио Шумен и вечерта в предаването на "Совите”. Денят на белия бастун отбелязахме в заведение където на всеки член беше даден пакет от дарение. На 15.10.2012 г. ССБ организира посещение на шуменската крепост. На 23-24.10.2012 г. се проведе поход до гр. Велико Търново и гр. Елена от спортен клуб "Светлина” към ССБ, в който участваха и сляпо-глухите. За световния ден 13.11.2012 г. проведохме посещение на бар "Стефани”. Изнесе се кратка беседа и се разгледаха по интернет материали от бр. 10 на списание "Звук и светлина”.
Почерпихме се и си пожелахме здраве и до нови срещи.
Върбина Станкова



162 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ТОДОР КАБЛЕШКОВ

	Тодор Каблешков е роден в заможното семейство на хаджи Лулчо Каблешков в Копривщица на 1 януари 1851 г. Невръстен губи майка си и грижата за възпитанието поема леля му Пена, жена на прочутия копривщенски хайдутин Дончо Ватах. Втората жена на баща му – Ана Григорова има с него силна приятелска връзка и също спомага много за издигането на духа му на родолюбец и революционер. Разказите на леля му, хайдушките песни и картината на поробения му народ отпечатват неизличим образ в душата му. Независимо от привилегиите, които поради заможността си е имало семейството му, Тодор не мисли за себе си, а за бедния си народ. Започва да учи в родния си град, а след това в Пловдив при големия даскал Йоаким Груев. В Пловдив, също както и друг велик българин – Любен Каравелов – Тодор се сблъсква с гърцизацията в града, с надменното отношение към българите. Той дотолкова е изпълнен с ненавист към тези процеси, че дори иска да смени "гръцкото" си име Тодор с българското Богдан. Жаждата му за знания е пословична и баща му успява да го прати в Цариград – във френския лицей там.
	Младият Тодор попива знанието – книгите, езиците, музиката. Чете активно произведенията и статиите на Каравелов, пише стихове. Първият превод на български на романа "Граф Монте Кристо" е преведен от френски именно от Тодор Каблешков, ръкописът може да се види в къщата-музей в Копривщица.
	Завръщането в Копривщица, белязано от болестта му е нов повратен момент в краткия му живот. Тогава е и първата му среща с Апостола на Свободата Васил Левски.
	От тогава и уставът на революционния комитет е неговата библия, а свободата на Отечеството му – неговото призвание. На 20 г. основава в града Българско машинно дружество "Трудолюбие", което да развие производството в Копривщица и околността. Ана Григорова помага много на доведения си син в делото на просветител и обществен деец в града. Постъпва като ученик-телеграфист в Одринската железопътна гара през 1873 г. Голямата му схватливост и природна интелигентност си проличават още веднъж – бързо е преместен като телеграфист в Пловдив, после в Белово, където скоро става и началник на гарата. Енергията му да се занимава
с обществено полезна дейност е неизчерпаема – съвсем скоро в село Голямо Белово е основано читалище "Искра", което се превръща в средище на революционната дейност в района.
	През 1874 г. Каблешков напуска служба за да се отдаде изцяло на борбата за освобождение. Заминава за Пазарджик, където под прикритието на търговията обикаля цялата страна за да основава комитети, да следи за обстановката и да подканя населението за въстание. Панайот Волов и Георги Бенковски са възхители от плама на младия Тодор и единодушно му гласуват доверие като техен помощник и апостол на четвърти революционен окръг. По време на неуморната му дейност в Копривщица са създадени пет чети по сто души, любовта на живота му Мария Българова – извезва знамето на свободата със златния лъв, тъпчещ турския полумесец. Шият се униформи, леят се куршуми. Революционните комитети в Клисура, Сопот, Карлово, Калофер се основават от неуморния Каблешков. Стига до Пирот, пътува и в Македония. Всичко върви по плана на Оборишкото събрание, което е определило датата на въстанието за първи май. Предателството на Ненко Терзийски Балдьовеца обаче ускорява развръзката. От Пловдив е изпратен Неджип ага, заедно със заптиета да залови водачите на въстанието. Каблешков не губи нито миг и събира комитета, въстаниците вдигат оръжие и две дружини се насочват към конака, а една към пловдивския път, за да отреже пътя за бягство. До мостчето към конака проехтява първия изстрел – Георги Тиханек прострелва турското заптие Кара Хюсеин, пада и мюдюрина, камбаните в Копривщица ечат, а въстаниците щурмуват конака. Каблешков, сякаш наясно с историческата роля на момента пише първия писмен документ от въстанието – кървавото писмо, подпечатано с кръстен знак от кръвта на турците:
Братия!
	Вчера пристигна в село Неджип ага из Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станало в Оборишкото събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме мюдюра, с няколко заптии...
	Сега, когато ви пиша това писмо знамето се развява пред конака, пушките гърмят, придружени от ека на черковните камбани, и юнаците се целуват един други по улиците!... Ако вие, братия, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище...
Копривщица, 
20 априлий 1876 г.
Т. Каблешков
	По време на въстанието Каблешков е сякаш навсякъде. Във военния комитет, организира дружините, всички да са нахранени, напоени. Планира военните действия и настанява прииждащите от околните селища въстаници. Опиянението от битката и победата обаче е кратко. Дори движени от силен патриотичен импулс, силите на въстаниците са многократно по-малки от редовния турски аскер. Въстанието е смазано, а Каблешков бяга в гората. В троянския балкан е предаден и заловен от заптиите. В затворите и разпитите Каблешков не изневерява на себе си и на националния си идеал. И той като Левски смело казва името си и положението си в революционния комитет, поема цялата отговорност, но отказва да издаде всеки друг. Гордо заявява: "Моята младост принадлежи на Отечеството ми, паша ефенди и ако ми е мъчно, то е затова, че бесилката ще ми отнеме възможността да се боря за свободата му против вашата омразна, тиранична власт. Нашата кръв ще обагри пътя към свободата и над измъчената ни родина ще изгрее слънцето на българската правда." От Търново на път за Пловдив Каблешков е болен и не може да стои на краката си. Спират да пренощуват в Габровския конак. Каблешков е известен на габровския паша с работата си в железницата и образованието си и той решава да го затвори при караула, а другите задържани праща в затвора. Чаушинът се смилил от болестта му и заповядал да развържат ръцете му. Знаейки какво го чака в Пловдивския затвор, Каблешков отново изпреварва събитията – през нощта става и с един от пистолетите на заптиите се прострелва в гърдите.
	Умира на 16 юни, двадесет и пет годишен, а вече безсмъртен в българската история.
Източник: Общомедия


