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Приоритети
СРЕЩА СЪС СЛАВЧО АТАНАСОВ -
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
	Кметът Славчо Атанасов, който бе специален гост на събранието на сляпо-глухите в гр. Пловдив на 19.08.2011 г. по повод 14-тата годишнина от създаването на Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ), призна, че обществото е в дълг към хората в неравностойно положение. Той обаче посочи, че през последните четири години Общината е направила всичко по силите си, за да адаптира пловдивската инфраструктура за сляпо-глухите и добави, че е необходима още много работа за адаптивната  им среда.
	Кметът Славчо Атанасов: „В тези четири години немалко неща се направиха за адаптиране на средата за тези хора; подмениха се много от светофарните уредби, като се сложиха таймери и устройства за озвучаване. Почти всички проекти на Общината в момента са тотално адаптирани и за среда на сляпо-глухи хора.”
	Сто и двадесет хиляди лева ще са нужни за основен ремонт на Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи “Хелън Келър” към НАСГБ, който се помещава в общинска сграда на ул. „Весела” № 30 в Пловдив. 
	 "Работим добре с общината, направено беше много за подобряването на достъпната среда в града, но се нуждаем от ремонт, защото има течове от тавана", сподели с кмета председателят на асоциацията Димитър Парапанов.
	"Лично се ангажирам да намерим средства от бюджета за отстраняване на течовете и в най-скоро време ще започнем ремонт", обеща Славчо Атанасов.  
	Сляпо-глухите хора в България са 650. От тях 90 са в Пловдив. Председателят на НАСГБ  каза, че основният проблем на тези хора е свързан със социалната изолация.
	Незрящите благодариха за отпуснатите социални асистенти и персонални помощи за лечение. Искаме да не се сменя цветът на автобусните табели, защото чуваме, че ще ги правят жълти и така няма да ги виждаме. Освен това доста често шофьорите от градския транспорт не ни изчакват, защото се движим бавно, те губят търпение и тръгват, а на нас се налага да чакаме следващия автобус, оплакаха се сляпо-глухите. Те получиха уверението на Славчо Атанасов, че превозвачите незабавно ще бъдат уведомени за проблемите и решение ще се намери.
	 Друга трудност, която сляпо-глухите срещат из града, са паркираните  по тротоарите автомобили, които пречат на придвижването им. Хората споделиха също, че понякога се спъват във високите анти-паркинг колчета. Точно заради това вече поставяме гипсови сфери вместо метални колчета, обясни кметът Атанасов.
	Бе поставен въпросът за прибирането на бездомните кучета, които са опасни за хора с увреждания и децата. На това кметът отговори, че съгласно европейските директиви общината няма право да унищожава кучета, а да ги прибере в приют - кучкарник, където всяко куче трябва да има територия от осем квадратни метра и подово отопление. Също така кметът добави, че се работи по въпроса и се надява в най-скоро време този проблем да бъде решен.
	Постави се и въпросът за откраднатите отводнителни решетки на подлезите, които често се наводняват при дъждове, и това пречи на придвижването не само на хората с увреждания, а и на всички пешеходци. Предложи се, ако е възможно тези решетки да бъдат изработени от някакъв материал (например твърда пластмаса), който да не се краде.
	 Имаме още една молба: специализираните общински бусове за трудно подвижни хора ни возят по предварително записан час. Понякога става нещо извънредно и ни се налага спешно да отидем някъде, а часовете са вече заети. "Ще разпоредя единия от тези бусове да приема такива спешни курсове, освен това сме планирали да закупим още три коли, за да станат общо осем", ангажира се Славчо Атанасов. 
	За направеното от него Пловдив да подобри достъпната си среда за хората с увреждания Славчо Атанасов получи златна значка от асоциацията. Той обеща на сляпо-глухите тя да е постоянно на ревера на сакото му. 
	Кметът получи още и последния брой на издаваното от асоциацията списание на брайлов шрифт "Звук и светлина", специален червено-бял бастун за сляпо-глухи, безжични слушалки, картина и плетена стойка за цветя, изработена от хората в центъра, но накрая сподели, че е бил разчувстван  най-много  от полученото благодарствено писмо от  асоциацията.
Славчо Атанасов: „Няма да скрия, това писмо, така, ще си го запазя за себе си, тъй като то много силно ме разчувства като човек. Много силно, много топло писмо от асоциацията, отправено лично към мен.”
	Кметът отказа да каже пред медиите какво са му писали хората в неравностойно положение, но е категоричен, че писмото е един от най-скъпите му дарове през този мандат. 
	Председателят на НАСГБ и сляпо-глухите в гр. Пловдив му пожелаха успешен втори мандат.
"З и С" 

***************************************************************************
Делници и празници
В ТО - Пловдив:
КМЕТЪТ НА ГРАД ПЛОВДИВ СЕ ЗАПОЗНА 
С БРАЙЛОВОТО ПИСМО  
	На 19-ти август в клуба за социални контакти членовете на ТО на НАСГБ — Пловдив проведоха брайлово състезание по бързо четене и грамотно писане. В състезанието се включиха четирима човека, от които един завършил училищата за слепи и трима самоограмотили се. Комисията беше в състав: председател Маринка Маринова — председател на КС на НАСГБ и членове: Снежанка Кирчева и Таня Тодорова. Участниците бяха малко превъзбудени, защото гост на състезанието беше кметът на Пловдив Славчо Атанасов и много медии, но представянето им беше отлично. Подбраните текстове за четене и диктовката бяха от списание „Звук и светлина”, а като се има предвид, че участниците са абонати на брайловия вариант на списанието, се справиха много добре. От късно ослепелите на първо място се класира Иван Танев, на второ място Кирил Дамянов и на трето място Петър Караиванов. В групата от завършили училищата за слепи второ място зае Никола Стоянов. ТУС на ТО на НАСГБ Пловдив благодари на участниците, включили се в състезанието и им пожелава занапред още по-големи постижения в брайла, но това ще постигнат ако го използват по-рационално. Вярно, че в този век на компютърната техника малко се измързелихме и повече наблягаме на работа с компютри, но не бива да се забравя и това брайлово писмо, което е прозорец към света за сляпо-глухите и слепите по целия свят. Колкото и да ни е удобно на компютъра, колкото и да сме добри на него, друго е чувството, когато вземеш брайловата книга или списание и с пръстите си прочетеш текста. Затова скъпи колеги, не пренебрегвайте брайловото писмо и не забравяйте да го ползвате! Ръководството на териториалната организация бе отделило парични награди от членския внос за поощряване на брайлистите и с пожелание следващия път да бъдат в по-голям състав.
Снежана Кирилова 
***************************************************************************

