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 ДА СИ ПОЖЕЛАЕМ И РАБОТИМ ПРЕЗ 2011  
ГОДИНА ТАКА, ЧЕ ДА БЪДЕ ПО-ДОБРА И УСПЕШНА! 

 

Уважаеми читатели, 
Изпратихме 2010 г., през която Националната асоциация 

на сляпо-глухите в България (НАСГБ) и нейните членове ак-
тивно се включиха в разнообразните мероприятия от дейност-
та й. Най-масовото и мащабно от тях беше Осмият национален 
празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, в 
който се изявиха най-добрите ни спортисти по лека атлетика, 
шахмат и канадска борба. За първи път се проведе първенство 
по спортна табла. Осмият национален празник беше посветен 
на 13-годишнината от създаването на НАСГБ и завърши с тър-
жество - концерт от сляпо-глухи спортисти, изявени самодей-
ци. Поради ограничените финансови възможности фестивал на 
художествената самодейност не се проведе. Изказваме най-
гореща благодарност на спонсорите, които ни помогнаха в без-
възмездно ползване на спортна база от ОП „Пловдив-спорт”, както и за отстъпка в цените 
за нощувка и храна на участниците. 

На нуждаещите се членове бяха предоставени специфични помощни средства за об-
лекчаване на комуникацията им. В Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи 
(НЦРСГ) “Хелън Келър” получиха рехабилитационни услуги клиенти в интернатна и ам-
булаторна форми с тежки комбинирани зрителни и слухови увреждания и с тотална сляпо-
глухота. Проведоха се семинари по рехабилитация на сляпо-глухите със специалисти от 
Норвегия, Русия, Хърватска и Италия. От 18 до 24 май 2010 г. в Пловдив се проведе заседа-
ние на Изпълнителния съвет (ИС) на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) - доказа-
телство за авторитета на НАСГБ да организира международни прояви.  

В териториалните организации на НАСГБ бяха отбелязани множество свързани с на-
шата дейност дати: 13 години от създаването на НАСГБ, Международния ден на белия бас-
тун (15 октомври), Международния ден на слепия гражданин (13 ноември), Международния 
ден на хората с увреждания ( 3 декември), Коледа, Нова година и други празници. 

Благодарение на спечеления и финансиран проект от фондация „Енел Куоре”, списа-
ние „Звук и светлина” и „Информационният бюлетин на НАСГБ” от юли м.г. се издават и 
на брайлов шрифт. До края на 2010 г. на релефния шрифт са издадени шест броя на списа-
нието – от 7-ми до 12-ти брой, както и два броя от бюлетина: бр. 1 – за м. май, в който са по-
местени – в том първи – Устава на НАСГБ с последните му изменения и допълнения от 5-6 
март 2010 г. и в том втори – вътрешно нормативни документи на НАСГБ, наредби и пра-
вилници, приети от УС на асоциацията, бр. 2 – ноември 2010 г. с доклади от семинари по 
хаптично общуване и тактилен жестов език за сляпо-глухи. Списание „Звук и светлина” 
вече е достъпно за читателите в четири възможни варианта: на плоско-печатен шрифт, на 
брайлов шрифт, говорящо списание в СD –МР3 формат и онлайн издание в интернет.  

2011 г. ще бъде трудна във финансово отношение. Ще търсим средства и възможнос-
ти за организиране и провеждане на Осмият национален фестивал на художествената само-
дейност в НАСГБ, както и други културни и спортни мероприятия по места в териториал-
ните организации. Няма съмнение, че членовете на НАСГБ, териториалните управителни 
съвети, председателите и сътрудниците на териториалните организации на асоциацията ни 
ще използват най-подходящите форми за социалното им включване.  

На всички членове и техните семейства да е честита Новата 2011 г. с пожелания за 
здраве, успешна реализация и интеграция на сляпо-глухите в обществото. 

Димитър ПАРАПАНОВ –  
председател на НАСГБ 
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В ТО-Стара Загора: 
 

И СЕ СБЪДНА МЕЧТАТА НИ ЗА СОБСТВЕН КЛУБ… 

 Казват, че по Коледа стават чудеса и си-

гурно е така. Ако обаче не поработиш здраво и 

не докажеш, че истински желаеш нещо, то чу-

дото едва ли ще се случи. Това правило още 

веднъж се потвърди при нас – териториалната 

организация на НАСГБ в Стара Загора. 

 От дълго време не преставахме да търсим 

начин как да се сдобием с клуб. Ходихме в Об-

щината, писахме писма, срещахме се няколко 

пъти с областния управител на града, занима-

вахме с това даже и депутати от ”ГЕРБ”. И точ-

но в най-вълшебното време от годината, пред-

коледното, мечтата ни се сбъдна! 

  Бяхме толкова радостни и ентусиазира-

ни, че само след седмица здрав труд клубът ни 

светна. Както винаги, и сега се намериха добри 

хора. Едни ни прекараха тока, други ни дариха 

бюра, коледна украса, пердета, елхата също 

грейна в пълния си блясък. Ех, че хубаво стана! 

Жалко само, че г-н Парапанов беше възпрепят-

стван и не можа да дойде на 22 декември, кога-

то бе официалното откриване на нашия клуб, 

но затова пък ни изпрати поздравителен адрес. 

  На събитието присъстваха кметът на с. 

Богомилово, регионалният директор на социал-

но осигуряване, председателят на ПП “ГЕРБ” 

Стара Загора. Останахме трогнати от тяхното 

внимание и уважение. Имаше много танци, 

смях и подарък за поредния юбиляр - Зарко. 

 Сега вече организацията ни ще има въз-

можност да разнообрази максимално дейността 

си, да направи по-интересен и пълноценен жи-

вота на членовете ни, което е една от основните 

ни цели. 

Ангелина КРЪСТЕВА  

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
В ТО-Велико Търново: 

ДВОЕН ПРАЗНИК 

Като пролетни птици годините летят и 

неусетно изтекоха шест лета от създаването на 

нашата териториална организация на сляпо-

глухите във Велико Търново. Денят 8 декември 

на 2010 г. по два повода ни събра в клуба, за да 

отбележим този ден, който съвпада с рождена-

та дата на нашия уважаван председател Дими-

тър Станев. 

 В такива дни нашите делови разговори 

се стопяват и думата се дава на всички, за да 

изразят онова, което е в тях, което ги радва или 

вълнува. Този наш принцип има разтоварващ 

ефект и той сближава хората като братя и сест-

ри по съдба. От взаимните разговори лъха задо-

волство от положителната работа на организа-

цията, където членовете намират отдушник да 

изразят своите вълнения с приятни веселия в 

клуба. На този осми ден от месец декември се 

казаха много работи за нашата чета, която ра-

боти и се весели заедно с другите членове от 
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ССБ. Такива подобни тържества не се правят 

само при нас и затова не намирам нужда да 

навлизам в подробности как протичат такива 

дни. 

 В замяна на горните мисли, подробно 

ще опиша как весело прекарахме рождения ден 

на нашия председател. Ние, търновци, като бо-

лярски чеда, умеем да създаваме отлична обс-

тановка и разкошна трапеза за веселие и усмив-

ки. След първата глътка домашна ракия настро-

ението на масата се повиши, езиците се развър-

заха и започна надпреварата всеки да каже не-

що весело и приятно от своя живот. На нашите 

многобройни години, събитията и случките не 

са малко, и затова смехът и веселието е голямо, 

това ще посоча само с един пример. Когато по-

питах господин Станев на колко години става, 

като госпожица с напреднала възраст хуморис-

тично започна да мънка под носа си, сякаш го е 

срам да си каже годините. С това имитиращо 

поведение на срам, накара присъстващите да 

препълнят залата от смях. Неговите два сокола, 

които му донесоха две внучета, добре подсказ-

ват неговите години. Неговата златна дъщеря с 

име Златка наближава да го направи тъст на 

някое доведено момче за зет. 

Като сътрудник на организацията, съп-

ругата му Цеца има достойно място в този ма-

териал. Нейното кулинарно изкуство задоволи 

нашите вкусове с апетитна храна и сладкиши. 

Използвам случая и от името на нашите 

членове, й изказвам едно голямо „Благодаря!”. 

Нейната помощ в организацията и умението й 

да създава приятна обстановка е пример за под-

ражание и затова чрез списание „Звук и светли-

на” го поднасям на неговите читатели. 

 Към този материал прибавям стихотвор-

ното заглавие „Надежда”, с римувани мисли 

поздравявам всички членове при организацията 

на НАСГБ.  Аврам АВРАМОВ  

От Бога не съм избран 

да стана поет голям, 

нямам чудната игра 

на вълшебните слова. 

 

Съдбата ми проклета 

дойде тъй нелепа, 

светлината ми изгаси 

и в бездната ме настани. 

 

Под небесната вселена 

зее пропастта студена, 

там птичките не пеят 

и топлите лъчи не греят. 

