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Последно сбогом!
ЖАК ТУИНДЕР – БЛАГОТВОРИТЕЛЯТ И ПРИЯТЕЛЯТ

	С Жак Туиндер се запознах през 1999 г., благодарение на Иван Танев. Тогава този холандски виждащ есперантист беше негов гост. Жак и неговата съпруга Вера, също есперантистка, преди 24 години учредяват фондация „Евиденте”, която започва да подпомага различни хора с увреждания, снабдявайки ги с помощни технически средства, предимно втора употреба.
	Дългогодишният активен есперантист Данчо Данчев през 1998 г. по молба на споменатия вече Иван Танев пише писмо на есперанто до съпрузите-есперантисти да бъде снабден с компютър този пловдивски невиждащ, останал без зрение и без двете си ръце по време на военната си служба. Или по-точно, само с един единствен пръст на лявата си ръка. И още през лятото на 1999 г. Жак пристига в Пловдив заедно с редактора на „Есперанта лигило” Ян Верхеууле и донася на Иван компютър втора употреба. А Иван се научава да пише на компютъра и да го използва за четене на книги и то на една вече доста зряла възраст от 63-64  години. За тези негови изумителни успехи огромни заслуги има учителката по компютърно обучение от Националния център за рехабилитация на слепи Стефка Стойчева.
	След време, пред тази фондация  Иван Танев, Данчо Данчев и аз лобирахме за безвъзмездно предоставяне на компютри и на Росица Танева и Величка Гушева. Разбира се, компютър получи след Иван Танев и Данчо Данчев. Но първи български бенефициент на фондация „Евиденте” изглежда става есперантистът-ветеран Иван Шишков от Габрово, който е на лечение в Холандия през далечната 1991 г. С него Жак Туиндер установява контакт и му предлага своята помощ при набиране на парични средства за заплащане лечението на българския есперантист. След време семействата на Иван Шишков и Жак Туиндер се сприятеляват. И когато Жак е в България, било сам, било със съпругата си Вера, той винаги ще намери време за среща с добрия си габровски приятел и съидейник. Иван Шишков е първият българин, който получава от Вера тъжната вест за кончината на неизтощимия благодетел. И една любопитна подробност: от няколко години и Иван Шишков, както и Иван Танев са членове на НАСГБ.
	Бенефициенти също на фондация „Евиденте” са Асоциацията на невиждащите есперантисти в България, Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ), Съюза на слепите в България и Националния център за рехабилитация на слепи. Тези български организации получават безвъзмездно от нашите холандски приятели парични средства, компютри, затворени телевизии, брайлови дисплеи, брайлови принтери и други подобни.
	По време на Световния конгрес на слепите есперантисти, проведен през 2000 г. в Пловдив, председателят на НАСГБ г-н Димитър Парапанов си урежда среща със семейство Туиндер, на която са представени нуждите на прохождащата тогава организация. И още на другата година българските сляпо-глухи получават от фондация „Евиденте” няколко компютри и затворени телевизии, както и  брайлов принтер и дисплей. След време същата фондация им дарява 32 слухови апарати втора употреба и няколко кашона очила. Затворените телевизии и слуховите апарати се ползват все още, а компютрите доскоро.
	Фондацията на двамата есперантисти е реализирала благотворителни проекти на три континента в Албания, Румъния, Молдавия, Таджикистан, Шри Ланка, Еритрея, Конго, Танзания, Кения и др. Хиляди са хората с увреждания, получили пряка или косвена подкрепа от високоблагородната дейност на институцията, създадена и ръководена от неуморните холандци.
	И само преди една година невиждащите есперантисти Маринка Спасова и Владимир Желев получават финансова подкрепа от същата фондация, благодарение на която те участват в световни конгреси на слепите есперантисти провеждани извън България. И аз самият съм получавал от фондация „Евиденте” стотици аудио касети, които съм използвал при издаването на говорещото списание „Литературно списание”. И пак за това списание от тази фондация ни бяха дарени десетки пластмасови пликове за многократна употреба, посредством които разпращахме списанието до десетките негови читатели и разпространители.
	Жак Туиндер е роден на 10 януари 1933 г. в Хага. Той е второто дете от десетте деца на своите родители. След завършване на образованието си в продължение на много години е социален работник в Хеемскерк, което изглежда трайно формира неговата нагласа към благотворителност, към подпомагане на хората с различни увреждания. Несъмнено важен фактор за това е и неговата дълбока религиозност.
	Жак започва да изучава и ползва есперанто на 16-годишна възраст. Акушерката на неговата многодетна майка го приобщава към есперантизма, като му показва книжка със заглавие ”Есперанто”. И като много други Жак учи изкуствения международен език сам. По-късно той среща своята половинка Вера, холандска есперантистка,  във Варшава на пореден световен есперантистки форум. Съидейникът Жак Туиндер беше ревностен есперантист и винаги при срещите си и в своята кореспонденция държеше да се ползва приоритетно есперанто. Десетки невиждащи есперантисти от Европа, Азия и Африка са в контакт с него посредством брайлови или електронни писма. Десетина българи две десетилетия също общувахме с Жак чрез писма или по телефона. Той никога не пропускаше да ни поздрави за Великден, Рождество Христово и Нова година, и обикновено ни изпреварваше в изпращането на поздравителните картички.
	Благотворителят и нашият добър приятел Жак Туиндер напусна този свят на 17 срещу 18 юни в Хеемскерк, доста внезапно, като откраднат. Българските бенефициенти на фондация „Евиденте” и приятелите на Жак скърбят дълбоко за своя дарител и приятел.
	
Да се поклоним пред светлата му памет!!!

Ангел Сотиров


СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНА ТЕЛЕГРАМА

До г-жа Вера Туиндер

	Уважаема госпожо Туиндер,
От името на Управителния съвет и членовете на Националната асоциация на сляпо-глухите в България, изразяваме нашата дълбока скръб по повод кончината на Жак Туиндер, бележит благодетел и дарител на хората с увреждания.
Вечна му памет!

С уважение: Димитър Парапанов
председател на Националната асоциация
на сляпо-глухите в България 
 

Делници и празници
ДАРЕНИЕ ОТ РАЙФАЙЗЕН БАНК

	Чрез кампанията „Избери, за да помогнеш”, Националният център за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър” гр. Пловдив получи като дарение от Райфайзен банк модерен диагностичен аудиометър, разработен за нуждите на УНГ кабинети и клиники като уред, извършващ всички традиционни 
диагностични тестове. В дарението бе включен и програматор за слухови апарати с пробен слухов апарат за нуждите на клиентите на НЦРСГ. С помощта на този програматор, след провеждане на аудиологично изследване на клиент и установяване на обективната слухова загуба, неговия слухов апарат може да бъде настроен за индивидуалните му нужди, съответстващи на остатъчния му слух, което е от изключително значение за тяхната обективна рехабилитация.
	Аудиометърът бе доставен от инж. Милен Пеев от фирма „Анка”, официален представител на „Интеракустикс” за България. Инж. Пеев проведе еднодневно обучение на преподавателите от НЦРСГ ”Хелън Келър” – Анна Ройдева, Ваня Ташева, Деян Славов и методиста Светлозар Парапанов, като ги запозна с основните функции, настройки, програми и технически спецификации при провеждането на аудиологично изследване. Обучението имаше теоретична и практическа част. В практическата част  всеки един от участниците имаше възможността да направи аудиограма на колегата си и да приложи на практика получените знания.
	Бяха дискутирани:
- необходимите условия и последователност за получаване на максимално точни
резултати при провеждането на аудиологично изследване;
- видове изследвания на лица с множество увреждания;
- етични норми и съгласие на клиента при провеждането на аудиологично изследване.