В ТО - Шумен:
ДВОЕН ПРАЗНИК СРЕД КРАСИВИТЕ АЛЕИ
На 15 август шуменските сляпо-глухи се събраха в парка на градската градина, за да отбележат 14 години НАСГБ и Голяма Богородица. Времето беше топло и приятно. По лицата на всички грееха усмивки и радост  от предстоящата  среща със своите приятели на любимото им място. Красивите и добре оформени алеи и разнообразните цветя, нацъфтели в различни нюанси, галеха погледите им. Не можете да си представите, каква красота!  Седнали на пейките, изслушаха беседата на сътрудничката за създаването на Асоциацията, нейното развитие и дейност.
Прочете се поздравителния адрес на г-н Димитър Парапанов до всички членове за 14-годишнината на НАСГБ. Наблегна се на различните дейности, които извършва териториалната организация на сляпо-глухите в Шумен и най-вече на дарителската. Поздравени бяха най-добрите в това отношение – Александра Тодорова и Войка Димитрова, като си пожелахме за в бъдеще включването и на други членове. Прочете се материал за Голяма Богородица. На този ден църквата почита св. Богородица като покровителка на майчинството, жената и семейното огнище.  Преди да умре, тя пожелава да види още веднъж всички апостоли, след като ангелите идват да й приберат душата. Погребана е в пещера до Гетсиманската градина, която на третия ден от смъртта остава празна, тъй като светицата възкръсва.
На този ден се раздават обредни хлябове за здраве, които бяха приготвени от Войка и Върбина и плодове – грозде и дини. Традиционната християнска трапеза бе почетена сред природата и всички с удоволствие си хапнахме от хлябовете, кехлибареното грозде, сладките дини и банани. Направихме си снимки и се разделихме с пожелание за здраве до срещата ни на концерта на формация „Еделвайс” през септември месец..
Върбина Станкова
***************************************************************************
В ТО - Добрич:
НЕКА БОГОРОДИЦА ДА БДИ НАД НАС!
	В приветливото августовско утро на 15.08.2011 г. членовете на териториална организация на сляпо-глухите в Добрич, се събрахме в клуб „Детелина”, за да отбележим тържествено четиринадесетгодишния рожден ден на НАСГБ и големия Християнски празник - Успение Богородично.
	Предварително бяхме подготвили викторина, която включваше въпроси, свързани със създаването на асоциацията, броя на териториалните организации, откриването на рехабилитационния център „Хелън Келър”, социална и организационна дейност и др. Председателката Калинка Ковачева изнесе кратко слово за учредяването на НАСГБ и отправи сърдечни поздравления към всички момичета, носещи името Мария. Гвоздея на тържеството беше разигралата се дарителска томбола, на която ръководството се беше погрижило за всеки верен отговор да има за награда по едно лакомство. Активно се включиха 16 човека от териториалната организация, а останалите скромно се въздържаха. Но дори и за тях накрая имаше изненада, тъй като по случай големия празник св. Богородица и годишнината от създаването на НАСГБ, на всеки присъстващ се даде предметна награда, осигурена от различни спонсори на организацията. А пък трапезата бе съобразена с традициите, характерни за този Християнски празник, с типичните за сезона плодове – грозде, дини и праскови, а най-възрастната членка разчупи  вкусна питка, приготвена лично от нея. Нейния призив бе да се множат  полезните дела в организацията ни, да сме живи и здрави и Богородица все така да бди за нас!
Рано, същата сутрин бяхме приятно изненадани, когато председателят на НАСГБ Димитър Парапанов обяви добрата новина по ефира на радио „Добруджа”, че кмета на нашата община – Детелина Николова е наградена с най-високо отличие на асоциацията – медал за особени заслуги към делото на сляпо-глухите хора от цялата страна. Членовете на ТО на НАСГБ Добрич също бяхме лично поздравени от председателя на асоциацията, като ни пожела и за напред да сме все така активни, сплотени и организирани в дейността си. Благодарим за поздравителните адреси от териториалните организации на сляпо-глухите от Шумен, Варна и Търговище.
Калинка Ковачева

В ТО - Пловдив:

ПРАВИЛНО ХРАНЕНЕ И СУПЕР БРЕЙН ЙОГА

	На 26-ти август в клуба за социални контакти на ул. „Весела” № 30 членовете на клуба на инвалида и тези на ТО на НАСГБ Пловдив се събраха на здравна беседа с д-р Милена Димитрова. За радост, желаещите да научат нещо и да поставят въпроси интересуващи ги за здравето, бяха доста. Отбелязвам този факт, защото напоследък в ТО на НАСГБ Пловдив членската маса до скоро не можеше да се похвали с кой знае какво присъствие. Но започна вече раздвижване на членовете и по-голям интерес към мероприятията и събранията.
	Д-р Милена Димитрова е завършила през 1996 г. и работи в момента в кв. Прослав, като семеен лекар. Имала е практика към “Бърза помощ” и специалност “Обща медицина”, която въведоха за семейните лекари, но със страшно много приоритети. Самата тя се занимава и с нетрадиционна медицина, с йога – начин на хранене, който помага против много заболявания. Тя е завършила хомеопатия, прави есенциалните капки на Бах за емоционални състояния, които са без никаква вреда. Продължава да се занимава с различни техники, една от които е супер брейн йога, помагаща с упражнения за нормалното развитие на мозъка, което е много полезно за децата и особено за хора на възраст, в която започват склеротичните изменения на мозъка. Това беше първата среща на членовете на ТО на НАСГБ Пловдив и на клуба на инвалида към Община Пловдив, район Централен и тъй като д-р Димитрова иска да ни бъде максимално полезна, се разбрахме занапред да подготвяме теми, интересуващи по-голямата членска маса и тя да ни посещава в някакъв график, който ние си определим съобразно нейното работно време. Така, че с радост можем да се похвалим за бъдещата предстояща работа с нея. Заваляха въпроси, от които на първо място беше този за баховите капки, понеже не ни е много ясно тяхното действие. Това са хомеопатични капки, изготвени изцяло от концентратни растения. Използват се предимно за страхови неврози, депресии, нервни напрежения и куп други неща, които са свързани с емоциите на хората. Тя отбеляза, че не се продават свободно в аптеките, а се  приготвят специално за пациента след преглед и разговор лично с него. Не са традиционни и тривиални, като другите лекарства, но това е по-добрия вариант, защото се изготвят конкретно за всеки пациент и действат максимално полезно. Най-хубавото от всичко е, че нямат странични ефекти. Прояви се интерес към упражненията по йога за тонус и здраве – психическо и физическо, кратки упражнения, не изискващи специални условия, но много функционални, за чиято цел ще проведем курсове за желаещите. Попитаха за ползването на ябълковия оцет с мед, дали е полезен за артериосклерозата.  На което д-р Димитрова отговори, че няма нищо лошо в това да се ползва ябълковия оцет, но следващия път тя ще ни запознае по-подробно с правилното хранене с есенциалните мастни киселини омега-3, омега-6 и омега-9, които са много полезни за мозъка и всяка клетка от организма. Това са хранителните добавки, които липсват в организма и не могат да се образуват в него, затова трябва да се набавят чрез храната. От тяхната липса клетките страдат и се получават нервни, сърдечно съдови заболявания и т.н. Някои членове взеха телефон за връзка, за лично посещение на кабинета на д-р Димитрова. Имаше и желаещи, ако има материалите на книга, да си ги вземат, но засега няма още кой знае какъв превод на тази литература, затова се разбрахме да записваме по време на лекции и да разпространяваме литературата на желаещите.
	След срещата с Димитрова на присъстващите раздадохме дарение от Община Пловдив, район Централен и с това се разделихме до следващата среща. 
Снежанка Кирчева 