Мила майчице, кажи, 

къде са моите очи, 

светлината си да върна 

и хоризонта да прегърна. 

 

Това, което казвам, 

с болка го приказвам, 

към мрака погледнете 

и с мен се съгласете. 

 

За надежда и блага 

има отворена врата, 

от нея лъха опора 

за сляпо-глухите хора. 

НАДЕЖДА 

Асоциацията млада 

е нашата награда, 

нейната сила 

в Пловдив се родила. 

 

Аврам АВРАМОВ  

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
В ТО-Шумен: 

ИЗПРАТИХМЕ ТЪЖНА, НО И УСПЕШНА ГОДИНА  

На 13 декември членовете на шуменска-

та териториална организация на НАСГБ се съб-

рахме в читалище „Напредък,” за да посрещ-

нем Коледните и Новогодишни празници. По 

традиция в навечерието им се прави равносмет-

ка на отиващата си година, и настъпващата се 

очаква с нови големи надежди. 

Гости на тържеството бяха и нашите 

приятели от ССБ в града. 

Председателят на организацията Янко 

Стайков поздрави присъстващите, като им по-

жела много здраве, лично, семейно щастие и 

добро настроение. Върбинка Станкова, сътруд-

ник на организацията, направи кратък отчет на 

изминалата година. За сляпо-глухите шуменци 

тя е била едновременно и много тъжна, поради 

кончината на дългогодишния председател 

Цвятко Найденов, но едновременно с това и 
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много успешна, изпълнена с труд и добри пос-

тижения, дошли главно от активното участие 

на членовете във всички проведени дейности 

както на НАСГБ, така и на ССБ. 

Г-жа Стайкова благодари на хората за 

активното им участие в дейността на организа-

цията и най-вече на спортистите, които през 

изминалата година се представиха много добре 

в състезанията на Националния празник на спе-

цифичните възможности на сляпо-глухите в 

Пловдив, както и на самодейците от група 

„Еделвайс”, участвали във всички мероприятия 

и показали видим напредък и художествено 

израстване. 

През 2010 година, макар и много трудна,  

ТО-Шумен е набрала натурални дарения на 

стойност 1170 лв. и парични в размер на 405 

лв., което за нас е голямо постижение и ни поз-

волява една по-мащабна дейност. Това е добра 

предпоставка и за бъдеща ползотворна работа. 

След официалната, следваше и веселата 

част на тържеството, която започна с отбеляз-

ването на рождените дни на 11 наши членове, 

родени през третото четиримесечие на година-

та. Рождениците получиха много поздравления 

и подаръци. Голямата изненада беше прекрас-

ният поздрав към всички присъстващи на две 

млади и талантливи пианистки. По традиция на 

трапезата неизменно присъстваха баничките от 

пекарната на Ивелина – наш верен приятел и 

многократен дарител, както и различни вкусо-

тии, с които почерпиха имащите повод. 

Тържеството продължи с различни със-

тезателни и забавни игри, с награди за победи-

телите. 

В духа на веселбата витаеше увереност-

та, че 2011 г. ще бъде още по-успешна за орга-

низацията ни. 

На всички от НАСГБ желаем много 

здраве, благополучие, късмет и семейно щас-

тие. Нека през новата 2011 година се сбъднат 

всички техни мечти и желания! 

Върбинка СТАНКОВА – 
сътрудник на ТО-Шумен 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
В ТО-Добрич: 

МОЖЕМ ДА СЕ ГОРДЕЕМ С ПОСТИГНАТОТО 

 Със задоволство можем да отбележим, че 

ние, членовете на ТО сляпо-глухите в Добрич, 

сме удовлетворени от изтеклата 2010 г. Тя ни 

донесе отново както поводи да се радваме на 

внимание и разбиране от околните, така и зас-

лужено признание на ентусиазма и усилията ни 

в различните начинания. 

 Макар и в тежка всеобхващаща криза, ние 

съумяхме да се справим с икономическите зат-

руднения. Териториалният управителен съвет 

на организацията успя да привлече дарения в 

размер на 2140 лв., като 220 лв. от тях са па-

рични. В това число - нова компютърна конфи-

гурация, безплатен неограничен достъп до ин-

тернет, награди за различни наши инициативи 

и т. н. 

 През годината членовете ни взеха участие 

във фестивали от цялата страна. Благодарение 

на отличното ни представяне четири поредни 

години, взехме “Гранд при” във фестивала за 

хора с увреждане в Перник. Състав „Антица” 

ни представи достойно във фестивала 

„Листопад на спомените”, в който участват и 

хора без увреждания. Включвахме се във всич-

ки важни инициативи в района на Добрич. На-

шите самодейни състави бяха канени по раз-

лични поводи и в други населени места. 

 Като спортисти също имаме с какво да се 

похвалим. Със само петима участници извою-

вахме третото място в отборното класиране на 

националното първенство в Пловдив. Това от-

борно класиране е условно, тъй като водещите 

организации имаха многочленни отбори. 

  Ежеседмично се събирахме в клуб 

„Детелина”, където провеждахме срещи със 

специалисти от различни сфери, отбелязвахме 

именни и рождени дни на хората с увреждане и 

др. Всички нуждаещи се членове бяха снабдени 

с помощни технически средства. През измина-

лия период приехме нови трима члена и вече 

сме 40 души. Надяваме се, че и новата 2011-та 

г. ще бъде успешна за нас, като ни донесе здра-

ве, плодородие, късмет! Искаме сърцата ни да 

останат отворени към добротата и хармонични-

те човешки взаимоотношения! 

Отправяме благопожеланията си и към 

всички наши съсъдбеници! Нека не губим ку-

раж и да откриваме винаги жизнените ни сили, 

нужни за достойното ни оцеляване! 
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 На 21-ви декември, заедно с други хора с 

увреждания, ползвали социалните услуги на 

заведението, бяхме поканени в просторната за-

ла на Центъра за социална рехабилитация и ин-

теграция в Добрич. Поводът бе отбелязване на 

предстоящите Коледни и Новогодишни празни-

ци. 

 За доброто ни настроение екипът на 

ЦСРИ бе подготвил различни изненади. Всеки 

от присъстващите участва във викторина с въп-

роси, насочена към народните традиции, свър-

зани с отбелязването на предстоящите празни-

ци. Информацията бе пространна, така че ние 

обогатихме знанията си по тематиката. Сред 

смях и закачки си припомнихме коледарски 

песни и любими обичаи за плодородие през 

Новата година. Всички присъстващи си изтег-

лихме подаръци с прикрепени късмети и поже-

лания. Достойно се представихме и ние, като 

териториалният управителен съвет на сляпо-

глухите поднесе „бонбоните на късмета” - кой-

то така ни е нужен за новата 2011г.! 

 Събирането приключи с богата почерпка. 

Част от нея бе подготвена от курсистите по гот-

варство в ЦСРИ, а останалата от клиенти на 

социалното заведение. 

 Специални благопожелания към нас отп-

рави директорката на Центъра за социална ре-

хабилитация и интеграция – г-жа Албена Доне-

ва. Не забравихме, че в святата нощ на Рождес-

тво Христово се случват чудеса и ние винаги 

трябва да ги очакваме. Интересните мигове от 

веселото събиране са запечатани с дигиталния 

фотоапарат на ЦСРИ. В близко време интригу-

ващите кадри ще влязат и в албума на терито-

риалната организация. 

 В навечерието на новата година членове-

те на ТО бяхме приятно изненадани и от БЧК. 

Младите червенокръстци подариха на всички 

ни, пакети с хранителни продукти. 

 

Блока подготви:  

Калинка КОВАЧЕВА 

 

ПОДАРИХА НИ ПРАЗНИЧНО НАСТРОЕНИЕ 

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

ДА ВЪРВИМ ПО ПЪТЯ НА ЛЮБОВТА, ПРОШКАТА И ДОБРОТО 

 В празничните дни на Рождество Христо-

во, в навечерието на Нова година всички раз-

мишляваме върху отминалата – какво сме пос-

тигнали, търсейки себе си, като си пожелаваме 

много здраве и късмет. Обещаваме си да вър-

вим по правилния, по светлия път с любовта и 

прошката напред, да творим добро, да отключ-

ваме милосърдието. 

 С тези размисли членовете на организаци-

ите на слепите и сляпо-глухите в града отново 

се събраха в своя клуб, за да изпратят старата и 

да посрещнат новата 2011 година. 

 Колко е хубаво, когато лицата греят, из-

лъчвайки вътрешна светлина. Бляскаво украсе-

ната зала събра хората не само от града под 

Асенова крепост, но и от Лъки и Първомай, 

имаше и много гости. Председателят Иван Шо-

пов и секретарят на организациите Руска Ди-

митрова откриха празника с приветствия. Най 

напред „изпратихме” старата, а след това, заед-

но с пеещите коледари, „дойде” новата година, 

носеща в едната си ръка голяма пита от златни-

те пшеници на България, а в другата – плодове. 