от екипа на НЦРСГ „Хелън Келър”

В ТО Бургас:
КАМБАНЕН ЗВЪН НАД ДОЛИНАТА НА ВРЕМЕТО 
И ПРОСТРАНСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ 
	За голямо щастие на членската маса от ТСО на ССБ и ТО на НАСГБ от Бургас проведоха семинар, съчетан с екскурзия до Шипка и Казанлък. С радост очаквахме да се потопим в пространството на историята на България и съвременната долина на розите, както и да послушаме мелодията от камбаните на позлатения храм паметник Шипка, носеща се над тези долини, нашепващи битки, геройства, величия и достойнство на една нация.
	Бургаският семинар на ТУС на сляпо-глухите и отговорниците на ТСО на слепите в Бургас започна неофициално още на пътния възел Петолъчката, където участниците поседнаха на кафе. Със сядането започнаха обсъждания за най-наболелите проблеми, които интересуват хората с увреждания. Разговорите, коментарите и споровете продължиха дори, когато се настанихме в комплекс „Крънско ханче”, където имахме обяд в ресторанта. А следобед продължихме официално със семинара, който включваше запознаване на участниците с две основни теми:
	1. Същност, принципи и задачи на неправителствените организации.
	2. Промени в закона за интеграция и рехабилитация на хората с увреждания.
	На първо място бе отчетена добрата ни работа в екип със съответните структури на Община Бургас. Обсъдихме и гласувахме предложението да се обнови и допълни списъка на оживените кръстовища за пресичане от хората с увреждания със звукови сигнализации в областния град. В стегнато изложение се предадоха проблемите и успехите на хората с увреждания в Бургас и как с нетърпение чакат да стане вторник, за да се срещнат и разискват по тях. Гост на семинара беше Донка Карагитлиева - председател на казанлъшката организация на слепите. Тя също накратко се изказа за същите наболели проблеми, които засягат и членовете на ТО на НАСГБ и ТО на ССБ в Казанлък. Вечерта премина в традиционните танци, закачки и смях, подправени с вкусните ястия на местния майстор-готвач и с по чаша студено вино сред незабравимия интериор на заведението, събрал по стените и ъглите си различни ареали от 18-ти, 19-ти и 20-ти век. Като се започне от пушките кремъклийки до транзисторния радиоприемник „Веф 206” и от шарените терлици до звездата на бялата техника хладилник “Мраз”. Светкавици и мобилни телефони запечатват умението на душите ни да се раздават във веселието, така както се раздаваме и в работата. На другия ден отпътувахме за Шипка. Мислехме, че ще ни е трудно да изкачим стъпалата до върха, но помагайки си един на друг успяхме да се озовем на епическия храм паметник. Там горе със стаен дъх слушахме разказа за битката, увековечена от Иван Вазов в „Опълченците на Шипка”. Лицата на присъстващите са просветлени и одухотворени от докосването с тази българска светиня. И съм сигурна, че няма нищо случайно във факта, че мелодията на камбаните, огласящи околните върхове се ражда в ръцете на събрат по съдба - Дечко Гарбатулов. Той ни изпраща до паркинга, подпирайки се на своя бял бастун, преди отново да изкачи стъпалата до храм паметника. Така всеки ден гласовете на тези седем метални конуса, разказват за подвига на дружините край Шипка. Двадесет и четири столетия се разтварят насреща ни в земните недра на Голямата Косматка, за да ни накарат да се замислим за мимолетността на човешкия живот, за величието на човешкия дух и човешкия труд.  Подобни мисли се четяха по лицата ни и в просторните зали на историческия музей в Казанлък. Вече ги няма огромните опашки от желаещи да зърнат откритията на проф. Китов, но все още витае духът на единението на съвременниците, забравили за часове битката за насъщния и осъзнали се като общност. И разбира се единението с предците ни от различни епохи, накарали ни да се почувстваме горди, че сме се родили именно в това кътче на планетата. Духът на единението между минало, настояще и бъдеще, между крехките розови пъпки и каменните строежи отпреди две и половина хилядолетия. Това единение събира долината на розите и долината на царете в онази долина на българското време и българската история. Всеки от нас отнесе от нея в своя дом на брега на морето, късче мъдрост и шепа светлина в сърцето си.
Ваня Костова


В ТО Стара Загора :
ДА, НАИСТИНА СМЕ ЩАСТЛИВИ ХОРА! 

И как не! Имаме усещането, че чувалът на щастието се е продънил и то се сипе на талази върху нас. За няма и два месеца ни се случиха толкова много хубави неща. 
	  На годишното отчетно събрание, провело се на 5 май 2011г., нашите приятели от ПП „ГЕРБ” Стара Загора, ни изненадаха изключително приятно с направеното от тях дарение компютърна конфигурация и пет вида брайлови игри. Пак тогава от другия гост на събранието ни, кмета на  с. Богомилово г-н Петър Коев разбрахме, че клуб „Дръзновение” остава за постоянно ползване на организацията ни. Прочели в медиите и впечатлени от станалото, с нас се свързаха ученички от Търговска  гимназия „Княз Симеон Търновски” гр.Стара Загора, които ни предложиха безвъзмездната си помощ и безкористно приятелство. Приехме ги с отворени обятия.  На 2 юни заедно поднесохме цветя на паметника на Ботев в парк „Аязмото”, а след това момичетата ни прочетоха от стиховете на поета-революционер. С благодарност за стореното ги поканихме да ни гостуват в Богомилово. След два дни те дойдоха, но…, с поредната хубава изненада за нас. Подариха ни латексова боя, с която да освежим клуба си. Ние пък им показахме как можем да работим на компютър с говорящата програма, а после играхме заедно с брайловите игри. С удоволствие ще очакваме нови срещи с тях!

* * * * * * * 
САМОЧУВСТВИЕ НА ИСТИНСКИ ТУРИСТИ!
	 От 10 до 12 юни организацията ни проведе Туристически курс-семинар по ориентиране и мобилност във Велинград. Благодарение на преподавателя от НЦРСГ „Хелън Келър” Деян  Славов, научихме изключително важни за нас неща - как да се ориентираме и придвижваме с белия бастун в затворени помещения и открити пространства. Организираният до местността „Старият чарк” поход ни зареди с много ентусиазъм, прекрасни емоции и самочувствие на истински туристи. По време на похода ми се обади по джиесема един свещеник от Стара Загора. Разбрал от мен къде се намираме в момента той възкликна: „Господи, имало и щастливи хора на тази земя!”
Дай Боже всекиму такова щастие! 
* * * * * * * 


БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

	 Уважаеми г-н Парапанов,
от името на членовете на ТО на НАСГБ гр. Стара Загора, взели участие в туристическия курс - семинар по ориентиране и мобилност, провел се от 10 до 12 юни 2011 г. във Велинград и лично от свое име, най-сърдечно ви благодарим за помощта, която ни оказахте за реализирането на тази наша идея! Позволете ми чрез вас да благодарим и на преподавателя от НЦРСГ "Хелън Келър" Деян Славов, който с изключителния си професионализъм, прекрасен подход и невероятно човешко отношение към всички нас, ни накара да се почувстваме по-можещи и равностойни на останалите хора!  Надяваме се, че и за в бъдеще ще ни помагате, за осъществяването на подобни мероприятия, защото се оказа, че те са от изключително значение за нас.
Блока подготви:  Ангелина Кръстева

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

	Във връзка с отбелязването на Деня сляпо-глухия гражданин - 27 юни (рождения ден на световноизвестната сляпо-глуха Хелън Келър), се проведе среща на ръководителя на Дирекция "Социални дейности" към Столична община г-жа Нина Владимирова и председателя на ТО София Георги Чернев. Подобна среща се състоя за първи път от учредяването на Софийската организация - сега това беше и възможно, и целесъобразно при наличието на известно стабилизиране на столичната организация след поредицата сътресения, които преживя тя през последните години. Такава среща следваше да се осъществи и с оглед на разискванията и одобрените насоки за бъдещата дейност на годишното отчетно събрание от 14.05.2011 г. Срещата имаше делови и опознавателен характер. 
	Г-жа Владимирова беше запозната в общи линии с целите и задачите на НАСГБ, с най-важните сведения за дейността й, и съответно на софийското й поделение. Очертани бяха най-сериозните проблеми пред сляпо-глухите - необходимостта от достъпна среда, от осигуряването на интерпретатори-придружители и асистенти за независим достоен живот и др. От нашата организация успяха да се включат шест души в програмата "Асистент за независим живот", но такава потребност имат много повече хора. 
	Постигната бе договореност през втората половина на месец септември 2011 г.,  да се организира среща на членовете на ТО София с г-жа Нина Владимирова и нейни сътрудници с отговорни служители от службата за социално подпомагане, за да се изяснят с по-голяма пълнота възможностите за откликване на различните потребности на сляпо-глухите. По този начин ще се направи още една крачка в посока към преодоляване на социалното изключване на хората с комбинирано увреждане на слуха и зрението.

Георги Чернев
* * * * * * * * * * * * * * * *
В ТО Горна Оряховица: 
	НА ДОБЪР ЧАС ЗА ВСЕОТДАЙНА И ПОЛЕЗНА РАБОТА 

	На 30 май в териториалната организация на НАСГБ в Горна Оряховица,  се състоя годишно-отчетно събрание. На него присъстваха повече от половината членове. Бе представен отчетния доклад относно дейността на организацията за периода 2010 г. От констативния протокол стана ясно, че работата на сътрудника Катя Кряжева и зам. председателят е била прецизна. Приета бе и програмата за дейността до края на 2011 г. Другата важна точка от дневния ред беше частичен избор и попълване състава на ТУС. С пълно мнозинство всички избраха за председател Иван Лицов, който до този момент заместваше напусналия миналата година Марин Пейчев. С избора си членовете удостовериха, че той много добре се е справял с работата и винаги може да се разчита на него. Сегашното ръководство е в състав: Председател Иван Лицов, членове Димитър Димитров и новото попълнение Иван Кожухаров. За гост на събранието бе поканен представител от отдел „Социално подпомагане” към община Горна Оряховица. Бяха поставени актуални текущи въпроси, свързани с ниските доходи, касаещи всички. Ръководството на организацията, както и членовете, изказваме гореща благодарност към новия председател, който бе осигурил добра почерпка чрез финансови дарения. Нека му пожелаем на добър час и да работи всеотдайно за всички нас, и да бъде винаги полезен за нашата организация. 
Димитър Димитров 

В ТО Шумен:
ДНЕС ПРАЗНУВАМЕ С ЦЯЛАТА ПРИРОДА 

На 24 юни – Еньовден се отправихме с автобус към заслоните на с. Осмар с нашите приятели от РСО на слепите гр. Шумен, които са организатори на излета. Взеха участие и представители от Съюза на слепите от гр. Велики Преслав. Слязохме в края на селото и се отправихме нагоре по неравния трикилометров коларски път. Денят беше топъл, но приятен. Вървейки, беряхме различни билки – бял равнец, жълт кантарион, еньовче, хвощ и други.
Настанихме се край студена течаща вода. Прочете се материал за билките и за различните обичаи за този ден. Събрахме билките и здравеца, които носихме и направихме венци. Пресъздаде се обичаят, който наподобява Ладуване – в бакър, пълен с мълчана вода от извора и оставен под цъфнал трендафил през нощта се поставят венчетата и се гадае за здраве, женитба и плодородие.
Група „Еделвайс” изпя няколко песни и поздрави председателя на слепите от гр. Велики Преслав – Енчо Маринов, а той почерпи с вкусни домашни банички. Зеленият простор ни действаше успокояващо и приятно.
* * * * * * *
С БУКЕТЧЕ ЗДРАВЕЦ, ЗА ДА СМЕ ЗДРАВИ, КАТО ЖЕЛЯЗОТО!
	На 24-ти юни – Еньовден, друга група от сляпо-глухи отбелязаха празника в парк „Кьошковете”. Преславка Химирска говори за значението на билките и подправките, за направата на сироп от бъзов цвят, за глухарчето, джоджена, босилека и целината. Всички бяха закичени с букетче здравец с пожелание да бъдат здрави като желязо.
        Стоянка Млекова почерпи за рождения си ден и получи цветя с пожелание за здраве и дълъг живот.
А 27  юни – Денят на сляпо-глухите граждани в България го отбелязахме в парка на Градската градина. Изнесе се беседа за Хелън Келър и се проведе викторина за нея, както и спортни състезания.
Блока подготви Върбинка Станкова
* * * * * * * * * * * * * * * *

В ТО Пловдив:
ПРЕДСТАВИХМЕ СЕ ПО НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН
	На 25 юни 2011 г., във Военния клуб в Пловдив се проведе областния фестивал за песенно творчество. В него взеха участие и нашите представители от териториалната организация на сляпо-глухите – дует „Настроение” и фолклорна група”Здравец”. 
	Участието на групи и индивидуални изпълнители от почти всички населени места около Пловдив нажежи до червено фестивалната сцена. На всички ни беше трудно при голямата конкуренция, но най-трудно беше за журито, когато трябваше да определи призовите места.
	Дует „Настроение” взриви залата с песента „Хей, капитане”, а група „Здравец” с художествен ръководител Златка Славова поднесе на присъстващите част от новия си репертоар. Напълно заслужено и двете формации бяха класирани на първо място в разделите (дует) и (група). Това е поредното доказателство, че ние хората с увреждания имаме място в културния живот на 
Пловдив.
Кирил Дамянов 