В ТО - Добрич:
МЕДАЛ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ
КЪМ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

	Председателят на Националната асоциация на сляпо-глухите в България Димитър Парапанов връчи на кмета на Община Добрич Детелина Николова високото отличие на организацията - Медал за особени заслуги към хората с увреждания. Решението на управителния съвет на Националната асоциация на сляпо-глухите в България е взето в края на миналия месец, но днес, 31.08.2011 г. се състоя самото връчване на приза.  
	Димитър Парапанов отбеляза, че отличието се връчва на кмета на Добрич заради съдействието й на множество спортни и други прояви, организирани от националната асоциация. Тя работи с всички организации на хората с увреждания, коментира той. 
	„Благодаря за доверието и за оценката, която имате за съвместната ни работа”, заяви при връчването на отличието Детелина Николова. Tя посочи, че ако бъде избрана отново за кмет, ще продължи в същия дух да подкрепя неправителствените организации на хората с увреждания. „Обществото дължи много на хората с увреждания, дори и законодателните промени, които трябва да  бъдат направени са част от грижите, които трябва да извоюваме, за да се чувствате равностойни на всички граждани на България, каза Николова. 
  	Председателят на асоциацията Димитър Парапанов подари на Детелина Николова и червено-бял бастун, с какъвто се придвижват сляпо-глухите хора. Той направи препоръка, както към нея, така и към останалите кметове в страната, да помислят за премахване на поставените по тротоарите колчета. Елементите, които служат за препятствие на автомобилите да спират по тротоарите, се оказвали сериозен проблем и за слепите хора. Парапанов призна, че е имал подобен инцидент още при пристигането си тази сутрин в Добрич. 
	По време на срещата в общината бяха раздадени и парични награди от името на културния министър Вежди Рашидов на представителите на териториалната организация  с председател Калинка Ковачева, които се представиха успешно на празника на сляпо-глухите миналия месец в Пловдив. 
 Радио Добруджа
* * * * * * * * * * * * * * * * *
До читателите
Уважаеми читатели,
	Искам най-официално да се извиня на Христо Марков, за статията „Не искам от никого нищо, само да бъда свободен” в рубриката „От първо лице”, чрез която в никакъв случай не съм искала да омаловажа авторитета му и него самия като личност. Въведението в статията т. е. началото, са мои изречения, а не негови думи. Използвала съм хиперболизиране, на което имам право, но разбира се със съгласието на автора. Направила съм го, за да изглежда статията по-вълнуваща, без да се замисля, че мога да го обидя. Христо Марков е един от членовете на НАСГБ, който с много труд и упоритост е успял да се реализира и издигне на високо ниво, с което постижение ние се гордеем с него. Той има много интересно мислене и интересен начин на изразяване, затова избрахме да пишем за него. Моля, Христо да не ни се сърди и ако иска нека напише материал по негово усмотрение, който ще публикуваме без никаква намеса от страна на редакционната колегия. Още веднъж много се извинявам и се надявам да забравим недоразуменията.
С уважение: Снежанка Кирчева 
Редактор на сп. “Звук и светлина”

В ТО - Пловдив:
ДЕН, НАСИТЕН СЪС СЪБИТИЯ, ЕМОЦИИ И ВЪЛНЕНИЯ 
	На 19.08.2011 г. след срещата с кмета на Пловдив Славчо Атанасов и брайловото състезание на ТО на НАСГБ Пловдив, също така и членовете на клуба на инвалида към Община Пловдив, район Централен при НАСГБ проведоха събрание, на което клуба на инвалида избра председател на контролния съвет. Съвместно клуба и териториалната организация уважиха юбилярите за годината, като им поднесоха поздравителни адреси с предметни награди за спомен от събитието. Дългогодишната самодейка и членка на НАСГБ,  Елена Гутман, която е участвала редовно във всички мероприятия и национални празници на сляпо-глухите, където съвсем заслужено е печелила призови места в изложбите по приложно и изящно изкуство бе наградена със златна значка по случай 80-ия й юбилей, с пожелания за още творчески успехи. Гутман е написала много стихосбирки и книги, от които не всички са издадени поради липса на средства, но ние всички познаваме нейния талант и повечето от произведенията й. Тя е участвала не само в изложби, организирани от НАСГБ, но и от ССБ и много други литературни и интелектуални сбирки. 
	Маринка Маринова поднесе наградите на класиралите се брайлисти с пожелания за още по-големи постижения в брайловата грамотност и да не спират да използват брайловото писмо в ежедневието си. 
	Председателят на НАСГБ Димитър Парапанов връчи паричните награди от Министъра на културата Вежди Рашидов, отпуснати за самодейците, класирали се на Деветия  национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите и Осми национален фестивал на художествената самодейност с изложба на приложното и изящно изкуство. Самодейците горещо благодариха на Димитър Парапанов за издействаната награда и си обещаха още по-високи и големи изяви в самодейността.
	Членовете продължиха да обсъждат въпросите, които бяха поставени пред кмета на Пловдив Славчо Атанасов и за които бе обещано, че ще имат разрешение при първа възможност. На местна почва беше поставен въпроса за картите за градския транспорт  - на гърба на картата да не се пише името на придружителя, защото слепите и сляпо-глухите нямат постоянен придружител, а те опират до помощта на всеки един, който може в момента да им помогне. Повдигнат бе въпросът на спирките да има знаци, защото на някои липсват такива и автобусите спират, където прецени шофьора, а това затруднява сляпо-глухите граждани да се придвижат, и в много случаи остават за следващия, което е неприятно и изнервящо. Обсъди се въпросът за база за спортната дейност, която развиват пловдивчани. В двора около Източното крило, южно от него, според пространството да се направят :
- малка сграда  със зала със спортни уреди, клуб за социални контакти на сляпо-глухите  и кабинети по физиотерапия;
- малка спортна площадка със сектори за хвърляне на диск, гюле и копие.
На юг от обединеното дворно място (спирката срещу яслата) има празно пространство, което също може да се използва. 
- Автобусните табели да бъдат на бял фон с черни цифри.
- На спирките гласово да се обявява номера на пристигащия автобус. 
- Социалните работници от Дирекция „Европейска политика и социални дейности” към Общината по-често да посещават хората с увреждания и техните клубове и на място, от извора, да се запознават и решават тежките им социални проблеми.
	Напрегнатият и наситен със събития и мероприятия ден на пловдивските членове завърши с малка почерпка и с пожелания до нови срещи.
Илия Кърджанов 