От първо лице

ОЧИТЕ НА КАМБАНИТЕ
На Дечко Гарбатулов – слепият 
звънар от храм-паметник "Шипка"
	Това е моята музика. Мирише на брези и злато. Не зная можеш ли да усетиш уханието на нотите, но те имат аромат. Някои са кисели и тревожни, други скачат като дребно птиче от клон на клон и разместват зеленото в хаос, след който се раждат малки планети. Има и тъжни ноти, с бавни и големи крачки те минават покрай мен и ме докосват по слепоочието. Аз ги виждам, ето оттам виждам. Само оттам. Очите ми са встрани, а може би и пръснати по цялото тяло. С тях чувам и усещам вкусове, и мириша. Сега подушвам любов. Тя винаги ухае различно. Веднъж е ябълка, едра и сочна, друг път остава по пръстите като мокър пясък. Има и любов с мирис на изгоряла гума, тогава думите кънтят като в празен казан, гонят се и уж се стигат, но аз виждам пустото им тичане около отдавна изсъхнала пепел. Мирише на лошо. Тогава се качвам горе и бия камбаните. С моята музика. Разказвам... ето за тези брези наоколо. И за Мария. Когато бях малък, идвах тук с нея. Спомням си отново ръцете ни върху бялото стебло – моята по-горе, нейната – почти срещу моята. Тичахме, за да се стигнем. Но може ли двама да стигнат едновременно края на кръга? Заливахме се от смях. А смехът ни също беше бял и кръгъл. Гледахме нагоре, а в очите ми небето ставаше бяла и светеща точка. Събираше се, събираше се бързо в зениците и ме понасяше нагоре към синьото. Тогава падах. Падахме двамата. И пак гледахме нагоре. Смеехме се още по-бяло. А небето се напрягаше в слабините ми и можеше да изстреля навън слънцето. Премалявах и започвах да чувам камбани. Роден съм в Шела. До храма. Когато отивах на училище, винаги се спирах, за да слушам камбаните. Напомняха ми старинен военен марш. Представях си как минават войници. Раз-два-триии. След училище пак ходех горе. Хубаво, особено място е камбанарията. Това ми е най-големият спомен от детството. Все още пълни очите ми с едрата си снага, завършваща с кубето. Златното кубе на върха на храма е покрито, като че ли с люспи и ми напомняше тяло на риба. Една политнала в небето риба. Оттогава знам, че рибите могат и да летят. Особено златните. Вероятно така се сбъдват желанията... Но трябва и музика. Камбанен звън, по-точно. В нашия храм има най-много камбани, седемнайсет – с общо тегло двайсет и два тона. Най-голямата е дванайсет тона. Викаме й Бас. Защото има най-ниския и тежък тон. Тъжно звучи Басът. Най-големите винаги са обременени. Има нещо, което пречи на обема. Но не зная какво е. И не мога да го видя вече. Само си спомням първия път, когато зърнах Баса. Бях толкова малък. Можех само да го галя с поглед и да се наслагвам хиляди пъти върху многотонната му снага. Представях си как тялото ми се слива с желязото, за да направи звук, малко по-мек от онази черна тъга, която излиза оттам, и пак да е достатъчно тревожен, че да накара брезите наоколо да побелеят. В детските си години не можех да разгадая песента на Баса. Сега знам, че той има глас на отчаян мъж. Мелодията му звучи като свършека на света и се забива в корема ти като лоена топка, която те натиска надолу. Шела се гордее с Баса. Отчаянието става паметник. Баритонът е по-малката камбана, тежи около пет тона. Но в нейния глас вече жужат пчели. Когато опъна въжето, за да хукнат пчелите из околията, в съзнанието ми идва Мария. И започвам моята песен… Мекото загребване на облак в шепите и тихото надничане в гнездо на птиче се разливат наоколо. В радиус на около петнайсетина километра, додето стига песента на Баритона, се изправят всички мъртви влюбени. Стават от гробовете си и слушат. Виждам сенките им. Виждам само сенки. Господ ми взе очите. Така ме е създал той – да виждам само с кожата, с ушите си, с нещо отвътре. Само за малко в детството ми даде очи. Да видя камбаните. Зеленото. Бялото на брезите. Мария. После прибра очите си обратно. Казаха – зрителна дегенерация. Светът пред мен полека се сви, избеля в краищата и стана болезнен. Имаше само едно място в Шела, където фигурите нямаха бели и неясни контури. Тясното стълбище на камбанарията. Тъмно и мое. Изкатервах забързано малките стълбички нагоре, а камбаните сигурно ме усещаха и се приготвяха. Обличаха си бели ризи камбаните. А когато стигах до горе запъхтян, превъзбуден, ухилен, пълен с музиката на