В ТО Добрич:
ХЪС И ВОЛЯ ЗА ПОБЕДА В ДЕНЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ
	Денят на сляпо-глухият гражданин бе отбелязан и в добруджанската столица – Добрич. 	По вълните на радио „Добруджа” Калинка Ковачева запозна аудиторията защо 27-ми юни е определен за ден на сляпо-глухите. Тя разясни, че това е рождения ден на именитата американка сляпо-глуха Хелън Келър, чийто живот е пример за подражание от всички. Ковачева разказа и някои от по-важните моменти от нейния живот. Подобно интервю бе поместено и в медиите – „Нова добруджанска трибуна”, „Добруджанска трибуна” и „Дарик радио”.
	В 10 ч. в клуб „Детелина” се проведе и състезание по спортна табла. В надпреварата участваха и сляпо-глухи, и членове на спортен клуб „Устрем”. Броят им бе 13 човека. Борбата бе оспорвана. Имаше хъс и воля за победа. В края на краищата, финалистите бяха: първо място - Митко Симеонов, второ – Ангел Иванов и трето – Илия Костов. Наградите  бяха символични, но стимулиращи. Състезанието завърши със скромна почерпка. Попяхме и се повеселихме от сърце.
Митко Симеонов 

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

В ТО Дулово:
ДОСТОЕН ПРИМЕР И СВЕТЪЛ ЛЪЧ
 В ЕДИН СМИСЛЕН И ОРГАНИЗИРАН ЖИВОТ


	В качеството си на член на управителния съвет на НАСГБ вече три години гостувам на ежегодните събрания на териториалната организация на сляпо-глухите в гр. Дулово. Впечатлена съм от живота на тази организация и бих желала да споделя това.
	Председател е Али Неби, който е с пълна глухота и много слабо зрение. Сътрудник е неговата майка Фатме Муталиб Неби. 	Броят на членуващите е 10 човека. Организацията е малка, но животът, който водят, е смислен и организиран. Няма празник, който да не е отпразнуван, нито събитие, което е останало неотбелязано. В добри отношения са с кметството, с дирекция „Социално подпомагане”, териториална организация на слепите и др. Поддържат клуб в читалището на село Черник. Фатме е пламенна жена с авторитет сред съгражданите си. Няма врата, на която да е почукала и да не й е отворено. Със своя чар и обаяние помага на всички. За зимата на 2010 г. е издействала за своите членове дърва за отопление безплатно от кметството,  парични помощи на нуждаещите се и др. Нейната идея към настоящия етап е създаването на дневен център за хора с увреждане. Представя си, че в подобно заведение те ще усвоят някакъв занаят, като по този начин ще придобият професионални умения или просто ще запълват свободното си време. Съгласна е дори тази услуга да не бъде безплатна за потребителите й. Провела е много разговори с кметицата на града и счита, че идеята й е абсолютно реализуема. 
	Искам да кажа, че Фатме както успява в работата в организацията, така успява и в дома си. Тя е добър помощник на Али по отношение на служебните ангажименти, но е и добра домакиня. Както всяка жена, майка и баба, е съумяла да възпита децата си. Най-голямата й радост в къщи е внучето й Мутлу. То е голяма помощ за семейството и макар, че е само на 9 години, учи английски език и с интерес играе народни танци. Усвоил е жестомимичната реч от нечуващите си родители и общува нормално с тях, превежда им с радост. Мечтае да стане лекар и да излекува всички болни хора. 
	Фани Неби е позитивен човек. С нейната отдаденост тя е направила много добрини и е помогнала на много хора. Да не забравяме, че когато правим едно добро, то ни се връща тройно! 
	Накрая пожелавам на тази борбена жена на първо място здраве и късмет, неуморим дух, и все така да бъде пример за всички нас! 

Калинка Ковачева


В ТО Пловдив: 
НОВИ ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА 
ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ 

	На 21-ви юни в клуба за социални контакти  на ул.”Весела” 30, се състоя среща между членовете на ТО на НАСГБ и Клуба на инвалида към Община Пловдив, при НАСГБ, с представители от Дирекция „Социално подпомагане”- Катя Минова и Нина Трайкова. Те ни запознаха с новите промени в Правилника за медицински изделия. Обясниха подробно и ясно реда на подаване на молбата за медицинско изделие и получаването му.
	Сляпо-глухите зададоха доста въпроси, от които не всички се отнасяха до компетентността на социално подпомагане. Поставиха се въпросите за времето за ползване на слуховите апарати, тоест срокът, от шест години определен за ползване на един слухов апарат е много. Този срок трябва да се намали поне на три години, за което отдавна се борим, но все още безуспешно. Милко Кичуков подчерта въпроса за видовете батерии, от които има такива с трайност 25 дена и батерии с по-малка трайност и възможно ли е на инвалида да се предоставят само от по-трайните?   Отговорът бе, че според новите промени инвалида трябва да отиде на място с парите и може да избира какво качество да вземе. Повдигна се въпроса и за програмите за социален и личен асистент, на което се отговори, че относно програмата за личен асистент могат да съдействат, ако хората отговарят на изискванията за нея.
	А програмата социален асистент е програма към Общините и те отговарят за нея. 	Посъветваха ни да проучим програми, където може да се включим с проекти за разрешаване на въпросите. Ана Стойкова повдигна въпроса за мощността на слуховите апарати на цена 400 лв., с които тежко чуващите с дълбока загуба на слух, не могат да ползват. Те имат нужда от новите апарати на стойност над 1000 лв., който един инвалид не може да си позволи. Тук председателят на НАСГБ Димитър Парапанов обясни, че отдавна се бори с тези наболели въпроси, но все още няма решение. Въпреки това той ще продължава да настоява пред правителството за подобряване условията на живот на сляпо-глухите и моли към съзнание и от страна на инвалидите. Тези, които нямат нужда от батерии и слухови апарати да не пречат на тези, които се нуждаят от по-скъпи и ефективни медицински изделия. Има 20 тотално сляпо-глухи, за които той до последно отстоява държавата да си поеме ангажимента към тези хора, както и към останалите хора с увреждания.
	Повдигна се въпроса за глутниците от бездомните кучета по улиците, за които общината трябва да вземе мерки. Това също е въпрос, за който отговаря Общината и ще го повдигнем, ако дойде кмета Славчо Атанасов на 27-ми юни на срещата по случай деня на сляпо-глухите в България.
ПО-ДОЛУ ПОМЕСТВАМЕ ИЗВАДКА ОТ ПРАВИЛНИКА  ЗА  
ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА  
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ПО СПЕЦИАЛНО ЧЛ. 47, АЛ. 2
	Чл. 47, (ал. 2) Агенцията за социално подпомагане чрез дирекциите "Социално подпомагане" превежда всеки месец по банков път на лицата, вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, сумите за предоставените от тях медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения на хора с увреждания. Разходите на лицата, закупили за своя сметка отпуснатите им медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения, се възстановяват след представяне на разходооправдателен документ за закупуването им.
Снежанка Кирилова 