В ТО - Пловдив: 
СПОРТ КРАЙ МОРЕТО 
	Поради липса на средства 2011 година е бедна на мероприятия от спортен характер.  И затова дето има една дума, всеки се спасява както може. С председателя на спортен клуб „Вихър” Варна, Ваньо Биячев още от месец юни бяхме замислили да направим една среща под формата на турнир за сляпо-глухи спортисти.
	Най-после с големи усилия в края на август успяхме да осъществим това наше намерение.
	Ваньо Биячев беше основният двигател на мероприятието. Той подготви всичко необходимо, като за пореден път доказа, че спорта е в сърцето и душата му и наложи ли се, ще даде всичко от себе си.  Затова ние заминахме за Варна на 29 август вечерта. На 30 август рано сутринта пристигнахме в морската столица. Тя ни посрещна топло и с мирис на море и лек морски бриз. Настанихме се в едно от общежитията за нощувка и след обичайната почивка се запътихме към плажа. То се знае, че не може да идеш в Рим и да не видиш Папата. За пловдивчани морето означава точно това. Пък и първият ден от нашето пребиваване тук, беше определен за активен отдих преди спортната среща.
	Полежахме на топлия пясък няколко часа, след това се поразходихме из красивата морска градина и накрая се прибрахме в общежитието. Вечерта мина в разговори и закачки за отминалите спортни мероприятия с нашите приятели от Стара Загора.
	На 31-ви август сутринта ни придвижиха с микробус до културния дом на слепите, където щеше да се проведе турнира. Там ни посрещнаха домакините и ни запознаха с мястото, където спортуват и провеждат своите културни мероприятия, включващи репетиции, празнични концерти и много други неща.
	Ваньо Биячев ни показа фитнес залата за тренировки. Тя е едно малко бижу. Уредите са напълно професионални и дават възможност за пълноценно натоварване на тялото. Да си призная, завиждам им на варненци за тази придобивки и тайничко си помечтах един ден и ние в Пловдив да имаме такава зала за спорт.
	Към 10 ч. започнахме това, за което се бяхме събрали. Първо минаха общофизическите дисциплини. Те бяха като загрявка за по-сериозното изпитание, наречено канадска борба. В канадската борба се включиха почти всички присъстващи. Този вид спорт е подходящ за всякакъв вид инвалиди и затова напоследък намира все повече привърженици. Срещите преминават много бързо, с много напрежение и трябва да се реагира адекватно, за да спечелиш двубоя. Нашият клуб има своите традиции и очакваше с интерес противниците си на масата. Почти във всички срещи успяхме да се наложим над конкуренцията. Първите места на Ася Бурова, Хасмик Варданян, Никола Стоянов, Кирил Дамянов, вторите на Христо Христов,  третите на Марин Маринов и Димка Дамянова доказаха, че пловдивският клуб ненапразно е един от водещите клубове в този спорт, не само сред хората с увреждания, но и изобщо сред всички клубове. Накрая дойде ред и на спортната табла. Ние имахме само един представител тук. След като свършиха срещите, се прибрахме за заслужена почивка. Вечерта виновника за това мероприятие ни събра в едно от заведенията на самия плаж. Тук започна истинският празник на спортистите. Марин Маринов и Кольо Стоянов, заедно с Ася Бурова подкараха тракийските хора и родопските песни, а веселието не спря до полунощ. На другия ден всеки имаше право да използва времето по свое усмотрение.
	Така минаха тези три дена в морската столица на България, наситени с много емоции и незабравими преживявания. Надявам се да имаме още други такива.