Тя пожела много здраве, младост и радост, 

плодни нивя, весели деца. Малката красива 

Снежанка и нейното братче сурвакаха всички с 

дрянова сурвачка, изричайки благопожелания. 

Атмосферата бе наситена с празнично настрое-

ние. Чуха се и стихове, изпълнени от Лушка 

Маджарова, Д. Бойков, С. Ставрева, Н. Ивано-

ва. Председателят на пенсионерския клуб раз-

каза притча за любовта, богатството и късмета. 

Песните на Шопов, Амалия, Дора, Нина заре-

диха залата с енергия и всички запяха. 

 Забавна бе и викторината с 10 въпроса. 

Една след друга се редяха наздравиците за 

здраве, берекет, разходки сред природата, екс-

курзии в чужбина. 

 Накрая всички си пожелахме през 2011 г. 

да сме здрави, много да се забавляваме, сами да 

направим дните си прекрасни, с много светли-

на и много мечти… 



 6 

 Ако влезнете в сградата на ул. “Иван 

Асен ІІ” в Асеновград и почукате на вратата с 

жълта табела, ще ви посрещнат двама усмихна-

ти служители - Иван Шопов и Руска Димитро-

ва. Те са председателят и секретарят на ТСО на 

слепите и на ТО на сляпо-глухите в града – ед-

ни всеотдайни и приветливи хора. Добре ин-

формирани с новите наредби и закони, ще отго-

ворят на всичките ви въпроси, правилно ще ви 

насочат и помогнат при решаване на проблеми-

те ви. И не се изненадвайте, ако чуете Шопов 

нещо да си припява или свирука. Той си е та-

къв – винаги весел и усмихнат. Нищо не може 

да го прекърши, а сърцето му е пълно с топли-

на, която щедро дарява на другите. Имате ли 

пък досег с Димитрова, ще почувствате колко 

стриктна, точна и отзивчива е, без да жали си-

ли, за да е полезна на хората. 

 Тъй като двете организации са с едни и 

същи ръководители, то и дейностите им са не-

разривно свързани и до голяма степен можем 

да ги разглеждаме като една. В тях членуват 

общо 365 души с увредено зрение и комбини-

рани увреждания на слуха и зрението от общи-

ните в Асеновград, Садово, Първомай и Лъки. 

Под ръководството на Шопов и Димитрова се 

развиват разнообразни дейности – организаци-

онни, социални, културно-масови, спортни. 

Разглеждат се и се решават проблемите на чле-

новете на организациите, осъществяват се раз-

лични нови идеи, посещават се болни и възрас-

тни хора, отбелязват се национали и християнс-

ки празници, провеждат се екскурзии, разход-

ки, осъществява се обучение за по-младите 

членове. И тази година, по традиция, вече за 

четвърти път през юни се проведе събор сред 

природата – на поляната край Араповския ма-

настир, с богата литературно-музикална прог-

рама и спортни състезания, в които се включи-

ха и участници от София, Пловдив, Харманли и 

Димитровград. Тържествено бе отбелязан и 3-

ти декември – Международния ден на хората с 

увреждания. През годината се състояха и реди-

ца други прояви. 

 Животът е нещо прекрасно, но в трудните 

моменти не трябва да забравяме, че силата е 

вътре в нас, да приемаме болката и да се борим, 

като обичаме себе си, да мислим положително, 

без да се гневим. Страхът е липса на доверие, 

кураж, а прошката е ключът към свободата. С 

борбен дух да продължаваме напред, без да 

заключваме в себе си добрите думи за хората. 

При незрящите е увредено зрението, при нечу-

ващите – слухът, но това не значи, че те не мо-

гат да усещат, да се движат, да работят, да 

спортуват и да се радват на живота. Те могат да 

бъдат полезни в кухнята, да свирят на музика-

лен инструмент, да пеят, да танцуват. Важен е 

духът… 

  Всичко това се стремят да внушават на 

хората без зрение и слух Шопов и Димитрова. 

Благодарение и на техните усилия членовете на 

организациите на слепите и на сляпо-глухите в 

Асеновград са пример за подражание, заредени 

с висок борбен дух. С помощта на белия бастун 

сами се справят в трудната градска обстановка, 

далеч от отчаянието. Това са хора с мисли, с 

желания и мечти, като всички останали. Към 

тях винаги трябва да проявяваме разбиране, да 

показваме уважение и милосърдие. 

 Ако на улицата срещнете такъв човек, то 

спрете и го поздравете.! 

 Той заслужава, защото е победител! 

Блокът подготви: Славка СТАВРЕВА- 

сътрудник на организациите 

СПРЕТЕ И ГИ ПОЗДРАВЕТЕ, ТЕ СА ПОБЕДИТЕЛИ! 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
В ТО - Варна:  

ПОСРЕЩНАХМЕ ПРАЗНИЦИТЕ СЪС СТИЛ И ВЕСЕЛИЕ  

 На 21 декември сляпо-

глухите от териториалната ор-

ганизация във Варна тържест-

вено отпразнувахме посреща-

нето на Коледа и Нова година. 

  Празникът бе открит с 

впечатляваща церемония. Две 

дами, облечени с бели блузи и 

дълги черни поли, обкичени с 

гирлянди, бавно и тържестве-

но, със запалени коледни све-

щи в сребърни свещници, нап-

равиха няколко ефектни раз-

минавания на фона на прек-

расната песен „Тиха свята 

нощ”. След тях влезе дама с 

красив официален тоалет, с 

бенгалски огън в ръце, искрящ 

и пръскащ чудна светлина в 

залата. Бе произнесена колед-

на молитва, с която ние, хрис-
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тияните се молим за здраве, 

благоденствие и радост. Прог-

рамата продължи с коледно 

стихотворение, изпълнено от 

Стефка Мирева. 

 Имаше и коледари. По 

стар български обичай и тра-

диция Иван Минков изрече 

коледни пожелания за здраве, 

дълголетие и благополучие. С 

хубава народна песен участни-

ците в програмата поздравиха 

ръководителите и сътрудници-

те на организацията и присъст-

ващите гости на празника. 

 Най-прекрасният момент 

и най-голяма изненада бе, ко-

гато в залата влязоха на фона 

на коледна музика Дядо Коле-

да в прекрасен костюм и Сне-

жанка, облечена в бял тоалет, 

обкичена цялата в гирлянди. 

Снежанка направи преглед на 

старата година и пожела на 

всички новата да им донесе 

здраве и много радост, да е 

мирна, плодородна, благодат-

на и щастлива. 

 Празникът продължи с 

музика и танци. 

 

Ганка ПАРАСКЕВОВА  

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

В ТО-Плевен: 

ОТПРАЗНУВАХМЕ ТРЕТАТА СИ ГОДИШНИНА  
С ДОБРИ ПРИЯТЕЛИ 

 На 16 декември 2010 г. ТО-Плевен навър-

ши 3 години от своето основаване. По стечение 

на обстоятелствата, по-голямата част от члено-

вете ни са живущи в гр. Левски. Все още не 

разполагаме със собствен клуб за сбирки и спо-

деляне на наболели въпроси, но пък не липсват 

сродни нам организации, които ни предлагат 

своите помещения за ползване от сляпо-

глухите. Сред тях са председателите на терито-

риални организации на слепите в гр. Левски - 

Тодор Любенов, гр. Долни Дъбник - Веселина 

Вълчинкова и в гр. Плевен - Володя Христов. 

 И този път по покана на г-н Тодор Любе-

нов, рожденият ден и заключителното заседа-

ние на ТО се състоя в клуба на инвалида в град 

Левски. Влакът от Плевен за Левски сякаш ле-

теше, по-скоро да ни отведе при нашите съсъд-

беници, очакващи ни с нетърпение. Пристигай-

ки на гара Левски, бяхме посрещнати с радост 

и усмивка от г-н Любенов. Зимното слънце си-

яеше, въпреки минусовите температури. 

  Клубът на инвалида се намира недалеч от 

гарата. Вратите му бяха широко отворени от 

Катето, която всеотдайно се грижи за посетите-

лите на клуба. Всички вече се бяха събрали, а 

Маринчо Паскалев, който е корепетитор на 

мъжка вокална група към читалище „Георги 

Парцалев” в града, вече разтягаше акордеона. 

Бяхме посрещнати от ръководителя на групата 

г-н Иван Панайотов с поздравления, пожелания 

и куп подаръци. Изненадата надмина всичките 

ни очаквания, когато се озовахме пред отрупа-

ната трапеза с най-различни вкусотии. Атмос-

ферата се разгорещя още повече, когато г-н 

Любенов поднесе своите поздравления и поже-

лания за здрава и ползотворна година, и най-

вече, да работим съвместно за хората, нуждае-

щи се от подкрепа. Маринчо, Иван и Тодор за-

пяха в един глас хороводни песни. Акордеонът 

на Маринчо сякаш свиреше точно по празни-

чен сценарий. Кръшно хоро и типична българс-

ка ръченица загряха още повече сърцата ни. 