От първо лице
РОДИ МЕ МАМО С КЪСМЕТ, ПА МЕ ХВЪРЛИ НА СМЕТ!
	Това стана мото на живота ми, след като той се преобърна през 1991 г., след една нелепа случайност. Искам да разкажа на своите колеги по съдба, че каквото и да се случи на човек понякога в живота му, има ли си късмет, ще се справи с всичко неприятно. Или както казват старите хора „Каквото ти е писано на камък не ходи”.
	Роден съм на 02.06.1961 г. в Трявна, но там съм живял до пет годишна възраст, след което родителите ми се устройват да работят и живеят в Златарица. Средното си образование завършвам в гр. Тетевен, Техникум по горско стопанство и дървообработване. След завършване на средното си образование по разпределение работих за кратко около година и половина в Средно село като горски. През онези години всеки отиваше да работи по разпределение след завършване, както на средно образование, така и след висше образование. Но да си призная за един млад човек нямаше кой знае какво развитие в това село и напуснах работа. Преместих се да работя в гр. Елена в завод за училищна мебел и пособия. Пътувах всеки ден, но за млад човек беше разнообразие, пък и в Златарица бяха всичките ми приятели. През 1991 г. съвсем нелепо и случайно ме удариха в окото и това преобърна живота ми. Направиха ми операции във Велико Търново, а после заминах  в София при проф. Константинов. Той направи всичко възможно, за да ми възстанови зрението, но уви, това не се случи. Затворих се в къщи и първоначално ми беше трудно да приема новия начин на живот. Излизах с майка ми на разходка, със сестра си също, но аз не се чувствах като другите и ми беше тягостно. Благодарен съм на близките ми, че правеха всичко възможно, за да не се чувствам изолиран. За съжаление нямах никаква информация за хората с увреждания. Срещнах се с Катя Кряжева през 1992 г. и чрез нея ми се запълни времето, като ме снабдяваше с книги за четене на касети, разбира се. А след запознанството ми с Маринка Маринова научих за Рехабилитационния център за слепи в гр. Пловдив.  През януари 1995 г. отидох на обучение в Пловдив и попаднах в средата си. Научих брайл, машинопис, мобилност, готварство и всекидневни умения. Данчо Данчев ме научи да ползвам брайловото писмо за слепи. Стефан Данчев ме научи как правилно да използвам белия бастун и сега той е неотлъчен мой другар. Включвам се в състезанията по правилна техника на бял бастун и ориентиране в голямото пространство, организирани по случай Международния ден на белия бастун и редовно печеля първите места, благодарение на рехабилитацията, която получих в Пловдив. 	Роза Иванова ни научи да плетем мрежи и ни преподаваше готварство, при нея добихме много полезни навици за самостоятелност. Видях, че хора като мен с увреждания дори по зле от мен, които живеят, работят, създали са си семейства и изобщо водят нормален живот. Засрамих се пред себе си, че аз съм се така отчаял и затворил. Тук се запознах с съпругата си и създадох семейство. Запознах се с много приятели, които и до днес са такива, с които редовно си общуваме. Тук разбрах, че не е срамно да помолиш някой без притеснение да те заведе да пазаруваш или да свършиш някаква работа. Да се обърнеш за помощ към събрат по съдба, като теб е по-лесно отколкото да чакаш на зрящи приятели. Не че отричам зрящите, аз и сред тях имам много приятели. Когато сключих брак на 25-ти март 1995 г. на Благовещение, родителите ми бяха изключително щастливи и чак тогава осъзнах колко притеснени са били те за мен. На 15 ноември 1995 г. ни се роди една прекрасна дъщеря, която е радост за всички и до днес. Преди да се роди Надето, съпругата ми Анета получи преждевременни контракции и влезе в болница за задържане и тогава разбрах, какво е да си заобиколен с приятели. И за момент не се почувствах сам, около мен все имаше някой да ме наобикаля, да ме пита имам ли нужда от нещо, или просто на приказка, за да ме развлекат. Идваха с мен на свиждане, тоест водиха ме, защото аз сам не можех да отида. Майка ми пристигна и тя при мен, но приятелите и познатите не престанаха да ни заобикалят. През 1996 г. имах щастието да поработя в ПП „Успех”, но само за шест месеца по програма. Такова време бях улучил, когато предприятията ги закриваха и нямаше работа за слепите. Но това не сломи духа ми, а напротив занимавах се с дъщеря си, включих се в домакинството, в пазаруването, за да отменя съпругата си. След майчинството Анета също не ходеше на работа, защото предприятието вече го бяха затворили и се гордея, че само на две пенсии успяхме да отгледаме и възпитаме едно прекрасно момиче и да постигнем толкова много. Знанията и уменията ми също приложих в запълването на свободното си време. На много колеги направих масички, коя за терасата, коя за стаята, шкафчета и етажерки, сглобил съм и тапицирал табуретки, прагчета пред вратите, на някой бравите съм оправил и т.н. С една дума винаги гледам да помогна с каквото мога и това ми е приятно, защото се чувствам полезен. Когато дъщерята беше първи и втори клас, почти заедно подготвяхме уроците, решавахме задачи, правихме диктовки и ги проверявахме заедно, стараех се да й създам навици и любов към учението. Мога спокойно да кажа, че не ми беше трудно, защото самото дете си беше трудолюбиво и с желание се учеше. Това пролича и в последствие, когато завърши с отличен успех осми клас и в професионалната гимназия по туризъм, където учи в момента постъпи с най-висок успех. Сега продължава да се учи все така отлично и вярвам, че детето ми ще постигне в живота повече от нас с майка й. През 2007 г. веднъж на маса от приказка на приказка, Георги Неделчев, син на един наш събрат, който работи като треньор по джудо, ми предложи да отида при него да опитаме дали със сляп човек може да се провеждат тренировки по джудо. Аз с удоволствие се съгласих и започнах да ходя на тренировки веднъж в седмицата. Само лятото не ходя понеже Гошо е във ваканция. Приеха ме много радушно и лека, по-лека все повече се усъвършенствам. Ориентира ме с глас, с докосване на ляво рамо, дясно рамо, с движение и захвати, изобщо контакта е с ръце, крака и тяло. Продължавам и днес да посещавам тренировките, но и в къщи поддържам форма с упражнения и вдигане на гири. През 2008 г. получих възпаление на ухото, подух се целия и почти не чувах. Излекуваха ме, но ме пратиха на слухопротезиране и така попаднах в НАСГБ при г-н Димитър Парапанов. Приеха ме в НАСГБ, където получих помощно технически средства, много предметни награди за медалите, които извоювах в състезанията на националните празници, организирани от председателя на НАСГБ Димитър Парапанов и състезания на ССБ. Станах член и на ОСКСГ „Марица” и веднага се включих в тренировките по канадска борба. Първото ми участие беше през 2009 г. в спортно ходене, тласкане на гюле, хвърляне на копие, вдигане на гири и канадска борба, където извоювах медали във всички дисциплини. Успявам да съчетавам едните тренировки с другите и това ми доставя голямо удоволствие. През 2010 г. се включих и в турнирите по канадска борба из страната, където преживяванията бяха незабравими. Пловдивчани спечелихме 47 медала общо и този рекорд дано не остане последен. Освен спорта се включвам във всички мероприятия, които се организират от НАСГБ, ТО на НАСГБ Пловдив, Клуба на инвалида към Община Пловдив - Район централен при НАСГБ, ОСКСГ „Марица” и ТСО- Пулпудева Пловдив. Не пропускаме и организираните екскурзии от двата съюза. Така живота ми се превърна в пълноценен, смислен и организиран. 
	Много пъти се запитвам дали ако си бях останал зрящ, щях да подредя живота си така както сега. Доволен съм, че имам това семейство, тези приятели и не се срамувам от двойно сензорното си увреждане. Гордея се от това, което успях да постигна. Апелирам към колегите по съдба: не се предавайте, а се борете и продължавайте да живеете горди, амбициозни и борбени. В живота нищо не идва наготово, а всичко се постига с упоритост и борба.