Мария и намаляващия в очите ми свят, те се изпъваха. Желязото се изопваше и ставаше по-нежно. Камбаните отваряха очите си и ме гледаха. Басът отпускаше още по-тъжно клепачите си, а Баритонът протягаше белите си ръкави към мен. Като деца в празнични рокли, леко се поклащаха и Малките. Малките камбани са наредени хаотично във въздуха, на различна височина, оплетени са с много въжета, които се събират накрая в едно. Движи ги една ръка. Истинският майсторлък е да изкараш мелодия от малките камбани. Те са създадени за многогласие. С тяхната песен във въздуха политат щурци, детски велосипеди, смях от маргарити, пеперуди във виолетово, хвърчила... Светът се подува като балон от красота и се повдига нагоре. Красотата не е родена на земята, казваше ми мама преди, а в облаците. И земята се запътваше натам в този миг.
	Виждах всичко това, но не с очите си. В тялото си имах някакъв огромен клепач, който се отваряше само, когато докосвах камбаните. С него винаги виждах само хубавото. И Мария. Понякога я качвах с мен горе. Но не й дадох да разбере, че очите ми са болни и в тях дори нейното тяло изтънява и побелява в краищата. Почти свършваше моята Мария в очите ми. Виждах я повече с клепача. Но и за него не й казах. А Шела винаги познаваше кога Мария е с мен горе, на камбанарията. И се запътваше към храма. Да слуша. Бях на 20, когато Господ ми взе и Мария. А без очи и без Мария кой ли може да живее. И понеже нямах очи, свършиха и сълзите ми. Пресъхнаха онези кладенчета, които имаше мама и я правеха особено красива в онези последни години, когато плачеше по свършващите ми очи. Светът се сви до точка. Толкова малък и сух стана светът, че в него не можеше да влезе дори една виолетова пеперуда. Изчезнаха и златните люспести риби, забити в небето над Шела. Почерня земята от сълзите на мама. Тогава спрях да виждам и тъгата. И се отвори клепачът отвътре. И се вдлъбнаха слепоочията ми. Сляха се с ушите ми. Навярно… Защото само чувах. И така започнах да виждам отново.
... гонитбата на лястовиците. Те се смеят шумно, преди да се спуснат ниско в тревата, гълтат невидими паячета, а после хукват нагоре, с най-бързата птича скорост… тишината на докосващите се пръсти, които пускат корени в кожата на другата ръка. И така се раждат брезите в душите на хората… самотните стъпки, които отброяват бавно всеки един ден. И стъпват тежко, с надеждата, че под подметката е попаднал часовникът на космоса… вятърът под дъгата над измитото село… момичето, което пали свещ в храма ни и моли Богородица за дете… и много деца… Вече виждам всичко. Дори колебанието. То звучи винаги като категоричност. Вече мога да виждам и страха. Не, няма най-широко отворените очи. Има ревнив глас.
	И лъжата виждам. Не е нито с къси крака, нито пък е уплашена. Но много умело се смее. Радостта ми са камбаните. Обличат се в червено за празник. Един архитект направи от очите, които господ ми взе, стълби до храма. Двеста петдесет и четири. От моите две очи... Оттогава в Шела идват много туристи. Преди някои се качваха до Баса и Баритона. Аз им разказвах по нещичко. Но не много. И не на всеки. Четирийсет и пет са стръмните и опасни стъпала до тук, в храма, до камбанарията. Някои скърцат – ако стъпиш накриво, летиш надолу. Има и прилепи. Отдавна никой не е минавал по моята пътека до горе. Стигат до средата и се връщат. Плашат се от онова, което виждат очите им. Ти имаш очи, нали? Слушах стъпките ти и сърцето ми се свиваше. Страхувах се да не паднеш. Но много исках да видиш Малките. Децата ми. Но се случи друго. За първи път след повече от 30 години камбаните отвориха клепачите си. Надигна се душата на камбаните. И аз ти разказах всичко... За очите... И за това, че когато можеш да чуваш, ставаш щастлив. Че човек не вижда само с очите си. Че Мария не изчезва никога. Че щастието е виолетова пеперуда, която може да влезе и в най-тъмния процеп, дори ще приседне до тъгата, за да я погали по коляното, и после ще си тръгне... но все ще е наоколо. Но ми позволи един въпрос… Как се казва майка ти, момиче? Жанета Станкова. Господ ми взе очите. Посегна и на слуха ми, но вина може би имат и моите камбани. Въпреки това, като съм жив и здрав аз ще продължа да бия камбаните и нека техният звън оглася Долината на розите и на тракийските царе…
Дечко Гарбатулов