 Благодарим ви, мили хора, на вас и на 

всички тези, дето са съпричастни с нашата съд-

ба и затруднено ежедневие! 

 

С ПРИЯТЕЛИ БЕЗБРОЙ 

И ето, че забравяш недъга свой, 

когато имаш приятели безброй. 

Пред теб отваря се простор обширен. 

Не се чувстваш изолиран и сам. 

Подайте ръка, приятели мои, 

и ние ще докажем способностите свои. 

“Благодаря”, е малко да кажеш, 

когато една мечта стане реалност. 

Поклон от нас приемете 

И благословени за вечни времена бъдете! 

Величка ДРАГАНОВА- 

председател на ТО-Плевен 
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СОНЯ ЗАХАРИЕВА ПРЕПОЛОВИ СТОЛЕТИЕТО! 

 18 януари е важна дата за 

слепите и сляпо-глухите хора от 

Перник. На този ден те ще чести-

тят 50-годишния юбилей на своята 

председателка Соня Захариева, 

която вече 7 години е начело и на 

двете организации. Ще й изкажат 

своята обич и признателност за 

нейната отдаденост на каузата на 

хората със сензорни увреждания в 

града и района, за усилията й да 

облекчава нелекото им ежедневие, 

да придава на живота им по-

светли, радостни краски и тонове. 

 Соня е добре позната, оби-

чана навсякъде в асоциацията на 

сляпо-глухите, в чиято редици има много добри 

приятели. Не случайно е избрана и за член на ней-

ния Управителен съвет. Винаги усмихнат и лъчеза-

рен човек, тя печели доверието със своя спокоен, 

ненатрапчив характер, с интелекта си, със своята 

мъдрост и разсъдливост, с активното си отношение 

и личния си принос към решаване 

на стоящите на дневен ред въпро-

си. 

 Здравословните проблеми от най-

ранна възраст само каляват харак-

тера й. С упоритост и целенасоче-

ност, преодолявайки много труд-

ности и препятствия, тя неотклон-

но следва избрания път. Завършва 

средното и висшето си образова-

ние, създава семейство и отглежда 

двама сина. Спечелва си заслужен 

авторитет сред обществеността на 

Перник с неуморната си дейност 

като ръководител на двете сродни 

организации на хора с увреждания. 

Затова с толкова искрена обич членовете на НАСГБ 

от цялата страна, и ръководството на асоциацията й 

честитят 50-годишния юбилей, и й желаят още дъл-

ги, дълги години да бъде здрава, бодра, да преживее 

още много щастливи мигове, и да бъде все така ми-

ла и всеотдайна към хората. Емил Пехливанов 

ЯРКА ЗВЕЗДА 
Не си се още променила. 

Все тъй си млада, погледни, 

и в спомена си припомни 

онез незабравими дни. 

 

Петдесетте вече отлетяха. 

Ти си образ мил. 

Косите ти са все още черни. 

Съдбата е тъй решила. 

 

Животът ти е ясен небосвод. 

Така е чудно и прекрасно, 

да вдъхваш на всички ни живот, 

на всички нас – това е ясно. 

 

Отлитат годините ти чудни и щастливи. 

Макар че юбилей навършваш ти, 

сърцето ти като на двадесет все още тупти. 

И така ще бъде до стоте. 

 

Безбройни са звездите в небето над нас, 

но една е с особена мощ. 

Тя осветява пътя в нощния ни час 

и ти пожелава щастие в юбилейната ти нощ. 

Станчо ДОБРЕВ 

 Мила Соня, 
 
Доживя цял един полувек, 

сред безкрайни сякаш, дълги години, 

отминали изведнъж като цветя прегорели, 

оставили в теб белия воал на мечтите ти, 

за да носиш в косите си, 

все още черни, натежали от целомъдрие. 

 

Доживя цял един полувек, 

но огньовете буйни в кръвта ти, 

червена обагрена, с придошлите води на годините 

строшават вече ледовете в живота ти. 

 

Ех, години отминали! 

Като бисери се редят в сърцето ти младо, 

за да изплуват като бяла магия  

с твоето откровение.     

 
    С обич: Гането  (Ганка Параскевова) 

Специално поздравление до Соня са ни изпратили от Варна председателят на ТО на НАСГБ 

Станчо Добрев и ръководителката на самодейността в организацията Ганка Параскевова, 

които са й посветили стихотворения: 
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АНТОНИЯ ПОСРЕЩА СВОИТЕ 50 ГОДИНИ ЩАСТЛИВА! 

 На 29 януари членът на 

териториалната организация 

на НАСГБ в Сливен, Антония 

Дюлгерова ще отпразнува не-

забравим юбилей – навършва-

нето на кръгли 50 години. 

Приветлива, усмихната, нежна 

и с изпълнено от любов сърце 

към близките си хора, към 

приятели и познати, изливаща 

трепетите на душата си в про-

чувствени стихове, тя посреща 

своя полувековен юбилей щас-

тлива. Пет десетилетия не са 

малко, само един достоен бъл-

гарин може да достигне на 

крак и с бистър ум една дос-

тойна възраст – казва по повод 

своята годишнина Антония. И 

това, което си пожелава, е в 

нейния дом да цари винаги, 

както и досега, смях и гълчава, 

мир и взаимно разбирателство. 

Всичко това предопределя 

щастието в него и то да бъде 

вечен спътник в живота й! 

 

„З С” 

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

 Своя семеен 
дует „Настроение” 
членовете на ТО на 
НАСГБ в Пловдив 
Димка и Кирил Да-
мянови създадоха 
преди три години. 
И двамата пеят 
прекрасно, като 
Кирил същевре-
менно се изявява и 
като инструмента-
лист. От тогава не-

изменно дуетът им бележи развитие и завоюва 
все нови и нови успехи в изявите си на най-
различни форуми и сцени – фестивали, конкур-
си, празнични програми, благотворителни и 
поздравителни концерти. 
– Началните плахи стъпки, с които започнах-
ме, останаха в миналото и днес на сцената 
сме като у дома си – разказва Кирил – Нейно-
то привличане за нас е по-силно от магнит, а 
хванем ли микрофоните, сякаш всичко около 
нас се наелектризира и ни кара да мислим само 
за музиката и хората в залата. 
 Безспорно публиката играе голяма роля за 
успехите на дует „Настроение”, защото нався-
къде те са посрещнати и изпращани с бурни 
аплодисменти и топли чувства. През годините 
шлагерната песен „Трендафилът мирише” и 
диско-парчето „Елате ни на гости”, които неиз-
менно взривяват слушателите, се превърнаха в 
тяхната визитна картичка. 
 Отминалата вече 2010 г. се оказа за дуета 
най-богатата на изяви и завоювани отличия. 
Успехите започват още когато Димка и Кирил 
са поканени да участват в празничен концерт 
по случай Трети март. А през май за тях нас-
тъпва истински песенен маратон. Зареждат се 
фестивали в Пловдив, Асеновград, пак Плов-

див, Хасково, Перник. Те донасят на дуета две 
дипломи за отлично представяне, едно трето, 
едно второ и две първи места. 
 Август е месецът за почивка. Но каква ти 
почивка!.. Трябва да се мисли за нови песни, 
сингбеци, дрехи – с две думи – за всичко необ-
ходимо за бъдещите изяви. 
 - През септември – продължава разказа 
си Кирчо - имахме участие в два концерта и 
едно платено частно парти. То беше сериозно 
изпитание, защото трябваше да изпълняваме 
естрада, фолклор, шлагери, та чак и оперетни 
арии. Ако изключим тежкия труд, беше неве-
роятно преживяване… 
 Есента отново е белязана с редица изяви 
на талантливия дует. Редуват се участия в Ям-
бол: “Ямболска есен”, Варна: “Листопад на 
спомените” и Враца: “Мара Врачанка”. Награ-
дите по реда на участията – диплом за отлично 
представяне, първо място и най-високо отличие 
за изпълнение – плакет. 
 Особено скъпо за двойката е последното 
завоевание – в града под връх Вола, тъй като е 
между две специални за тях лично дати – 10 
октомври, денят, в който Кирил Дамянов на-
върши кръгли 50 години и 26 октомври –
именният ден на Димето. Свързват това си 
участие и със съвместната изява с малките тан-
цьори от балетната школа в града.  
 – Трябва да си там, за да го усетиш – 
вълнува се Дамянов – Ето, за такива мигове си 
заслужава да се мъчиш месеци наред… 
 Отиващата си година, освен наградите и 
редицата щастливи моменти, е донесла на дует 
„Настроение” и много нови приятелства и въл-
нуващи преживявания. Изпращат я доволни и 
удовлетворени, изпълнени с увереността, че 
следващата 2011 г. ще бъде още по-добра!  
          “З С” 

НАЙ-ДОБРАТА СИ ГОДИНА ОТЧИТА ДУЕТ „НАСТРОЕНИЕ” 



 10 

Леко покривите се белеят, 

бавно комините димят, 

бързо хората преминават 

на топло вътре да се сврат. 