Христо Христов
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перо от птица
МЪЖКИ СЪЛЗИ
Мъжките сълзи
са ласки премълчани.
Те извират дълбоко,
от много дълбоко -
от незарасналите рани
на обичана жена.
Не гледайте тъжния мъж,
когато отива да изхвърля боклука -
в очите му просветват проблясъци
не от чаша натрошена,
а от радост потушена.
И му се ще да се хвърли
с боклука
в контейнера.
А тъй му се иска да чуе най-милия глас:
"Ей, глупчо, светът няма да стане
no-хубав без теб.
В морето на живота -
това безмилостно, коварно, неистово море,
има спасение...
Единствено спасение -
нашата любов!"
По скулите на тъжния мъж
се вият мокри бразди.
И по тях той се връща у дома.

Георги Чернев
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ЛЮБОВЕН ПЛАМЪК
Любовен пламък 
душата ми изпепели.
Като вековен камък 
мъката в сърцето ми тежи.

От мене нищо не остана.
Друг не може да те замени.
Път какъвто и да хвана –
пред мен заставаш ти.

Изнизват се годините,
белеят черните коси,
но споменът за тебе
все тъй вълнува моите гърди.

Старостта не ме сломи.
От пепелта възкръсваш ти
и твоята любов безмерна
до сетния ми дъх ще ме крепи!

Панайот Димитров

МОРСКИ ВЪЛНИ 
Всеки слънчев ден е радост. 
Морските вълни лудуват-
игриви, слънчеви, пенливи, 
с мен флиртуват закачливи. 
Една дори ми сложи крак 
и като някакъв хлапак
изплези ми се със език,
засмя се и изчезна в миг. 
О,  палавници воднокрили,
ласкави, чаровни, мили, 
как искам аз да дойда с вас! 
Уви, не мога!
Но някой ден пък, може би
ще тръгна с морските вълни,
от безкрая запленен,
в някой слънчев топъл ден. 
Димитър Грудев
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МОРЕТО
Морето, ах морето!
Колко копнежи, колко мечти в сърцето!
Как на приливи и отливи,
идва любовта, досущ като морска вълна!

Море, нажежен бял пясък, небе…
И пяна разкъсана от бурни вълни,
Така и огъня на любовта,
гори в човешките души!

Вълнува душата простора, 
тя иска далеч от на самотата затвора!
Любов иска душата,
любов  трепетна, нежна и  красива, 
за да се чувства млада, огнена и жива!

Ах, любовта е вселена цяла ,
огън и блясък 
и хаос - океан  във душата,
от любов закипяла!
Илия Кърджанов
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ИГРА
Не си отивай!
Чуваш ли, не тръгвай!
Не ме оставяй сам-сама...
Без тебе слънцето угасна,
луната в облаци се скри.
Звездите потъмняха,
небето плаче с истински сълзи.
Обичаш ли ме още, или не? Кажи ми?
Каква е тази двойнствена игра -
да идваш късно във съня ми
и да си тръгваш рано сутринта.
Димка Дамянова

Щрихи от родината
ВЕЛИНГРАД – ЖИВИТЕЛНАТА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ


	Чепинският край, като никой друг съчетава достойнствата на природата и културата. Тук – според легендите, обичал да броди античния певец Орфей и младият, непокорен Спартак – водач на въстаналите роби в Рим. Ако отидете във Велинград едва ли ще останете безразлични към неговите забележителности. 
	През 1948 г., селата Лъджене, Каменица и Чепино се обединяват в едно селище, което е провъзгласено за град, наречен на името на партизанката Вела Пеева (1922-1944 г.). Той е административен, стопански и културен център на Велинградска община, обявен за балнеоложки курорт, разположен в Чепинската котловина в Западните Родопи. Градът има планински климат. Лятото е прохладно и краткотрайно, а зимата – мека и продължителна. Районът на Велинград изобилства на водни ресурси – реки, карстови и минерални извори. 
	Курортът е профилиран за лечение на белодробни заболявания, ставни заболявания, на опорно-двигателния апарат, на нервната система, гинекологични, бъбречни, чернодробни, стомашно чревни и др. По изобилие и разнообразие на минералните си извори Велинград се нарежда на първо място в България. Температурата на минералните извори е между 28 - 86 градуса. Общият дебит на 80-те минерални извора е 170 л./сек. Градът разполага с над 10 минерални открити и закрити басейни с плажове, над 50 хотела, 43 почивни домове и санаториуми и 6 минерални бани. Истинското чудо на природата е най-големият карстов извор в България – „Клептуза”, от който всяка секунда извират 1 200 литра леденостудена вода . В базата на СБР НК – филиал Велинград работят висококвалифицирани специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, неврология, вътрешни болести и детски болести. Успешно се прилагат методите на балнеолечението: минерални вани и басейни, апаратна физиотерапия, кинезитерапия, лечебен масаж, рефлексотерапия, диетолечение. Специализираната болница е профилирана за лечение на:
	Заболявания на периферната и централна нервна система 
	Ортопедо-травматологични заболявания 
	Белодробни заболявания 
	Ендокринно – обменни заболявания 
	Състояние след продължително боледуване 
	Бъбречнокаменна болест 
	Възпалителни гинекологични заболявания. 


Подбра и подготви Калинка Панайотова 
-------
За кокнкурса

(ТИКВИЧКИ НА ФУРНА
( предложение на Иван Лицов от Горна Оряховица)
	Продукти: 2 средно големи тиквички, брашно за овалване на всяко колелце, олио, копър, чесън, кофичка кисело мляко и сол на вкус. 
	Начин на приготвяне: Тиквичките се нарязват на колелца по-дебели от тези, които стават за пържене. Посоляват се и се остават 10 мин. да престоят. След това всяко колелце се овалва в брашно и се нарежда в предварително намазнена тава. На всяко кръгче тиквичка се капва по 1-2 капки олио и се размазва с пръст, за да не остане сухо колелцето. Може и от бутилката олио да наръсите отгоре тиквичките, стига да ви е удобно. Пече се до зачервяване на 180 градуса. Към добре разбитото кисело мляко се добавят счукания чесън и нарязания копър.
С така подлученото мляко се поднасят изпечените тиквички. Добър апетит!

СКУМРИЯ ПО МОРСКИ
(предложение на Ваня Костова от Бургас)
	Продукти за 4 порции: 1 кг. скумрия, 5 с.л. олио, 2 глави кромид, една пета пакетче масло, 30 гр. пресни гъби, половин връзка магданоз, 2 стръка чубрица, 2 лютиви чушки, 10 зърна черен пипер, 2 ч.ч. вино, 20 гр. доматено пюре, сол на вкус.
	Начин на приготвяне: Почистената и измита риба се нарязва на парчета, поръсва се със сол и пипер и престоява 2 ч. на хладно. Изпържва се в силно сгорещено олио. Изважда се и в същата мазнина се запържват ситно нарязания кромид, чушките и нарязаните на филийки гъби. Прибавят се доматеното пюре, наситненият магданоз, стритата чубрица и виното.  Така получената смес и пържената риба се разпределят равномерно  в гювечета и се пече на фурна 20-25 минути.
ЯЙЦА НА ОЧИ С КРОМИД НА ФУРНА
(предложение на Ваня Костова от Бургас)
	Продукти за 4 порции: 7 глави кромид, 3 с.л. олио, сол на вкус, щипка червен пипер, 4-6 яйца.
	Начин на приготвяне: В малко подсолена вода се задушава нарязаният на филийки кромид. Щом водата се изпари, се налива олиото, поръсва се със сол и червен пипер и се сипва в тавичка. Отгоре внимателно се чукват яйцата, поръсват се със сол и червен пипер и ястието се запича в умерена  фурна.       