Щрихи от родината

ТРАКИЙСКИ БОГОВЕ
	Траките гледали с удивление на природните явления, за които не можели да намерят разумно обяснение. Смятали, че всички те са божие дело, чрез което боговете или искали да възнаградят хората, или да ги накажат за някакво неподчинение. Най-древно е вярването във Великата Богиня – майка Бендида. Според траките тя имала силата да дава и отнема живота, поради което я почитали като повелителка на природата и плодородието. Образът й се появява върху предмети на лукса и разкоша, присъства в ред украшения, в сервизи, следи с всезнаещите си очи от обици и ритони, от фиали и апликации. Светлината и топлината били смятани за божи дар – пренесено на Земята Слънце. Огънят, който горял постоянно в домашното огнище бил свещен. Ето защо много тачено било и божеството на Слънцето. Смятало се, че Великата Богиня – майка го е родила. Дори до днес е останал ритуалът, който са извършвали траките, да се обръщаме с лице към слънцето, търсейки отговори и подкрепа. Тракийският конник бил безспорно най-популярен сред траките през Античността. Това било неизвестно по име божество, представено на хиляди открити оброчни плочи. Смятало се, че той бил бог на природата – растенията и животинския свят. Сред тракийското население бил известен с различни имена. Освен общите богове, отделните племена имали и свои божества. Често били устройвани обредни веселия в тяхна чест, като се колели жертвени животни, за да ги почетат, пиели от най-хубавото вино, пеели и танцували. Много траки смятали, че след смъртта си човек продължава да живее, но в друг по-добър свят. Тази вяра в безсмъртието на душата се обособява в учението, проповядвано от Орфей. По тази причина е наречена на негово име – Орфизъм. Само аристократите и владетелите били посветени в тайнствата и мистериите на това учение. Те тайно от своите съпруги и деца ходели при Орфей и пиели от питието на боговете, което давало безсмъртие. Те силно вярвали, че след смъртта си ще се обожествят. По пътя си към съвършенството и безсмъртието траките преминавали през различни изпитания като единоборство с диви животни или с врагове. Трябвало също да опознаят единството на тялото и душата. Само така можели да станат безсмъртни и да се слеят с боговете. Обикновените траки не можели да постигнат безсмъртие и да станат богове. Но те вярвали, че след смъртта си могат да се възродят за нов живот. Така, както природата през зимата изглежда мъртва, а всяка пролет отново оживява. Поради непрестанното общуване на гърците с траките, те възприели като свои повечето от тракийските богове. В своята митология гърците изменили имената и функциите на някои от тях. Днес тези богове са част от световната култура, но за съжаление, много малко хора знаят, че значима част от тях имат тракийски произход. 
Източник: Общомедия