Кирил Дамянов
Председател на ОСКСГ „Марица” - Пловдив


Силуети
МОЕТО ЛЕКАРСТВО
	На 47 години бях, когато напуснах работното си място във военното училище "Васил Левски". Със старшински пагон изпълнявах длъжността "Лаборант към катедра Танко-техническа подготовка", завеждащ кабинет по електроуредба и автоматика на танка. В същата година една натрапена злополука напълно ми отне светлината пред очите, почти със същата величина и слуха. След едногодишно лечение във Военна болница, Съюзът на слепите пръв ми подаде ръка. Той ме изпрати в Центъра за късно ослепели хора в гр. Пловдив. Там ме посрещна директорът Парапанов. С личното си слухово апаратче, той ме извади от гробната тишина. В това учебно заведение преподавателят Данчо Данчев ме научи с шило да пиша и с пръсти да чета писмото на френското момче Луи Брайл.  След четири месеца се върнах в къщи и започнах широка кореспонденция със съсъдбеници и най-вече с другаря Данчев.
	 Това ми помогна добре да овладея релефното писмо. С тези знания започнах да кореспондирам с редакцията на сп. “Зари”, орган на слепите в България. По неговите страници взеха да излизат мои написани материали. Това ми действа лечително и ми подсказа, че е останало нещо полезно в мен.
	 В тези години на адаптиране към мрака прослушах много книги, записани на касети. Докато водех техния списък, цифрата показваше 180 извъртяни заглавия. Това ми натрупа много информация за събития и случки, които събудиха някакви непознати чувства в мен. Грабнах шилото и направих първи опит нещо да напиша. Това направих със заглавие "По стълбата на един живот". Върху 1635 брайлови листа написах първата си автобиографична книга. С помощта на дъщеря  ми Соня, релефните букви се  явиха на бял лист, отпечатани на машина. Тази необикновена книга днес я имам сглобена и подредена върху 324 страници. С голям интерес тя се прочете от моите близки и добри приятели със свойството  на лечение и вдъхновение. Когато работех върху нея, в главата ми зашушукаха римувани мисли, на които дадох свобода и написах първата стихосбирка "Съзерцание в мрака". Нейните куплетчета ми станаха лечителни аспиринчета и потърсих нови изяви, които днес се броят с двуцифрено число. В нашата старопрестолнина Търновград "Държавен архив" и фондация "13 века България" проявиха интерес към моите любителски книги, наситени с исторически събития. Тези две ведомства ми направиха първата промоция на мои произведения в малката зала на Военния клуб.  Водещ на това събитие беше г-жа Елена Мачковска, ръководител на фондация "13 века България". Неин съмишленик и организатор беше г-жа Юлия Денчева, служител към "Държавен архив".
	Със своите оценки културната общественост към града ми подсказаха, че моите воля и амбиция са по-силни от инвалидността. След този случай, по инициатива на Мачковска се заредиха промоции върху втората ми стихосбирка "Нощни сенки". Това ми донесе нови приятели и ново вдъхновение за работа.
	 По покана на Калинка Ковачева от Добрич, Мачковска направи следващата промоция извън града пред златни добруджанци.
	Година 2002-ра влакът ни откара до тракийската столица гр. Пловдив. Поканата за представяне на моята стихосбирка беше отправена от председателя на сляпо-глухите в България Димитър Парапанов. С натрупан опит г-жа Мачковска проведе организираната промоция от Парапанов. С голямо майсторство артистът от Драматичния театър в Пловдив Димчо Еркеков рецитира моите стихове. Неговият вълшебен рецитал много ме развълнува и ме накара да си мисля аз ли съм написал тези стихове.
	Със своя певчески хор Величка Кърпарова направи първите поздравления и допълни високото настроение на присъстващите в залата.
	С кратка биографична история за моето пребиваване в центъра, господин Парапанов завърши тържеството. Главните изпълнители на промоцията в Пловдив станаха инициатори това събитие да се повтори в моето родно село Куцина. Със задоволство уредник и библиотекар към читалището Цонка Илиева организира вълнуваща среща с моите съселяни и най-вече с моите съученици и другари от детските години. При тази обстановка г-жа Илиева повдигна завесата и ми даде думата да представя нашите далечни гости.  С треперещ глас от вълнение едва успявах да събера мисли,  за да кажа няколко думи за целта на тази сбирка. С много вълнуващи думи г-жа Мачковска представи моята стихосбирка като подчерта при какви условия съм положил труд по нейното издаване. Артистът Димчо Еркеков отново беше на върха със своя рецитал. Това повиши рейтинга на стиховете. С думите си господин Парапанов подсказа на моите съселяни, че загубата на зрение не е загуба на ум и разсъждение.
	С фотоапарат Светлозар Парапанов, придружител на баща си запечата на снимки вълнуващата среща в моя роден кът.  Този албум от 34 пози стои в училищната библиотека и години след нас ще показва на куцинското поколение за дейността и работата на Културния дом "Нравственост". Вълнуващите поздравления и поднесените подаръци от цветя и подаръци (предмети) ТРОГНА И НАЙ-КОРАВОТО СЪРЦЕ на присъстващите.
	Кметът Христо Тодоров ми подаде банкнота от 50 лв. с поръчение да закупя още листи и със същия дух да продължа моето творчество. Тези комплексни изяви на моя труд не са случайни. На моята писмена работа г-жа Мачковска стана редактор и художествен дизайнер за оформяне на моите книги. Бившата медицинска сестра Добринка Пейкова зае поста на "Рентгенолог" и коректор на моите четири стихосбирки.
	На всички приближени и мои почитатели изказвам благодарност за тяхното вдъхновение и с дълбок реверанс отчитам тяхното поощрение.

МОИТЕ НОЩИ

Нежно гасне светлината
златиста нощ ме прегръща
нащърбено грей луната
мисълта във лъч превръща.

Гледам звездния театър
и започвам да гадая,
сребърният свят пулсира,
ах това трябва да е рая.

В нивата  ми остаряла
рътят чувства закъснели
във безсънните ми нощи
идват мисли узрели.

Искам нещо да напиша
кой благата ни създава
мисълта ми тук се къса
щом съдбата ги раздава.

Първите петли запяват
ден зорницата засява
нощите не си отиват
макар слънце да изгрява.

Тъжно ми е да ви кажа,
как света пред мен угасна
само тихо ще прошепна
О слепотата е ужасна!

Белият бастун ме води
във дъжд и студено време
тъмната ми крачка гони
носи светлина пред мене. 

Аврам Аврамов


От първо лице
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, САШКЕ! 

На 9 септември експредседателката и настоящата сътрудничка на ТО на сляпо-глухите – гр. Търговище Сашка Тодорова ще отпразнува незабравим юбилей – навършването на 50 години. Винаги приветлива, усмихната и с изпълнено от любов сърце към приятели, познати и близки хора, тя посреща своя полувековен юбилей много щастлива. Сашето, както всички я наричат, е родена в гр. Омуртаг преди 50 години. Основното си образование тя завършва в с. Беломорци, обл. Търговище. Продължава в гр. Варна средно специално – техникум по облекло. Омъжва се на 19 години и започва работа във фабрика „Септември” гр. Търговище. Преместват се в Шумен за 5 години. Раждат им се дъщеря и син. Синът й Гриша е с увреден слух и се налага да се върнат отново в Търговище, защото там има специализирано училище за деца с увреден слух. След раждането на сина й, зрението на Сашка се влошава и от тежката работа на машините започва да намалява. През 1994 г. е пенсионирана І-ва група без придружител. В този момент се разделят със съпруга си. Отглежда двете си деца много трудно с помощта на баща си, който е сляпо-глух. През 2003 г. е основана ТО на сляпо-глухите в Търговище и следващата 2004 г. тя става неин председател – та така цели 7 години. Миналата година комисията по очна ТЕЛК в гр. Плевен й намалява процента на зрението и тя не може да бъде вече председател на ТО. Става сътрудник на ТО на НАСГБ Търговище. Териториалната организация на сляпо-глухите винаги работят заедно със ССБ. Най-голяма помощ е получавала от бившата сътрудничка на слепите Стоянка Хараланова. Има много добри взаимоотношения с новото ръководство на ССБ – с председател Бяла Колева, сътрудник Мария и с УС на слепите – Лери, Гошо, Савка, Русанка, Мартина. В клуба на слепите Сашка ползва една от най-хубавите и големи стаи за своята организация, за което им е много признателна. Също е много благодарна на председателя Янко Стайков и сътрудничката Върбина Станкова от ТО на сляпо-глухите – Шумен за тяхната всеотдайна и постоянна помощ.
	Благодарна е и на УС на НАСГБ в лицето на председателя на НАСГБ г-н Парапанов, за това, че продължава да я насърчава и й дава възможност да работи в организацията.
	От 15 години Сашка живее с младия, красив и всеотдаен Сашо, който е най-голямата й опора в живота.
	Тя се радва на две красиви внучета Меги и Крис и е най-добрата баба за тях.
	Сашка е мъжко момиче. Винаги е преодолявала трудностите, които не са малко.
	Тя е много добър и отзивчив човек и приятел, на когото винаги може да се разчита.
	Ние, членовете на ТО на сляпо-глухите гр. Търговище и гр. Шумен честитим от сърце нейния 50 годишен юбилеен рожден ден и й пожелаваме много, много здраве и още дълги години щастлив семеен живот!
Честит юбилей, Саше!
Върбина Станкова

Перо от птица
БЛАГОДАРИМ ТИ ЛУИ!