Аз стоя на прозореца отвътре, 

гледам как животът си тече 

и чакам нещо да се случи, 

да стопли моето сърце. 

 

Мисля за Коледа любима, 

да върне мечтите на всеки човек, 

да се сбъднат желанията на всеки 

и на моя внук любим. 

Бързам подаръци да купя 

на любимия човек 

и с треперещи ръце 

на Коледа, да ги поднеса. 

Венета РОДОПСКА 

От прозореца на моя дом 

виждам бяла приказка навред – 

натрупан сняг, вестител благ, 

на чинара клоните искрят. 

Земята – бяла гръд красива – 

бели къщи, бели дървета 

пътеки с бели чудеса… 

 

Камбана бяла ясно бие, 

бяла любов в себе си крие, 

музика бяла зазвучава, 

светлина ума дарява. 

 

Идва в снагата бяла сила, 

с чистота природата облива, 

плува сърцето в бяла магия. 

 

Благодаря ти, Боже, затова! 

Запази тази белота – 

бели, чисти чувства и мечти, 

душата в бяло да трепти. 

Бели ангели, с бели крила, 

любов и коледна белота 

да влизат в нашите гнезда! 

Славка СТАВРЕВА 

“Колкото и да е тъжно  
в този загадъчен свят, 
все пак той е прекрасен!”      
Иван Бунин 
 

Появих се отдавна на белия свят, 

колко много и много години 

тропат тежко, тревожно на мойта врата, 

тук, зад мен, се редят без усмивка, без цвят, 

прекосили по-много пустини 

и по-малко обрасли със рози места. 

 

Този свят необгърнат ни с ум, ни с ръце, 

тъмносив, преизпълнен със грижи, 

е познат на човека от онзи свят ден, 

откогато щастлив и с невинно лице 

той се ражда, цъфти и се движи 

все напред от мечти и дела вдъхновен, 

той – добрина и злина на земята, 

многострадална и с кърви залята. 
 

Да, наистина тъжен и блед е светът 

ала той е единствен, друг няма, 

скъп е той, скъп е като безценен метал,  

но и нашите дни постоянно растат, 

и на Космоса бездната яма 

ще ни скрие завинаги с кротка печал… 

О, свят загадъчен, свят разногласен, 

тъжен си ти, но все пак си прекрасен! 
 

Костадин ПАПАЗОВ 

ЗИМА Е 

СНЕЖНА БЕЛОТА 

ВСЕ ПАК 
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  Свети Евтимий Търновски е роден около 

1327 г. в Търново – столица на тогавашна Бъл-

гария. Израснал в благовъзпитана семейна сре-

да, надарен щедро от Бога с богати заложби, 

още твърде млад, Евтимий се издигнал високо 

със своите знания, мъдрост и чист духовен жи-

вот.  

 Добил за времето си добро светско обра-

зование, но духовните му търсения го отвели 

до Килифаревския манастир, където около 

1350 г. станал монах под духовното ръководст-

во на преподобния Теодосий. По-късно, в про-

дължение на седем години, пребивавал в Ца-

риград и в Атонската Света гора.  

 Завръщайки се в родината, Св. Евтимий 

се усамотил в пещера недалеч от Търново и 

построил там църквата "Св. Троица". Скоро 

при него се заселили ревностни ученици и се 

образувал цял манастир, превърнал се след вре-

ме в огнище на просвета и чист духовен живот. 

Тук Св. Евтимий написал жития и похвални 

слова, поправил богослужебните книги съоб-

разно с гръцките първоизточници, превел дру-

ги текстове. 

  Създал с времето школа за подготовка на 

богослови, литургисти, преписвачи на богослу-

жебните и свещените книги, познавачи на 

гръцки, църковнославянски и на родния гово-

рим език. Житиеписецът Григорий Цамблак 

сравнява делото на Св. Евтимий със стореното 

от законодателя Мойсей и от египетския цар 

книголюбец Птолемей. 

 Славата на Св. Евтимий като голям мо-

литвеник, строг аскет, просветен и вдъхновен 

проповедник, го довела до патриаршеския 

престол през 1375 година. Той станал патриарх 

по всенародно желание в една от най-бурните и 

страшни епохи в историята ни. Проявил се като 

истински пастир. Служил на Бога и народа без 

отдих и почивка. Когато в столицата нахлули 

турците и започнали да безчинстват, Евтимий 

смело се изправил срещу техния предводител и 

го накарал да спре ужасната сеч. Сред писъци-

те, бодър и силен с пророческата си осанка, той 

издигнал глас: "Не бой се, народе-мъченик, вяр-

вай в Божията правда и милост! След Голгота 

иде Възкресение!" Със заповед на султана пат-

риархът бил изпратен на заточение някъде в 

Родопите, вероятно в Бачковския манастир.  

 Предполага се, че е издъхнал през  

1401 – 1402 година. 

ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИ 

 На 20 януари Българската православна църква чества паметта на  
Свети Евтимий Търновски.  

“Съществуването и преуспяването на моя народ и на вярата на моите предци  
е и моята лична съдба” (Св. Евтимий Търновски).  
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 Седемте рилски езера са група езера с 

ледников произход, раз-

положена в планината 

Рила. Това е най-

посещаваната от туристи 

езерна група в България, 

част от Стоте национални 

туристически обекта. Езе-

рата се намират в Дамгс-

кия дял на Северозападна 

Рила, между 2100 и 2500 

метра надморска височи-

на. Те са разположени 

стъпаловидно - вдлъбна-

тини по склона на планината, като отделните 

езера са свързани помежду си чрез малки пото-

чета. При преминаването на водата по тези по-

точета са образувани малки водоскоци и водо-

пади. 

 Името на всяко от Седемте рилски езера 

има връзка със специфични външни особенос-

ти на даденото езеро. Езерото, което е разполо-

жено на най-голяма надморска височина, носи 

името Сълзата заради прозрачността на водите, 

които предлагат видимост в дълбочина. След-

ващо по височина на разположение е Окото, 

което е с почти идеална овална форма. Окото е 

най-дълбокото циркусно езеро в България - 

дълбоко е 37,5 м. Бъбрека е езерото с най-

стръмните брегове от цялата група. Четвъртото 

езеро е Близнака. Това е най-голямото по площ 

езеро от Седемте 

рилски езера. Езе-

рото Трилистника 

е с неправилна 

форма и невисоки 

брегове. Най-

плиткото езеро е 

Рибното езеро. 

Най-ниското от 

езерата е Долно-

то езеро. В него 

се събира водата, 

която изтича от останалите. Долното езеро дава 

началото на река Джерман. 

 В недалечното минало езерата са носели 

турски имена. Стъпаловидния циркус на Се-

демте езера и самата езерна група се е наричал 

Еди гьол, а езерата - Едигьолски. Отделните 

езера са носили имена, различни от днешните. 

Те са се казвали както следва: Сълзата-Баш 

гьол, Окото - Чанак гьол, Бъбрека - Кара гьол, 

Близнака - Чифте гьол, Трилистника - Средния 

гьол. Последните две езера - Рибното и Долно-

то, не са имали самостоятелни имена. 

СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА  

Долното, Рибното,  
Трилистника и Близнака 

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

БАКАДЖИЦИТЕ 
Бакаджиците (още Бакаджик, Бакаджи-

ка) са верига от ниски хълмове, които геоложки 

принадлежат към Средногорието, като се прости-

ра на изток от р. Тунджа, на около 15 км от гр. 

Ямбол. Хълмовете представляват 

младоеруптивни конуси, които 

очертават на запад Елховското по-

ле и на югоизток постепенно пре-

минават в Дервентските възвише-

ния. Средната им надморска висо-

чина е около 300 м. Цялата верига 

е дълга около 12 км, широка между 

5 и 10 км. Най-високият връх е Асанбаир (515 м). 

Други върхове са Свети Спас (500 м.), Дедевица, 

Калето. Името „Бакаджик“ произлиза от турски-

те думи Бак и Ачик и означава „височина, от коя-

то се вижда надалеч”. 

В района на Бакаджиците, както и на Са-

кар и Странджа, конна хайдушка дружина е во-

дил един от най-прочутите български хайдути 

Индже войвода. Други известни хайдути в района 

са Кара Кольо, Димитър Калъчлията и Кара Та-

нас. През 1861 г. из Бакаджиците дружина води 

Панайот Хитов. 

 По случай освобождението на 

Ямбол през 1878 г., в района на Ба-

каджиците е бил построен и осве-

тен първият паметник на българо-

руската дружба в България — хра-

мът „Св. Александър Невски“.  