За конкурса
СВИНСКО С КАРТОФИ И СМЕТАНА
(предложение на Еленка Демирева от Добрич)

	Продукти: 600 гр. свинско месо, 4 картофа, 2 моркова, 1 глава лук, 3 скилидки чесън, мазнина, сол, черен пипер, 150 мл. вино, бульон 400 мл., 150 мл. готварска сметана, магданоз.
	Начин на приготвяне: Нарежете свинското на късове. Загрейте около 50 – 100 мл. мазнина в голяма тенджера и запържете месото равномерно, извадете го и в същата мазнина запържете накълцания лук, чесън и добавете морковите, нарязани на едро. Върнете месото и задушете заедно с виното, докато се изпари. Долейте горещия бульон и добавете картофите. Овкусете със сол и черен пипер на вкус. Похлупете и оставете да се задушава до омекване на картофите, като разбърквате от време на време. Накрая долейте постепенно, при непрекъснато бъркане сметаната и отстранете от котлона. Поднесете с накълцан магданоз.

КЮФТЕТА НА ФУРНА
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)

	Продукти: 1 стрък зелен лук, 1 стрък пресен чесън, магданоз, сол на вкус, черен пипер, чубрица, кимион, галета за овалване, 1 килограм кайма, 1 глава стар лук.
	Начин на приготвяне: Нарязваме зеленчуците на ситно, прибавяме ги към каймата, добавяме подправките и объркваме сместа добре и я покриваме с фолио за свежо съхранение и я оставяме в хладилника за около 3-4 часа, може и повече, за да поеме добре ароматите. Застиламе тава с хартия за печене (за да ни е по-лесно измиването на тавата). Оформяме кюфтета с желаната големина, овалваме ги в галета и ги подреждаме в тавата. Печем ги в предварително загрята фурна на 200 градуса около 30 мин. Все пак по някое време е добре да проверим дали са готови, тъй като по-малките се изпичат и по-бързо.

ПЕЧУРКИ НА ФУРНА
(предложение на Иван Лицов от Горна Оряховица)

	Продукти: печурките трябва да са такова количество според тавата, в която ще ги печете. Като наредите една до друга да запълните тавата да не остане празно място. Краве масло, сол и черен пипер.
	Начин на приготвяне: Махате пънчетата от гъбите и хубаво ги измивате. Нареждате ги с отвора нагоре в предварително намазнена тава. Слагате в отвора на по-големите 1 ч.л. краве масло, щипка сол, а на по-малките по половин лъжичка. Поръсвате ги с черен пипер и ги печете на 180 градуса в предварително нагорещена фурна до зачервяване.

СОЛЕН КЕКС
(предложение на Стефанка Христова от Шумен)

	Продукти: 2-3 моркова, 1 майонеза, 150 гр. шунка или салам, 1 ч.ч. грах от консерва, 3-4 кисели краставички, 3 сварени яйца, 1 ч.ч. сварен ориз, 10 маслини, 4-5 с.л. кисело мляко.
	Начин на приготвяне: Настържете яйцата и ги разбъркайте с нарязаните на дребно шунка, краставички, настърганите моркови, граха и ориза. Добавете киселото мляко и майонезата. Овкусете със сол и черен пипер. Изсипете в подходяща формичка и я оставете за 1-2 ч. в хладилника да се стегне и охлади. Така получения солен кекс при поднасянето му може да го аранжирате с нарязани домати, краставички и маслини.

БОБ С КОКАЛ
(предложение на Богдан Петров от Добрич)

	Продукти: 250 гр. боб, 1 суха чушка, 2 глави лук, 1 кокал от пушен свински бут, 2-3 супени лъжици олио, 1 ч.л. червен пипер, 1 с.л. доматено пюре, 1 с.л. брашно, 1 чаена лъжица девесил, 1 ч.л. чубрица, 1 ч.л. джоджен, сол.
	Начин на приготвяне: Бобът се вари до омекване. Сварения кокал от бута се отделя от месото и се слага да ври при боба. Долива се хладка вода, прибавят се нарязаните лук и сушена чушка и се оставя да ври около 2 часа. Посолява се, подправя се с чубрицата и джоджена и накрая се сипва разреденото с малко вода доматено пюре. Брашното се запича до порозовяване в сгорещената мазнина, изсипва се червения пипер и веднага се добавя вода. Свареното месо се нарязва на парчета, слага се при боба и се сервира.