Втори век се пише
френско момче се родило,
на слепите по света
азбука сътворило.

С вълшебните си точки
гений стана ти Луи,
днес космическият мозък
не ще ги промени.

Твоето име по света
високо се изговаря,
твойте братя по съдба
и днес ти четат букваря.

Всички езици казват
благодарим ти Луи,
с прозореца отворен
широкия свят озари.

С перо без мастило
възкресих те аз Луи,
букви с пръсти се четат
в безкрайните тъмни дни.

Твоя дух и воля
човешкия мрак победи,
това не ще забравят
ония що просвети.

 Аврам Аврамов
Стихотворението е посветено на  традиционните брайлови състезания, които се провеждат в НАСГБ и ССБ. 

РЕТРОСПЕКЦИЯ МОНОЛОГ  –
 МОЯТ ЖИВОТ

Няма я вече моята родна къща 
и крушата сладка отпред.
Няма го Шаро на двора с лай радостен
мен от училище да посреща.

Няма я Сивушка в обора,
прясно млеко да ме дари.
Няма го Марко на двора 
пак да го яхна в галоп,
понесъл моите детски мечти.

Няма го дядо в ателието
със своите длета в ръце.
И коня той да извайва 
от липово дръвце.

Няма я баба пред прага седнала
хурка затъкнала, прежда преде.
На мама да помогне чеиза мой да изтъче.
Моето детство премина за миг.

А после повиквателна за войник.
В град голям – бетонни стени, суета, красота,
застигнат бях от слепота.
А след година-две и от глухота.

Не ще мога веч в родното си село да се върна сам.
Приятелите от детинство да зърна и прегърна.
Но Бог изпълни моята молба
и с другарка по съдба ме събра.

Днес съм веч на шестдесет,
но хванати в ръчичка с нея
ще вървим напред.

С живота труден да се борим,
и с технологиите нови,
ний да учим и да спорим.
Панайот Димитров 


Приятели от близо и далеч
В ТОЗИ СВЯТ НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА!
	От 14 до 21 юли имах уникалната възможност, аз Димитър Димитров от ТО на НАСГБ Горна Оряховица, да участвам на 77-ия конгрес на слепите есперантисти в чешкия град Оломоуц. Лично за мен това бе първо пътуване извън България. Конгресът премина много успешно, като се разискваха теми, свързани с развитието на организациите на слепите есперантисти в момент на финансова криза в световен мащаб. Присъстваха 50 участници от 11 страни. Всички бяхме посрещнати много добре, благодарение на огромните усилия, които положи Организационният комитет с председател Ян Приборски. Той откри конгреса, като горещо приветства участниците с добре дошли. От българска страна бяхме само 4 участници, които достойно се представихме. За всички нас този конгрес бе едно незабравимо и неповторимо преживяване. Цареше неописуемо и вълнуващо настроение. Успяхме да осъществим добра комуникация и обмяна на взаимни контакти. В програмата бяха включени разговорни курсове по есперанто, които се оказаха изключително полезни за самите участници. Състоя се вечер на изкуствата, като всички имаха възможност да свирят, пеят и рецитират стихове. Бяха раздадени много подаръци. За обслужването и условията по престоя в хотела мога да кажа, че бяха перфектни и на европейско ниво. В случай на възникнал проблем винаги се действаше по най-адекватния начин. Силно впечатлени сме от начин, по който се общува там и вниманието, което се отделя. За съжаление в България липсва подобен манталитет, който има огромно значение.
	Освен деловата част, през останалото време бяха организирани посещения и екскурзии до интересни архитектурни забележителности, които ще останат в нашите спомени от преживяното. Посетихме специализиран магазин за тифлови изделия за слепи, като всеки от нас имаше възможност да си закупи по нещо. Според неофициална информация гр. Оломоуц е с население от 153 000 жители. Транспорта и околната среда могат да бъдат за пример с оглед на постигнатото от чешка страна. Достъпната среда за хората с увреждания също бележи огромен напредък, като навсякъде има светлинна и звукова сигнализация на светофарите. Голямо впечатление прави говорящата система в градския транспорт, която известява за дадена спирка. Обществените сгради също имаха своя маркировка, отговаряща на всички стандарти, като например стълбите за изкачване и слизане които имат своето обозначение според съответните изисквания.
	Лично аз съм дълбоко удовлетворен от това вълнуващо пътуване и от дните, прекарани на чешка територия. Мечтата ми се сбъдна благодарение на усилията, които положих от своя страна за изучаването на есперанто. Поставих началото преди една година. Тук е мястото да изкажа огромната си благодарност към Маринка Спасова – председател на Контролния съвет на НАСГБ и член на ТО – Горна Оряховица, която направи всичко за мен в рамките на това обучение и допринесе за моето желание да открия един нов свят. Незабравим ще остане за мен начинът, по който започнахме, като всеки урок, записан на аудио касети беше повече от вълнуващ. Искам чрез тези мои редове да отправя поздрав към Маринка и да й пожелая здраве и младежко дълголетие. Останалото може да се добави от големият хит на Росица Кирилова, която пее "Учителко, целувам ти ръка". Нека всеки, който има нужда от подобна промяна около себе си, да знае, че на този свят няма невъзможни неща и най-важното – когато човек даде всичко от себе си, по-лесно му се отварят вратите към нови хоризонти.
Димитър Димитров