ВАРЕНИ ЯЙЦА СЪС СИРЕНЕ
(предложение на Снежанка Кирчева от Пловдив)
	Продукти за 4 порции: 8 яйца, 200 гр. сирене, 2 ч.ч. прясно мляко, 100 гр. кашкавал, 4 с.л. масло и щипка сол.
	Начин на приготвяне: 4 рохко сварени яйца се нарязват на ситно и се объркват с 200 гр. натрошено сирене. Сместа се разпределя по равно в 4 гювечета, или огнеупорни купички. Суровите яйца се разбиват добре с щипката сол и прясното мляко и се заливат гювечетата или купичките. Пекат се на водна баня в умерена фурна за 15-20 мин. Изваждат се и се наръсват с настъргания кашкавал и по 1 с.л. сгорещено масло. Вкарват се във фурната за още малко, докато се разтопи кашкавала. Внимание: Тази рецепта винаги може да импровизирате, като допълните към сиренето и варените яйца кренвирши, някакъв колбас, мариновани гъби и нарязани домати, а отгоре може да декорирате с парченце домат, маслинка, магданоз, по желание. Изобщо можете да импровизирате според вашите фантазия и вкус.

СПАГЕТИ С ГЪБЕН СОС
(предложение на Стоянка Минчева от Шумен)
	Продукти: 1 глава лук, 300 гр. гъби, 1 бутче пушено пиле, 100 мл. бяло вино,  2 с.л. брашно, 1 с.л. босилек, 1 л. бульон, 1 ч.л. черен пипер, 2 с.л. сметана и магданоз.
	Начин на приготвяне: Сваряваме спагетите в бульона. В дълбок тиган запържваме нарязаните лук и гъби. Добавяме месото нарязано на много ситно. Сипваме виното и брашното размито в малко бульон. Оставяме на слаб огън да ври 10 мин. Сипваме босилека, пипера и сметаната. После сваляме от котлона, слагаме магданоза и изсипваме върху спагетите.

ЧЕРЕШОВ СЛАДКИШ
(предложение на Върбинка Станкова- Шумен)
Продукти: 2 пакетчета масло, 300 гр. брашно, 3-4 с.л. мляко, 2-3 с.л. захар, 1 ч.ч. орехи, 1 бурканче сладко от череши.
Начин на приготвяне: Разбъркваме маслото с брашното, докато се получи маслено тесто. Сипваме го в намаслена тавичка и го печем за 15 мин. на 180 градуса. В тенджера се разтапя един буркан сладко от череши. Още докато е топло го изсипваме върху изстиналия блат. След това загряваме прясното мляко, захарта и добавяме орехите. Получената смес изсипваме върху блата. Запича се за 15 минути на 180 градуса.
ТИРАМИСУ
(предложение на Себиле Исмаил от Шумен)
	Продукти: 6 яйца, 6 с.л. захар, 2 с.л. кафе, бишкоти и шоколад за украса.
	Начин на приготвяне: Разделете белтъците от жълтъците на яйцата. Разбийте с миксер жълтъците със захарта. След като се разтопи захарта прибавете кафе с малко и захар. След тях добавете отделно разбитите белтъци на твърд сняг. Разбъркайте внимателно, докато сместа стане хомогенна и сипете по една с.л. от нея на дъното на чаша за сладолед. Отгоре сложете счупена на 2 бишкота, потопена в кафе, след това допълнете отново с крем, а отгоре поръсете с настърган шоколад. Охлажда се преди консумация!!!

ЛУЧНИК С ПИЛЕ
(предложение на Мария Костова от Добрич)
	Продукти: 5-6 глави лук, около 1 кг. пиле, 1 ч.ч. ориз, 2-3 стръка чубрица, връзка копър, 1 ч.ч. олио, 1 ч.л. сода за хляб, 1 с.л. червен пипер, сол, около 500 гр. брашно.
	Начин на приготвяне: Замесете тестото от предварително пресятото брашно, солта, содата и колкото е необходимо вода. Разточете го на две кори, като едната е по-голяма. Отделно задушете в олиото ситно нарязания лук, след това ориза, чубрицата, червения пипер, копъра и сол на вкус. Разстелете в намазнена тава по-голямата кора, така че краищата й да излизат отвън. Покрийте я с приготвената плънка и отгоре наредете пилето, нарязано на порции. Похлупете с висящите краища и покрийте с по-малката кора. Притиснете добре краищата. Намажете лучника с мазнина и го изпечете в умерено силна фурна.

БОНБОНИ ОТ МОРКОВИ
(предложение на Калинка Ковачева от Добрич)
	Продукти: 250 гр. моркови, 250 гр. захар, 1 портокал и 100 гр. кокосови стърготини.
	Начин на приготвяне: Почистваме и измиваме морковите и ги настъргваме на ситно ренде. Измиваме портокала и настъргваме кората на по-едро ренде. Слагаме настърганите моркови и портокал да се варят със захарта докато се изпари всичката вода. Сваляме от огъня, оставяме да изстине и добавяме сока от портокала. Оформяме топчици, които овалваме в кокосови стърготини, които подреждаме в чиния.

СЛАДКИШ С КАЙСИИ
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
	Продукти: 500 гр. захар, 75 гр. краве масло, 250 гр. орехови ядки, 5 яйца, 1 компот от кайсии, 250 гр. брашно, 1 бакпулвер.
	Приготвяне: Карамелизирайте 1 ч.ч. захар в тавата, в която ще се пече сладкиша. Разтопете маслото и го изсипете върху карамела. Извадете кайсиите от компота, оцедете ги и ги обелете. Наредете ги върху карамела с отвора нагоре. Поръсете ги със счукани орехови ядки. Разбийте смес от яйцата, 1 ч.ч. захар, брашното смесено с бакпулвера и изсипете върху кайсиите. Пече се в предварително загрята фурна на 200- 250 градуса. Когато сладкишът е готов, се обръща и захлупва в поднос за торта. Като изстине се залива със сока от компота.


Искам да съм хубава
ДОМАШНА КОЗМЕТИКА ПРОТИВ КОСОПАД
	В края на лятото изведнъж усещаме, че с косата ни става нещо. Космите започват да падат като есенните листа навън. Какво да правим? Единият вариант е да влезем в близката аптека или козметичен магазин и да изберем измежду целият репертоар от ампули, шампоани и балсами против косопад, за да подхранваме и стимулираме растежа на косата си.
	Другият по-достъпен вариант е да надникнем в стария тефтер и да си припомним позабравените съвети. Домашните рецепти със сигурност не са по-малко надеждни от съвременните продукти.