ЗАБУЛЕНИ ЯЙЦА
(предложение на Върбина Станкова от Шумен)

	Продукти: 6-8 яйца, 250 гр. бекон или шунка, 2 картофа, олио, сол, червен пипер, магданоз, мащерка.
	Начин на приготвяне: Нарежете бекона или шунката на парчета. Обелете картофите и ги настържете на ренде. Загрейте олиото в тава и го наръсете със сол. Когато мазнината е готова сложете картофените стърготини и бекона. Разбъркайте и запържете пет минути. Отгоре чукнете яйцата и периодически ги поливайте с мазнината за да се забулят. Когато белтъците се стегнат, ястието е готово. Поръсете с червен пипер, сол и зелените подправки.

МЕКИЦИ
(предложение на Пенка Желева от Добрич)

	Продукти: 2 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко, 5 гр. мая, сол, 2 с.л. захар, 1 ч.л. оцет, 2 ч.ч. брашно, олио, портокалови кори.
	Начин на приготвяне: от изброените продукти се омесва тесто и се остава на топло, за да удвои обема си. След това тестото се разпределя на средни по големина топки. Всяка топка се тегли и разпъва на мекица, която се изпържва от двете страни в горещо олио. Мекиците се нареждат в плато една върху друга. По желание се поръсват с пудра захар.

СВИНСКО С ГЪБИ И СМЕТАНА
(предложение на Александра Тодорова от Шумен)

	Продукти: 500 гр. чисто свинско месо, 300-400 гр. гъби печурки, 1 глава лук, 1-2 моркова, 2 супени лъжици олио, 200 мл. сметана, 2 супени лъжици наситнен копър.
	Начин на приготвяне: Нарежете месото на парченца, гъбите на четири, лука на ситно. Настържете морковите. Изпържете месото, докато хване коричка. Прибавете лука и морковите, а след 2 минути и гъбите. Изпържете всичко до полуготовност на гъбите. Налейте сметаната и задушавайте на бавен огън около 20 минути. В края поръсете с копър.                                            


Здраве 

ОСЕМ ХРАНИ БОРЯТ СТРЕСА 

	Индийските диетолози проведоха сериозно изследване, в резултат на което установиха кои са осемте главни продукта, които ни позволяват да се преборим с растящия през последните десетилетия стрес. 
	1. В челото на класацията стои киселото мляко. Този ценен продукт съдържа веществото тирозин, което активизира изработването на серотонин. 
	2. На второ място идва тъмния шоколад. Той също допринася за натрупването на серотонин в главния мозък и се смята за един от основните афродизиаци.
	3. Цитрусовите плодове са богати на захари, които подобряват работата на мозъка. 
	4. Орехите съдържат много витамин Е и Б12, които регулират настроението.
	5. Броколито има успокояващо действие и в същото време тонизира организма. 
	6. Чесънът намалява напрежението и нивото на кръвната захар.
	7. Рибата – тя е богата на омега-3 мастни киселини и поддържа доброто настроение.
	8. Чаят от лайка и жасминовият чай също оказват тонизиращо и освежително действие. 

 Прочистването на организма укрепва имунитета
	Дори и само едно стръкче магданоз, изядено сутрин, е от полза за имунитета. Трябва да се постараем да игнорираме тези фактори, които могат да увредят действието на антиоксидантите, пречейки за усвояването на жизненоважните витамини. Такива фактори са употребата на големи количества чай и кафе, както и различните стресове. 
	Тютюнопушенето и алкохола свеждат ползата от витамините и минералните вещества до нула. 
	Крайно важно е своевременно да се почисти организма. Естествената система за прочистване е изпразване на червата и отделяне на пот и урина. Съществуват немалко методи за редовно самостоятелно прочистване на организма, както с помощта на фармацевтични препарати и сорбенти (активен въглен), така и с помощта на различни народни средства. У нас растат много плодове, зеленчуци, билки, горски плодове. Много от тях могат да изхвърлят от организма натрупаните токсини. 
	Основна роля отделяме на зелените зеленчуци – целина, копър, магданоз и др. Най-ефикасен в това отношение е магданозът, защото притежава детоксични, антисептични и спазмолитични свойства. Той съдържа и голямо количество антиоксиданти. Освен всичко друго, магданозът е прекрасно диуретично средство. Благодарение само на едно стръкче магданоз, изядено сутрин на гладно, се намаляват отоците, подобрява се работата на сърдечния мускул и на цялата сърдечно-съдова система. През деня е добре да отдадете предпочитание на горските и градински плодове, на зеленчуците от собствената градина. На мястото на застоялите в организма течности ще постъпят пресни плодови и зеленчукови сокове, а заедно с това и съединителна тъкан. Знае се, че тя е много полезна за прочистванe на червата. Ако наред с това си направите една продължителна баня или посетите сауна, прочистването ще се смята за цялостно. В банята се засилва микроциркулацията на течностите в организма, разширяват се капилярите и се ускорява кръвотокът. Това помага за подобряване работата на лимфните съдове. В крайна сметка печели имунната система.