Щрихи от родината

КОМИТОПУЛИТЕ

	Когато страшните величави войнишки колони от ослепени български войници в своята трагедия, се завръщат при цар Самуил в Преспа, той не издържа при тази жестока гледка, получава сърдечен удар и умира. Неустрашимият воин Самуил, който е печелил и губил много битки и не се поколебава да екзекутира собствения си брат със семейството му, не можал да издържи на това страдание. Без съмнение обаче тъжната армия от слепци скитащи по села и градове е страшния удар, който прекършва войнствения, непримирим дух на българите и печели на император Василий II зловещото прозвище "Българоубиец". След смъртта на цар Самуил на 10 октомври 1014 г, Гаврил Радомир се възцарява едва на 15 октомври същата година, понеже в Охрид и Преспа се разгаря задкулисна борба за трона. Другият претендент е Иван Владислав, защото възгледът за "старшинство на рода" на Арон има застъпници в средите на българското болярство. Вестта за Самуиловата смърт достига до Василий II на 24 октомври в Мосинопол. И той незабавно нахлува в равнината на Пелагония, опожарявайки "дворците на Гаврил Радомир" в Битоля. През пролетта кампанията е подновена с обсадата и превземането на Воден (9 април 1015 г.). Неустрашимият воевода Драгшан, успял по-рано да избяга от Солун и да върне Воден на България, е екзекутиран по особено жесток начин – с набиване на кол. Част от местните българи са изселени в Беломорието, а Гаврил Радомир изпраща писмо на императора, в което го моли за прекратяване на войната, обещавайки "покорство". Василий II смята предложението за уловка, целяща печелене на време. Боевете продължават, а българските сили, командвани от кавхан Дометиан, са блокирани в Мъглен. Дометиан не получава никаква помощ, а вината за бездействието пада най-вече върху самия цар Гаврил Радомир. Крепостните стени на Мъглен са подкопани и "взривени" със запалването на поставен в основите им сух дървен материал. Дометиан, мъгленският управител Илица и войниците им са пленени, но към тях не са приложени обичайните репресии. Само пет дни след падането на Мъглен в ромейския лагер пристига ново писмо, в което се съобщава за убийството на Гаврил Радомир и възцаряването на Иван Владислав. Гаврил Радомир е храбър човек и способен военачалник, но отстъпва по държавнически качества на баща си Самуил. Въпреки че успява да нанесе няколко сериозни удара на ромеите, в действията му липсва ясна стратегия. При всичките си заслуги цар Самуил допуска и редица грешки с тежки последици. Изглежда не цялото болярство е било съгласно с обвиненията в измяна към Арон. Тлеейки години наред, тези разногласия изведнъж пламват с нова сила през 1014-1015 г. С други думи, през краткото си царуване наред със собствените си недостатъци Гаврил Радомир е бил орисан да поеме и пасивите на Самуиловите неуспехи! Гаврил Радомир е убит по време на лов от болярски заговор. Иван Владислав (1015-1018 г.) е превърнат в символ на черната неблагодарност, върху него ляга сянката на възможното предателство и измяната на българските интереси. Едва в по-ново време въпросът за ролята на Иван Владислав се поставя на по обективна основа. Личните амбиции и грехове на царя не се превръщат в решаващ "знаменател" пред неговата решимост и дела за отстояването на българската независимост. Въобще през последните си години Първото българско царство е имало смел и енергичен владетел. Дори простият факт, че той дава на своя първороден син владетелското име "Персиан/Пресиан" е категорично напомняне за правата върху короната. До смъртта на цар Самуил Владислав няма реални шансове за успех. Той управлява Средец (София). В своето писмо до Василий II Иван Владислав дава нови обещания за "покорство и подчинение". При Василий II обаче изненадващо се явява новият кавхан Теодор. Той твърди, че Иван Владислав е неискрен в намеренията си и на свой ред обещава да го ликвидира! Това трябвало да извърши един подкупен Владиславов "слуга". Слугата обаче на връщане убива самия Теодор. Явно борещите групировки търсят различни начини, за да забавят действията на Василий II и да печелят време. За съжаление, Иван Владислав продължава братоубийствената линия, като веднага ослепява неизвестния по име най-голям син и престолонаследник на Гаврил Радомир. В тази обстановка Василий II продължава офанзивата и разорява района на Остров (при Арниса, Гърция), след което нахлува в жизнено важното за българската държава Битолско поле (Пелагония). Градът Битол е завзет и на оставените тук византийски сили е заповядано да опустошават района, докато Василий II продължава похода към столицата Охрид. След кратка обсада градът, в който са "дворците на царете на България", е превзет. Вътрешната (т.нар. Самуилова) крепост обаче не е овладяна, а българският цар отстъпва на юг към Девол и планините в днешна Северна Албания. След като влиза в столицата Охрид Василий II би трябвало да приключи с "българския въпрос”, но е имал все още живи и горчиви спомени от разгрома в Траянови врата тридесет години по-рано. Оставените в Битоля ромейски сили са разгромени от "много изтъкнатия и известен" Ивац. Този болярин, който подобно на други (Елемаг, Кракра, Алусиан, Пресиан и т.н.) носи прабългарско име, вероятно е близък роднина на Комитопулите. Императорът сам потегля срещу него и го изтласква към Прилеп. По-късно от базата си в Мосинопол (дн. Комотини) в Беломорието Василий предприема нови акции по посока на Струмица и Средец. Следващата кампания против българите започва през есента на 1016 г. "Паузата" е използвана от Иван Владислав – Охрид и Битоля са очистени от ромейско военно присъствие, заздравени са българските позиции около Костур, в Софийското поле и т.н. На 20 октомври 1015 г. започва възстановяването на крепостта Битоля "за убежище и за спасение, и за живота на българите". През май 1016 г. Иван Владислав успява да убеди княз Иван Владимир, когото подозира в сближение с Византия, да се яви при него. След като получава гаранции, бъдещият светец идва в Преспа, но е убит пред вратите на катедралната църква. С този акт българският владетел се старае да укрепи позициите си с оглед на византийската заплаха. Не случайно скоро след това Иван Владислав обсажда Драч - главната опора на империята отвъд югозападната граница на тогавашна България. В края на лятото на 1016 г. Василий ІІ за пореден път напада "областта на Триадица" (Средец). Кракра отново се укрепява в Перник. Обсадата продължава цели 88 дни и пак е неуспешна. През пролетта на 1017 г. Василий II се насочва към Костур и плячкосва района. В императорската армия е включена и "варяго-руската дружина", на която Василий дава една трета от българската плячка. Скоро обсадата на Костур е прекратена, тъй като управителят на Дръстър Цицикий съобщава за опасните планове на Кракра и Иван Владислав. Оказва се, че пернишкият воевода е събрал "много войска, съединил се с Йоан Владислав, като привлякъл към себе си и печенезите. От Скилица знаем, че печенезите в крайна сметка се отказват от договорените действия против империята. През есента на 1017 г. Василий II превзема укрепената българска царска резиденция Сетена (Василия) близо до дн. Лерин (Флорина, Гърция), където намира много жито (военновременни запаси). Иван Владислав се отправя срещу ромеите, като прави опит да въвлече противника в засада. При създалата се опасност Василий II сам повежда атаката. Иван Владислав не съумява да овладее положението. Ромеите избиват бягащите българи, в плен пада племенникът на царя със своя елитен отряд. През февруари 1018 г. императорът получава изненадващата вест, че Иван Владислав е загинал пред стените на Драч. При единоборство с патриция Никита Пигонит царят е нападнат коварно в гръб от двама византийски пехотинци. Василий II веднага поема към България и нещата вземат непоправим обрат.
“З и С”