	
	F СРЕЩУ КОСОПАД: Може да помогне отвара от 10 гр. нарязани корени от репей и 10 гр. бръшлян. Съберете ги заедно и ги варете 15 мин. в половин литър вода. След като изстинат, прецедете ги и с получената отвара разтривайте продължително корените на косата, след като я изплакнете. Процедурата се прави 2-3 пъти седмично.
	F ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОСЪМА: Разтворете 10 гр. танин в 1 литър преварена гореща вода и оставете да изстине. Така полученият разтвор се използва за измиване. 
	F ВИНЕНА РЕЦЕПТА: Накиснете 300 гр. ситно нарязан лук в 500-600 мл. бяло вино. След като престои така 7 дни, добавете 100 гр. мед. След още 3 дни течността се прецежда и се пие по 1 с.л. 3 пъти на ден. Освен за укрепване на косата, получавате и отлично слабително средство.
	F РЕЦЕПТА С РИЦИНОВО МАСЛО: В 50 грама рициново масло се изцежда сокът на 1 лимон и се добавят 3 необелени скилидки чесън. Всичко се разбърква и се оставя на слънце 4 дена. Косата се измива, изсушава и вечер корените се мажат със сместа. Да стои намазана 12 часа. Сутринта да се измие като се сапуниса само един път. Процедурата се прави 3 вечери подред,  почива се една седмица и след това отново се прави. Лечението продължава 1 месец
	F РЕЦЕПТА С КОПРИВА И СМРАДЛИКА: Смесват се и се разбъркват внимателно 100 грама корени от коприва, по 30 грама листа от смрадлика, корени от кукуряк, 50 грама цвят от лайка. 1 супена лъжица от сместа се залива с 400 грама вряща вода. Вари се на тих огън докато течността остане наполовина. Прецежда се. С разтвора се кваси цялата коса и се правят фрикции на корените. Косата се третира по този начин 2 пъти дневно сутрин и вечер.
	F ЖОЖОБА - маслото от жожоба също е добро средство за спиране на косопада, използва се като се нанася директно върху кожата на главата.
	F РОЗМАРИН – за него се смята, че поддържа косата здрава и буйна. Смес от една част розмарин и две части бадемово масло се втриват в корените на косата два пъти на ден и така престояват в продължение на двадесет минути. Резултата се вижда още на първата седмица.
“З и С”

Здраве
ПРОДУКТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА 
ПРИСЪСТВАТ В ЧИНИЯТА НИ, ЗА ДА СМЕ ЗДРАВИ 

	
	Темповете на съвременния живот трудно позволяват да следим стриктно менюто си, а още по-малко да го балансираме според изискванията на здравословното хранене. Но да сложим на трапезата си полезни продукти, не е толкова сложно. Затова учени от Великобритания публикуваха списък с продукти, които непременно трябва да присъстват в чинията ни. 
	
	1. ДОМАТИ: Според съставения от специалистите рейтинг първото място принадлежи на доматите. В тях се съдържа огромно количество антиоксиданти, ликопен и витамин С, които помагат на сърдечно-съдовата система и са много добра профилактика срещу някои форми на рак. В доматите освен това има много целулоза и калий. Сокът от този зеленчук понижава кръвното налягане, полезен е при хипертония и глаукома. Ликопенът най-добре се усвоява от организма, когато е в комбинация с растителни мазнини. Доматите са много полезни и след термична обработка – при задушаване или печене лечебните им свойства се увеличават.
	
	2. ОВЕСЕНА КАША: Тя съдържа натурални антиоксиданти – вещества, повишаващи съпротивителните сили на организма към различни инфекции и негативни въздействия на околната среда. Овесът е източник на незаменимата аминокиселина метионин, както и на магнезий и желязо. В овесената каша има много протеини и целулоза, които подобряват всички обменни процеси, помагат на растежа и развитието на мускулната тъкан. Високо е съдържанието и на фосфор и калций, необходими за костната система. Овесената каша оказва противовъзпалително действие на стомашната лигавица, почиства стомашно-чревния тракт от отровите, предотвратявайки по този начин развитието на гастрит и язва. Овесената каша е богата на витамините от групата В, които са полезни за кожата и предпазват от дерматити. Ако всекидневно употребявате около 30 гр. овесена каша, може да понижите кръвното си налягане с 5-10 единици.
	
	3. КИВИ: Съдържа витамините А, С и Е. В семената на този плод има мастни киселини омега-3, които са изключително полезни за поддържане на еластичността на ставите. Кивито действа особено благоприятно на хора с артрит и артроза. Един плод на ден покрива денонощната нужда на организма от витамин С, който укрепва имунната система, кръвоносните съдове, повишава съпротивителните сили на организма срещу всякакви инфекции, помага му да се бори със стреса. Освен това кивито съдържа много магнезий, минерални соли (калий) и целулоза, които извеждат холестерина от организма и нормализират храносмилането.
	
	4. ТЪМНО ГРОЗДЕ:  Общо укрепващо и тонизиращо средство. В гроздето се съдържат плодова захар, целулоза, органични киселини, аскорбинова киселина, витамин В, пектин, микроелементи, ферменти. Плодът оказва положително стимулиращо действие върху костния мозък и е добър източник на калий. В някои сортове тъмно грозде има много биофлаваноиди, които забавят процесите на окисление в организма, помагат на кръвоносните съдове и не допускат образуването на тромби.
Подбра и подготви Снежана Кирилова


Усмивки
J   J   J
	От стая с двайсет компютъра трябвало да се откраднат всичките за пет минути. Състезавали се петима цигани от САЩ, петима цигани от Италия и петима цигани от България. Първо влезли циганите от САЩ и успели за пет минути да откраднат само 14 компютъра. След тях влезли италианските цигани и за пет минути откраднали 10 компютъра. А когато влезли тези от България на четвъртата минута се чуло глас.
-	Сали, да открадна ли и тапетите?
J   J   J
-	Искаш ли да се оженим?
-	Разбира се, скъпа.
-	Ами какво чакаме тогава?
-	Да се разведа с жена си.
J   J   J
-	Поручик, вярно ли е, че всяка седмица преспивате с жена ми?
-	И какво от това? Вие спите всеки ден с нея.
J   J   J
	Седят две блондинки на плажа. Едната погледнала нагоре и казала:
-	И и и и гледай какъв хубав самолет лети!
-	Да-а-а сигурно е правителствен
-	А, не е!
-	Защо пък да не е?
-	Ами да виждаш някакви мотоциклети около него?
J   J   J
	На вечеря по случай откриването на важен международен симпозиум, доцент Ганьо Балкански си поръчал чисто уиски. Това направило впечатление на колегите му и след петото чисто уиски го попитали:
-	Господин Балкански, вие сода, лед не употребявате ли? 
На което той отговорил:
-	Разбира се, че употребявам и сода, и лед. Сода пия през нощта, а сутрин лед слагам отзад ей тука на тила.
J   J   J
	Пияния Степанович спира такси и пита шофьора дали е свободен.
-	Свободен съм.
-	Ами слизай тогава да пийнем заедно.
J   J   J
	Двама приятели се срещат и единия се оплаква:
-	Знаеш ли, че ми откраднаха колата? И какво да правя сега?
-	Обади ли се на полицията?
-	Да. Ама не са те.
J   J   J
	В час по български език учителката пита Иванчо:
-	Иванчо, кой е корена на думата кокиче?
-	Луковичката госпожо Викторова.