Интервю с д-р Румяна Тодорова –
 публикация във вестник “Трета възраст” 


Искам да съм хубава

МАСКА ЗА РЪЦЕ 

	За направата на този продукт са ви нужни шепа захар, мед и зехтин.
Смесете трите продукта до получаване на еднородна смес. Нанесете я върху ръцете си, като я втриете хубаво в кожата. Постойте намазани няколко минути и след това изплакнете с топла вода. Медът има антибактериално действие и затова е подходящ за хора, които извършват много работа с ръцете си. Захарта е естествен ексфолиант, който премахва мъртвите клетки. Зехтинът е природен продукт, който подхранва кожата и я почиства от мръсотии.

МАСКА ЗА ЛИЦЕ

	Нужни са ви капка масло от чаено дърво, четири супени лъжици лимонов сок и две супени лъжици нарязан розмарин.
	Смесете продуктите и сложете маската на лицето си. Останете така 10-15 минутки и след това изплакнете с хладка вода. Тази маска омекотява кожата на лицето и премахва черните точки. Маслото от чаено дърво е естествен продукт, който прави кожата по-мека и еластична, а розмаринът има противовъзпалително действие, което премахва червените петна по лицето.

ЛОСИОН ЗА КРАКА

	За да си направите ефективен домашен лосион за краката ще са ви нужни осем супени лъжици масло от шеа и две супени лъжици зехтин. Поставете продуктите в купа и след това ги сложете в микровълновата печка за 30 секунди, за да се затоплят. Нанесете лосиона върху краката си преди лягане и след това си сложете чифт памучни чорапи, за да не изцапате спалното си бельо. По този начин лосионът ще има максимален ефект. Маслото от шеа овлажнява кожата и в комбинация със зехтина прави кожата мека. Той ще ви помогне да забравите напуканите крака. Ако искате лосионът да има релаксиращо действие, добавете към него масло от лавандула.


МАСКА ЗА КОСА

	Тази маска се прави лесно, но наистина има добър ефект. Нужен ви е лимонов сок и няколко чаени лъжички вода. Изцедете сока на един лимон и го разредете с малко вода. Сипете получената смес в шише, което има пулверизатор отпред. След това напръскайте косата си и постойте на слънце няколко часа. Лимонът се използва като основна съставка в много козметични продукти. Освен че е полезен за косата, той помага за избистряне на тена.


Усмивки
	Новобранец постъпва на работа като полицай.
	На третия месец го вика началника:
	– Абе, ти защо не си ходил в касата за заплата досега?
	– Ама то и заплата ли имало? А аз си мислех – на ти пистолета и оправяй се сам! 

	Майка и син се връщат от покупки. Детето държи в ръката си голяма връзка балони. Бащата казва: 
	– Защо си му купила толкова балони? Няма за какво да харчиш пари ли? А детето го прекъсва: 
	– Ама тате, балоните ми ги дадоха безплатно! По един за всяка покупка на мама!

Съпруг към съпругата:
	– Синът ни пак е бъркал в портмонето ми – възмущава се той.
	– О, не бързай! Може да е някой друг....например аз.
	– Не, не си ти. Когато бъркаш ти, вътре не остава нищо! 

	Един баща имал много глупав син. Решил да му се скара, дано спре да прави глупости:
	– Ела тука бе, говедо! Сядай! – извикал бащата и нервно почукал с пръсти по масата. 
	– Ей сега, тате, само да отворя, че някой чука. 
	– Сядай ти казах бе, идиот! Аз ще отворя! 	

	Чистачката от едно учреждение, след като излязла от родилния дом, се отбила да почерпи колежките.
	– Честито, Ванче, и от кого е момченцето? – питат приятелките. 
	– Ех, и вие пък, може ли да се обръща човек подир всеки..., докато мие стълбите... 