 Тук има няколко туристичес-

ки комплекси и хижи, които предоставят възмож-

ност за почивен и лечебен туризъм. Още преди 

150 г. руски лекари установили, че въздухът в 

местността въздейства благотворно при белод-

робни заболявания. Забележителности в областта 

са: манастирът „Свети Спас“, Ямболски манастир 

„Възкресение Господне“ и крепостта Калето. 
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ЯЙЦА ВЪРХУ КАНАПЕ ОТ СИРЕНЕ 
(предложение на Георги Тончев от Добрич) 

 

 Продукти за една порция: 3 яйца, 3 парчета сирене колкото кибритена кутийка, но по-

тънки, 5 с.л. олио, червен пипер, сол. 

  Начин на приготвяне: Нареждаме сиренето в чинията, в която ще се сервира. В сгоре-

щеното олио забулваме яйцата. С решетъчна лъжица ги изваждаме и ги поставяме върху сире-

нето. Поръсваме с червен пипер и сол. Докато е горещо олиото, го изсипваме върху червения 

пипер. 
 

КРЕНВИРШИ С КАШКАВАЛ 
(предложение на Стефанка Христова от Шумен) 

 

 Продукти: 4 кренвирша, 2 с.л. олио, 2 с.л. нарязан магданоз, 3 с.л. горчица, 1 ч.л. настър-

ган хрян, четвърт ч.л. червен пипер и къри на прах, 100 гр. кашкавал, 100 гр. салам. 

 Начин на приготвяне: Разцепваме кренвиршите по дължина. Смесваме магданоза, гор-

чицата, хряна, пипера, кърито и към тази паста прибавяме нарязаните на кубчета кашкавал и 

салам. Напълваме кренвиршите със сместа, намазваме ги с олио и ги запичаме във фурната, до-

като кашкавалът леко се разтопи. 
 

ЯЙЦА С ИЗВАРА 
(предложение на Дочка Герчева от Шумен) 

 

 Продукти: По 2 яйца на човек, червен пипер, извара, брашно, магданоз. 

 Начин на приготвяне: Яйцата се изпържват при постоянно бъркане. Слага се червения 

пипер, 1-2 с.л. брашно и 2-3 с.л. извара. Продължавайки да бъркаме, сипваме малко топла вода 

и оставяме да заври. Накрая се поръсва с магданоз или пресен лук. 

 
 

СКУМРИЯ С ОРИЗ НА ФУРНА 
(предложение на Мария Паскалева от Добрич) 

 

 Продукти: 2 средно големи скумрии, 1 голяма глава лук, 1 ч.ч. ориз, 4 ч.ч. вода, олио, сол, 

черен пипер. 

 Начин на приготвяне: Рибите се почистват и нарязват по на 4-5 пръстена всяка. Лукът се 

нарязва на ситно, запържва се в олио, добавят се подправките, оризът и се налива 1 ч.ч. вода. 

Оставя се малко да поври, след което се прехвърля в тава, добавя се останалата вода, върху ори-

за се разпределят парчетата риба, опитва се за подправки. Запича се във фурна до готовност на 

ориза. 
 

ПИЛЕ ПО СЕЛСКИ 
(предложение на Братанка Струнчева от Шумен) 

 

 Продукти: 5 броя пилешки бутчета, 3-4 глави лук, 50 мл. бяло вино, 250 гр. домати, 50 гр. 

брашно, 1 л. топла вода, червен пипер, дафинов лист, черен пипер, чубрица. 

 Начин на приготвяне: Изпържваме бутчетата, изваждаме ги и в същото олио запържваме 

лука, прибавяме доматите, брашното, подправките, виното и оставяме да ври 15-20 мин. При 

сервирането поръсваме с пресен магданоз. 
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ОРИЗ С МАСЛИНИ И ГЪБИ 
( предложение на Стоянка Ганчева от с. Красен) 

 

 Продукти: 1 ч.ч. ориз, 250 гр. печурки, половин стрък праз, 1 глава кромид лук, 1 червена 

печена чушка, 1 морков, 10-15 маслини, 2-3 ч.ч. вода, 1 ч.л. джоджен, 1 ч.л. чубрица, 3-4 с.л. маз-

нина, червен и черен пипер на вкус. 

 Начин на приготвяне: Зеленчуците се режат на дребно. В мазнината се запържват първо 

празът и лукът за 5-6 мин., добавя се морковът, чушката и накрая гъбите за 10-15 мин. Оризът се 

измива, добавя се и се пържи до придобиване на „стъклен” вид. Всичко се прехвърля в по-

дълбока тавичка, добавя се водата и подправките и отгоре се слагат маслините. Пече се на 180 

градуса до извиране на водата. 

 

БЪРЗИ И ЛЕСНИ ПИТКИ 
(предложение на Кръстинка Иванова от Добрич) 

 

 Продукти: Кофичка кисело мляко, 200 гр. сирене, 1 ч.л. хлебна сода, 1 ч.л. червен пипер, 1 

ч.л. чубрица, масло, брашно. 

 Начин на приготвяне: Смесва се млякото със содата, сиренето, подправките и брашното и 

се бърка до получаване на не твърдо тесто. С помощта на лъжица от него се отделят топки и се 

нареждат в намазнена тава. Върху всяка се слага малко парченце масло и се пече в умерена фур-

на. 

ЧИЙЗКЕЙК „10 МИНУТИ” 
 (предложение на Еленка Демирева от Добрич) 

 

 Продукти: 2 пакетчета бисквити, 1 пакетче краве масло, 400 гр. заквасена сметана, захар на 

вкус, конфитюр от череши, ягоди, малини или други плодове. 

 Начин на приготвяне: Бисквитите се смилат на прах. Омесват се с маслото, докато се по-

лучи тесто. Разстила се в подходящ съд. Сметаната се разбърква със захарта и се изсипва върху 

бисквитения блат. Най-отгоре се намазва с конфитюр. 

 

ЛЕСЕН ТУТМАНИК 
(предложение на Стефанка Христова от Шумен) 

 

 Продукти: 12 с.л. брашно, 8 с.л. олио, 3 яйца, 1 ч.л. кисело мляко, 100 гр. сирене, 1 ч.л. сода 

за хляб. 

 Начин на приготвяне: Брашното се пресява в дълбок съд, след което в средата се прави 

„кладенче” В него се изсипват продуктите: олиото, двете яйца плюс един белтък, киселото мляко 

с разтворената в него сода, ситно натрошеното сирене. Замесва се гладко тесто. Тавичката се на-

мазва с мазнина, поръсва се с брашно и в нея се разстила тестото. Отгоре се намазва с разбития 

жълтък. Пече се в умерена фурна. 

 

КРЕМ КАРАМЕЛ 
(предложение на Стоянка Млекова от Шумен) 

 

 Продукти: 6 яйца, 1 л. прясно мляко, 2 равни ч.ч. захар. 

 Начин на приготвяне: Яйцата, млякото и част от захарта се смесват и се разбъркват. Полу-

чената смес се затопля леко до разтапяне на захарта. Останалата захар се слага в малък съд, който 

се поставя на огъня до получаване на карамел. Още горещ, карамелът се насипва в купичките, в 

които ще печем сладкиша. Пече се 30-35 мин. като водата не трябва да завира, тъй като ще се по-

явят шупли. След като изстине, кремът се обръща в чинийки с дъното нагоре. 
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 За кашлица: 

 І. Два лимона се смилат с корите, без семките. Прибавят се 500 мл. бира, 400 гр. небет ше-

кер и 1 ч.л. семе от анасон. Приема се 10 мин. преди ядене и 2 часа след ядене, по 1 с.л. за възрас-

тни и по 1 ч.л. за деца. 

 ІІ. Издълбава се една черна ряпа и в нея се поставят по една с. л. зехтин, ракия и мед. Прие-

ма се по една с. л. 2-3 пъти дневно. 

 За високо кръвно: 

 І. В чаша кисело мляко се разбърква добре 1 ч.л. канела. Приема се по 1 ч.л. два пъти днев-

но. 

 ІІ. С 200 мл. вряла вода се заливат 3 листа от лимон. Ври 10 мин., прецежда се и се приба-

вят 1 ч.л. канела и 1 с.л. мед. Изпива се на два пъти – сутрин и вечер. 

ХРАНИ, КОИТО ОГРАНИЧАВАТ СТРЕСА 

 Шам-фъстък. Този вид фъстъци облекчават въздействието, което хормоните на стреса 

имат върху организма. Адреналинът покачва кръвното налягане и кара сърцето да бие по-силно, 

включително в стресова ситуация. Шепа шам-фъстък всеки ден ще понижи кръвното и ще нама-

ли повишения адреналин при напрежение. 

 Авокадо. Един от най-добрите начини да понижите кръвното си налягане е да приемате 

достатъчно калий, а в половин авокадо има повече калий, отколкото в средно голям банан. Освен 

това авокадото е питателна алтернатива, когато стресът подтиква тялото да изисква богата на 

мазнини храна. 

 Бадеми. Бадемите са богати на разнообразни витамини. Витамин Е подпомага имунната 

система, а витамините В правят организма по-издръжлив при пристъпите на стрес. Една шепа на 

ден е достатъчна. 