	Лекарсе събужда от телефонен звън:
	– Докторе, колко струва визита по домовете?
	– 50 долара.
	– А преглед в офиса?
	– 25 долара.
	– Добре, тогава Ви чакам след половин час в офиса. 

	Разговарят двама лекари:
	– Чух, че си напуснал града, в който практикуваше, макар, че си имал много пациенти.
	– Така бе, бяха много – въздъхва другият. – Но един по един измряха, градът запустя, нямаше какво да правя вече там… 

	– Докторе, ужас, губя паметта си.
	– И откога така?
	– Какво откога?

	В болницата карат мъж с нож, забит между лопатките. Докторът в приемната съчувствено го пита:
	– Боли ли ви?
	– Само когато се смея. 

	В болницата докарват пострадал, целият изранен. Питат го:
	– Автомобилна катастрофа ли?
	– Не, печатна грешка в учебника по химия.


Занимателна страничка

ГАРАНЦИЯТА
(КРИМИНАЛНА ЗАГАДКА)

	Когато инспектор Стрезов и старшина Варадин дойдоха на местопроизшествието, прозорците бяха широко отворени и в къщата не се усещаше дори най-слаба миризма.
	– Откараха го в “Пирогов” – съобщи кварталният отговорник. – Лекарят каза, че въобще няма опасност за живота му, а аз останах тук да ви дочакам. Нищо не е пипано, нито размествано. Само прозорчето отворихме и спряхме кранчето за газта.
	Много пъти, минавайки по тази улица, Стрезов си беше мислил, кой ли може да живее в подобна къща със сводести прозорци и еркери по фасадата. А ето че сега все пак знаеше нещо – самотен мъж на около шестдесет години с торбички под очите и високо плешиво чело. Поне такъв 
изглеждаше на закачената на стената фотография с подпис – Богориди Сапунджиев Попгенчев. Името му напомняше нещо..., калдъръмени улички, файтони с фенери, фракове, а може би дори и възрожденски песни.
	– Та, викаш, късмет имал човекът – Варадин, отчаян от неекспедитивността на Стрезов, беше поел следствието в свои ръце.
	– Може и така да се каже – наполовина се съгласи кварталният отговорник. – Минала инкасаторката, звъннала и усетила миризма на газ. Усъмнила се жената и право при мен в клубчето. Разбихме вратата. Разтворихме прозорците, а той лежи под одеялото, ударен зле и не мърда.
	– Не мърда щото... – констатира дълбокомислено Варадин и се зае с огледа на стаята. – Я виж ти! Каса със секретен ключ и при това отворена. А този инструмент кой ли го е довлякъл?	Наистина, до разбитата каса имаше цял комплект от инструменти, каквито използваха само професионалните касоразбивачи или техниците от ТПК “Секретен ключ”.
	– Трябва някой крадец да ги е забравил. Същият, който след това е пуснал крана с газта, за да ни заблуди. Другарю подполковник, какво ще кажете, ако затворим прозорците и поседим мъничко в тъмното. Нищо чудно крадецът да се върне за инструмента.
	– Съгласен – кимна Стрезов и седна на креслото.
	След по-малко от час чуха външната врата да се отваря. Някой влезе и като запали клечка кибрит, се запромъква към касата.
	– Горе ръцете! – викна Варадин.
	По-късно крадецът-рецидивист по прякор “Михалката” си призна, че инструментите са негови, но категорично отказа да има нещо общо с инцидента около домакина. Твърдеше, че двамата въобще не са се виждали и когато преди три часа напуснал къщата, тя била празна.
	– Лъжеш! – възмути се Варадин.
	– Гарантирам, че казва истината – каза Стрезов примирително.
Какво кара инспектор Стрезов да мисли, че крадецът не лъже? 


ОТГОВОРИ НА ЛОГИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ
ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ:


Задача 1: Ами... било е ден! 
Задача 2: Марлоу е убил Браун! 
Задача 3: Иванчо ще бутне Марийка пред влака. Марийка ще умре и ще отиде при майка си, а Иванчо ще го вкарат в затвора, така и той ще е при баща си. 
Задача 4: Сашо – гимнастик, Валери – волейболист, Петър – борец, Емил – футболист. 
Задача 5: Първо ще пренесете две от подправките с двете торбички. След това ще обърнете едната торбичка така, че мръсната част да отиде отвън. Ще сипете третата подправка вътре. Условието обаче е да не се цапате – затова ще хванете торбичката с третата подправка с другата торбичка, чиято външна част е чиста, и по този начин ще пренесете подправката без да я смесите с някоя от другите, както и без да се нацапате. 