 Сурови зеленчуци. Пресните зеленчуци се борят с ефектите от стреса по чисто механичен 

път. Целината и морковите, например, помагат за отпускането на напрежението и намаляват рис-

ка от главоболие, което е негов типичен симптом. 

 Мляко. Друг добър помощник за справяне със стреса след тежкия ден е чашата топло мля-

ко. Установено е, че калцият понижава мускулните спазми и облекчава напрежението. Диетоло-

зите препоръчват обезмаслено или ниско маслено мляко. 

ВОДАТА ЕФЕКТИВНО ТОПИ МАЗНИНИТЕ 

 Най-важната роля на черния дроб е превръщането на складираните мазнини в енергия. За 

нещастие с това функцията му не се изчерпва. Налага му се да поеме и част от работата на бъбре-

ците, ако са лишени от вода. По този начин дробът, към основната, поема и допълнителни задачи, 

което намалява продуктивността му. Той вече не е в състояние да преработва мазнините толкова 

бързо, колкото би го правил, ако бъбреците работеха нормално. Водата помага в процеса на изга-

ряне на мазнините. 

 На мъж, водещ заседнал начин на живот, са необходими средно 12 чаши течности дневно, а 

на жените – 9. Тези течности е добре да се набавят от безкофеиновите и безалкохолните напитки, 

супите и храната. За физически активните хора количеството на приемани ежедневно течности 

трябва да е по-голямо, в зависимост от завишението на тяхното изразходване. 

ПРИРОДНИ ПРОДУКТИ ЗА НАШЕТО ЗДРАВЕ 
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ГРИЖИ ЗА КОСАТА 

  При миене на нормална и суха коса, ако не е много замърсена, шам-

поан се поставя само веднъж. Мазните коси се мият задължително два пъ-

ти с шампоан. Нормалната коса се мие един път седмично, много мазната 

– на 3-4 дни, а сухата и изтощена коса може да се мие веднъж на 8-9 дни. 

Много важна е последната вода, с която се изплаква косата, да съдържа 

оцет или лимонов сок – по 1 с.л. на 1 л. вода. Още по-добро действие имат 

билковите оцети. 

 Жълтъчно миене: Смесва се 1 жълтък с 1 с.л. ракия или 

коняк. Сместа се нанася върху измитата коса, а отгоре се поста-

вя найлонова шапка. След 15 минути се измива обилно с топла 

вода и кожата се масажира. Накрая се полива с разреден оцет. 

 Процедура с бира: Косата се измива и подсушава. Полива се бавно с 1 ч.ч. бира 

и се масажира. Оставя се така 15 минути и се разресва с гребен. След подсушаване ми-

рисът на бира изчезва. Хмелът, подобно на балсам, придава здравина и блясък на коса-

та. 

 

КРАСИВИ НА ВСЯКА ВЪЗРАСТ 

 Маска с ягоди: Тази маска е чудесна за дехидратирана , уморе-

на и загубила блясъка си кожа. Тя подхранва и заздравява капиляри-

те. За целта ще са ви необходими ягоди, сода за хляб и тензух. Сложе-

те вода да кипне и я охладете. Добавете 1 лъжица сода за хляб. В тази 

смес намокрете парче тензух и го залепете на лицето. Върху него на-

несете смачканите ягоди. Оставете да действа 15 минути и отмийте. 

Правете това всеки ден в продължение на седмица, след това два пъти 

в седмицата, докато видите промяна в кожата си. 

 Срещу торбички под очите: Лесно ще си направите маска за торбички под очите с краста-

вица. Настържете на ситно малко от нея и добавете няколко капки лимонов сок. После изцедете, 

а след това поставете под очите. Престойте така около 15 минути. 

~~~ Според друга народна рецепта от торбички спасява шам фъстък. Няколко ядки се смачкват. 

Добавя се 1 с.л. мляко до получаване на хомогенна смес. С нея стойте около половин час. 

~~~ Суровият картоф също помага. Може да сложите направо парче обелен 

картоф под очите. Но може и да го настържете, да го смесите с нарязани на мно-

го ситно листа магданоз. Тази смес престоява 10 минути под очите. 

~~~ Сега е ред на млякото. Напоявате два тампона с прясно мляко и го поставя-

те под очите за няколко минути. Отокът ще се намали благодарение на кисели-

ната в млякото. 

~~~ Чаят също ще ви е от полза. След като вече сте изпили горещата 

напитка, оставете торбичките с чай да изстинат и ги поставете под 

очите. Най-ефикасен е зеленият чай или този от боровинки. 
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 Прахосмукачката, този важен уред за хигиената в дома, има редица показатели, за 
повечето от които мнозина от нас въобще не се досещат. За какво става дума: 

 Мощност и ефективност на засмукване. Обикновено мощността варира между 700 и 
1700 вата. Нейната степен влияе върху ефекта на засмукване, но не е определящият фактор за 

него. Всмукателната мощност на прахосмукачката се измерва във въздушни ватове и варира 

между 100 и 400. Тя зависи от това дали има регулатор за степента на създавания вакуум, както 

и от ползването на различните приставки към прахосмукачката. 
  Ефективността на прахосмукачките до голяма степен зависи и от тяхната форма. Тези с 

цилиндрична форма са удобни за ограничено жилищно пространство. Не заемат много място 

и лесно се пренасят. На пазара се предлагат както със стандартни глави, така и с турбопочист-

ващи. Разнообразието от четките към тях ги прави подходящи за почистване, както на застла-
ни, така и на непокрити подове.  

 Изправените са по-удобни, когато трябва да се почистват големи площи, особено ако са 

покрити с мокет. Изработени са така, че да притежават почти всички екстри на цилиндричните 

и да могат да почистват успешно стълби и ъгли. Този вид прахосмукачки не са подходящи за 

незастлани подове, а са и по-скъпи от цилиндричните. 

 Има и ръчни прахосмукачки – с батерии. Те са с по-слаб двигател от обикновените и са 

удобни единствено за събиране на дребни боклуци от твърди повърхности. Батериите им се 
изтощават бързо.  

 Купувайки уреда, трябва да се съобразяваме и с размера му, като се вземе предвид къде 

ще съхранявате прахосмукачката и дали в жилището ви има тесни коридори и множество стъл-

би. Ако случаят е такъв, на вас ви е нужна малка заоблена прахосмукачка с най-малко 7-метров 

кабел, който да ви позволява спокойно да се придвижвате от стая в стая.  

  Процентът на всмуканите частици и техният размер се определят от филтриращата спо-
собност на прахосмукачката. Обикновено този показател се движи около 99%. Ако обаче има-
те алергия – особено към домашен 

прах, трябва да си купите прахосму-

качка със специален филтър, който 

покачва процентът на филтриране 

до 99,5%. 

 Прахосмукачките имат и спе-
циални характеристики. Автома-

тичното прибиране на кабела в пра-
хосмукачката при натискането на 

бутона; радиусът на почистване 

(разстоянието между края на марку-

ча и щепсела); капацитетът на тор-

бичката и индикаторът, че тя се е 

напълнила със смет, са опции, за 

които си струва да се помисли. 
Мощността на прахосмукачката на-

малява, когато торбичката е пълна.  

 Важно. Когато една прахосму-

качка е прекалено евтина, това мо-

же да се дължи на високата консу-

мация на енергия, скъпите резервни части и консумативи или краткият гаранционен срок. Ко-

гато взимате окончателно решение, не забравяйте „добавената стойност”, която продуктът мо-

же да носи.  

ПРЕДИ ДА СИ КУПИМ ПРАХОСМУКАЧКА…  
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 Тристан и Изолда: Трагичната любовна история на Тристан и Изолда е достигнала до на-

ши дни чрез различни истории и ръкописи. И макар, че различните легенди предлагат различни 

детайли и интерпретации, развитието на събитията остава практически същото. Събитията се раз-

виват по време на Средновековието и царуването на крал Артур. Изолда (Isolde) е ирландска 

принцеса, дъщеря на краля на Ирландия, която е сгодена за крал Марк от Корнуол и трябва да се 

ожени за него. Крал Марк изпраща своя племенник Тристан в Ирландия, за да ескортира Изолда 

обратно към Корнуол. По време на пътуването Тристан и Изолда се влюбват лудо един в друг. 

Въпреки това Изолда се жени за Марк, но не може да преодолее любовта си към Тристан. Любов-

на афера продължава и след сключването на брака. Когато нак-

рая крал Марк научава за аферата, той прощава на Изолда, но 

на Тристан е забранено да се появява в Корнуол. 

 Тристан отива в Бретан, където извършва много подвизи. 

Кралят на Великобритания има двама синове – Каердин и Рива-

лен, и една дъщеря – Изолда (Iseult). Тристан е привлечен от 

нея заради приликата в името й с това на истинската му любов. 

Веднъж, докато спи, Тристан в просъница прави признание в 

любов и произнася името на любимата си, а единият от кралс-

ките синове го чува и е уверен, че Тристан бълнува за сестра 

му. Той разказва за това на баща си, а кралят с радост дава дъ-

щеря си на Тристан. Не смеейки да откаже кралската благосло-

вия, той се жени за нея, но не консумира брака си заради любовта му към „истинската“ Изолда. 

 Един ден, тежко болен, Тристан изпраща негови хора да доведат Изолда (Isolde) с надежда-

та, че тя ще бъде в състояние да го излекува. Той прави уговорката, че ако тя се съгласи да дойде, 

на връщане платната на кораба ще бъдат бели, а ако откаже – платната ще са черни. Разбирайки 

че идват, Тристан пита съпругата си Изолда (Iseult) за цвета на корабните платна. Изгаряна от 

женска ревност тя го лъже, че платната са черни. Той умира от мъка по неговата истинска Изол-

да, преди тя да успее да го достигне. Малко по-късно и самата Изолда (Isolde) умира от мъка и 

разбито сърце. 

  Парис и Хубавата Елена 
 Разказана в „Илиада“ на Омир, историята на Елена от Троя и Троянската война е гръцка ге-

роична легенда, съчетаваща факт и фикция. Елена от Троя е считана за една от най-красивите же-

ни в цялата литература. Тя е омъжена за Менелай, цар на Спарта. Парис, син на цар Приам от 

Троя, се влюбва в Елена и я отвлича, като я води обратно в Троя. Гърците събират голяма войска, 

водена от брата на Менелай, Агамемнон, за да си върнат обратно Елена. Така хубавата Елена раз-

палва Троянската война, в която Троя бива разрушена, а Елена е върната обратно в Спарта, къде-

то живее щастливо с Менелай през останалата част от живота си. 

  Орфей и Евридика 
 Историята на Орфей и Евридика е древна гръцка история за отчаяната любов. Орфей се 

влюбва силно в Евридика, красива нимфа. Двамата са много влюбени и щастливи заедно и искат 

да се оженят. Същевременно Аристей, гръцки бог на земята и селското стопанство, е доста увле-

чен от Евридика и непрекъснато я преследва. Един ден, докато бяга от него, Евридика се блъска в 

гнездо на змии, които фатално я ухапват по краката. Сломен, Орфей засвирва такива тъжни мело-

дии и пее толкова тъжни траурни песни, че всички богове и нимфи се разплакват. По техен съвет 

Орфей слиза в подземния свят и успява да плени с тъжните си песни самия бог на смъртта – Ха-

дес (Орфей е единственият човек, който някога успява да го направи). Хадес се съгласява да му 

върне Евридика, но при условие, че Орфей няма да се обръща назад, за да я види, преди да изля-

зат на горния свят. По пътя певецът обаче не издържа и се обръща. Така Евридика отново се за-

върнала в подземното царство, този път завинаги. 

-следва- 

ДЕСЕТТЕ НАЙ-ИЗВЕСТНИ ЛЮБОВНИ ДВОЙКИ В ИСТОРИЯТА 
-продължение от бр. 11 на м.г.- 
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БЕЗ РИСКОВЕ 
    Погребален агент пита клиента си: 
    - Какво ще искате за починалата си тъща – кремация, погребение или балсамиране? 
   - И трите, не искам да поемам никакви рискове! 
 

☺☺☺ 
 

ОПРАВДАНИЕТО 
   Пиян съпруг се прибира в къщи след полунощ. 
 - Къде скиташ до сега? – креснала съпругата. 
 - В кръчмата бях бе, жена! – смутолевил той. 
 - Тя затваря в 22 часа, а до вкъщи има къси две преки! – не мирясвала жената. 
 - Къси, къси, ама бая широки. 
 

☺☺☺ 
 

ЧЕСТНА БУЛКА 
 

 - Разбрах приятелю, че си се оженил.Честито! 
 - Е, да. 
 - А…честна ли излезе булката в първата брачна нощ? 
 - О, не само в първата брачна нощ! С нея живеем вече трета година и слава Богу, още нищо 
не съм забелязал да ми е откраднала. 

☺☺☺ 
 

РАДОСТ В КЪЩИ 
 - Иванчо, защо вчера не дойде на училище? 
 - Семейството ни се увеличи. 
 - Честито! Братче или сестриче имаш? 
 - Втори баща. 

☺☺☺ 
 

ИЗНЕНАДА 
 - Бабо, като умреш, да те погребем или да те кремираме? – пита внукът. 
 - Не ми казвай, искам да ме изненадате… 

☺☺☺ 
МОЛБА 

 - Жена, отидеш ли си, няма и седмица да изкарам без теб, ще те последвам! 
 - Сакън! Ще останеш, да изгледаш сериала докрай, че да ми го разкажеш като дойдеш! 

 
☺☺☺ 

 
АКО ЗНАЕХ?.. 

  Двама приятели разговарят: 
 - Има хиляди начини човек да се сдобие с пари, но само един честен. 
 - И какъв е той? 
 - Бях сигурен, че и ти не го знаеш… 

 
☺☺☺ 

 
МИСЛИЛ 

 
  Майка пита сина си: 
 - Вече стана на 30 години и още ергенуваш, не мислиш ли , че е време да се ожениш? 
 - Ако не съм мислил, до сега отдавна да съм се оженил. 

 
☺☺☺ 

 
МЪЖКА ДУМА 

  Тъщата на Петър умряла и няколко дни след погребението, жена му го подканила: 
 - Хайде да отидем до гроба на мама. 
 - Тая няма да я бъде, обещах на жената, че ще я оставя да почива в мир. 
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ЛОГИЧЕСКИ И ЗАНИМАТЕЛНИ ЗАДАЧИ 
 

 Задача 1: 
 Преди 2 години Ангел е бил два пъти по-голям от Мартин, а преди 4 години Мартин е бил 

четири пъти по-малък от Ангел. На колко години е Ангел сега? 

 Отговор:  

 

 Задача 2: 
 Разделете на 4 части числото 45 така, че ако към първата прибавим 2, от втората извадим 2 , 

третата умножим по 2 , а четвъртата разделим на 2 всички резултати да бъдат равни. 

 Отговор:  
 

 Задача 3: 
 Ако в 12 часа през нощта вали дъжд, може ли да се очаква, че след 72 часа времето ще бъде 

слънчево? 

 Отговор:  
 

 Задача 4: 
 Летяло ято гъски, а насреща им гъсок. 

 -Здравейте, десет гъски!-поздравил той. 

 -Ние не сме десет. Ако и ти беше с нас и имаше още толкова, колкото сме с теб, щяхме да 

бъдем десет. 

 Колко са гъските в ятото? 

 Отговор:  
 

 

СЪВРЕМЕННИТЕ ДИКТАТОРИ 
 

 В съвременния свят има поне 40 диктатори и близо 1,9 милиарда души живеят под 
тяхно управление. Цената на целия този деспотизъм е отчайваща. От бруталната репресия 
са рухнали цели икономики и са погубени милиони човешки животи. "Фрийдъм хаус" из-
числява, че едва 60% от съвременните държави са демократични, което все още осигурява 
достатъчно поле за изява на професията "диктатор". 
 Златният медал в класацията получава лидерът на Северна Корея Ким Чен Ир. Изолацио-

нистът с вкус към френския коняк и култа към личността, е смятан за най-жестокия тиранин на 

планетата. Наследявайки баща си Ким Ир Сен, за 16 години управление той доведе своя народ до 

ръба на мизерията, допусна в страната да властва гладът и хвърли стотици хиляди в лагери 

(около 200 000 в наши дни). 

 Сребърният медал е за президента на Зимбабве Робърт Мугабе - "Герой от борбата за неза-

висимост", който впоследствие се превърна в ужасяващ деспот. За 30-те години на своето управ-

ление Мугабе арестува и измъчва опозиционери и доведе страната си до смайващ икономически 

спад и галопираща инфлация. 

 Бронзовият медал държи безсърдечният военен диктатор на Бирма Тан Шве. За 18 години 

той разби опозицията и създаде процъфтяващ черен пазар от износ на природен газ. Тщеславният 

генерал обича да носи униформа, обкичена с медали, които сам си е раздал, но се страхува да се 

яви на честни избори. 

 В дъното на класацията е беларуският президент Александър Лукашенко. Бившият дирек-

тор на совхоз неотдавна дръзна да се опълчи на Русия в спор за цената на газа и заплаши да спре 

доставките на руско гориво. Бруталният му стил на управление в последните 16 години му спече-

ли титлата "последния диктатор на Европа". Поредното му избиране наскоро на поста предизвика 

в страната незапомнени вълнения, които той с желязна ръка потуши. 

 Сега Ангел е на осем години. 

Числото е разделено съответно на осем, на дванайсет, на пет и на двайсет. 

Не може, тъй като тогава отново ще бъде полунощ. 

Гъските са били четири на брой 
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