Традиции
Празници през септември
1 септември  -  Симеоновден
	Именници: Симеон, Симеона, Симон, Симона, Симо, Сима, Симана, Мона, Марта.
	Обредна трапеза: обредна питка, варена кокошка.
	В народния календар се счита за начало на нова стопанска година, затова се смята най-вече за земеделски празник. В навечерието му селяните носят семената за посев в църквата, за да бъдат осветени. В зърното поставят стрък босилек, червен конец с нанизани на него червени чушки, плодове, орехи, сребърни монети и пепел от дървото, горяло на Бъдни вечер. Сутринта на празника жените замесват пшенично тесто и правят питки, с които захранват ритуално воловете и биволите, с които ще се оре. Приготвят се и малки кравайчета, които се нанизват на рогата им. В Северозападна България пред каруцата се коли петел (за курбан на св. Симеон). Орачите и сеячите са облечени празнично, а жените обикалят около тях и ръсят жар, за да е спорна работата. След изораването на първата бразда обредната пита се разчупва на четири части едното парче се хвърля на изток, второто се дава на воловете, третото се заравя в нивата, а четвъртото се изяжда от стопанина. Костите от варената кокошка също се заравят в браздата. Народната традиция изисква на Симеоновден да не се дава назаем и да не се изнася нищо от къщата, за да не излезе берекетът от дома. Не се готви, не се пере и простира. Гледа се кой ще дойде в къщата ако е добър, реколтата ще е плодовита. По същия начин и орачът, отивайки към нивата, смята, че ако срещне човек, който не е с празни ръце, житото ще роди много зърно. В Западна България се счита, че ако на Симеоновден е слънчево и топло, такова ще е времето и през януари следващата година. В Пиринско се гадае каква ще е зимата. Обикновено на Симеоновден се брулят орехите, затова понякога празникът се нарича и Симеон брульо.
	В християнския календар Симеоновден се чества в памет на св. Симеон  Стълпник, известен сред българите като Симеон орач. Според житието му той е роден в Мала Азия. На 18 г. постъпва в манастир, но след това се усамотява, като си построява каменна кула, затова е наречен Стълпник. Там умира на 103 години. 
5 септември - Пророк Захария и праведна Елисавета 
Именници: Елисавета
14 септември  - Въздвижение на св. Кръст Господен  - Кръстовден
	Именници: Кръстьо, Кръстина, Кънчо, Ставри, Кристиян, Кристияна, Кръстана, Кръстан. 
	Народен празник, свързан с края на летния и началото на есенния селскостопански сезон. От Кръстовден или от Симеоновден (13.XI.) може да започне сеитбата на зимните житни култури. На Кръстовден се осветява семето за посев. В някои райони на страната той е наречен гроздоберник, защото започва гроздоберът.
	В този ден се организират и общоселски събори, на които колят курбан за здраве. Започват есенните седенки и активният предбрачен сезон. В Източна Тракия на тези седенки момците изпълняват обичая джамала (камила). На този ден православната църква празнува един от своите най-важни и тържествени празници -  въздвижение на Светия животворящ Кръст Господен. Църквата извършва поклонение пред Светия честен Кръст Господен 4 пъти през годината. 

16 септември  - Св. Людмила Чешка Великомъченица; Евфимия Всехвална
	Именници: Людмил, Людмила 

17 септември - Мъченици София, Вяра, Надежда и Любов 
Именници: Вера, Вяра, Люба, Любов, Любен, Любомир, Надежда, Надя, Севда и София 

22 септември  - Свещеномъченик Фока, епископ Синопийски, Св. Пророк Йона,
	Преподобни Кузма Зографски (Ден на Независимостта).
	Именници: Гълъбин, Гълъбина 
***************************************************************************


За конкурса
РЕЦЕПТИ ОТ ДОБРИЧ:
ПИЛЕШКИ ДЖОБЧЕТА С БУЛГУР
(предложение на Радка Великова)
	Продукти: 4 пилешки филета, 2 с.л. Маги Унисос, 2 с.л. зехтин за филето, 1 ч.ч. булгур, 1 ч.л. кимион, 1 ч.л. бахар, 2 с.л. зехтин за пълнежа, 1 глава лук, нарязана на полумесеци, 1 скилидка чесън, 2 с.л. магданоз, нарязан на ситно.
	Начин на приготвяне: Филетата се срязват по средата, така че да се образува джоб. Натриват се с Маги Унисос и зехтин. Булгурът се сипва в 2 ч.ч. вряща подсолена вода. Вари се 5 минути и се оставя да постои, захлупен за 20 минути. В сгорещения зехтин се слага лукът и се разбърква на умерен огън 3-4 минути. Слага се кимионът, бахарът и чесънът. Добавя се булгурът и магданоз. Филетата се напълват с булгура, намазват се със зехтин и се запичат във фурна, загрята на 200 градуса за 25-30 минути.

ПАТЛАДЖАНИ С ЧИЛИ СОС
(предложение на Еленка Демирева)
	Продукти: 2 патладжана, 5 с.л. кокосово масло или зехтин, 1 глава лук – ситно нарязана, 2 скилидки чесън, 1 с.л. настърган джинджифил, 1 люта чушка, 400 гр. домати – обелени и нарязани на ситно, 50 мл. сок от лимон, сол, варен ориз за гарнитура.
	Начин на приготвяне: Патладжаните се срязват наполовина, нарязват се на резени от дъното към опашката, като остават свързани към опашката. Потопяват се в съд със солена вода за 20 минути. След това се измиват и подсушават. Намазват се с половината от маслото и се слагат във фурна, загрята до 180 градуса за 30-40 мин. В хаванче се счукват лука, чесъна, джинджифила и лютата чушка. Пикантната паста се слага в останалото сгорещено масло на котлона, разбърква се кратко и се добавят доматите. Посолява се на вкус и се подправя със сока от лимона. Патладжаните се гарнират с пикантния сос, може и с отделно сварен бял ориз.

КЮФТЕТА ОТ ПАТЛАДЖАНИ
(предложение на Евдокия Якимова)
	Продукти: 3 патладжана, 1 глава лук, 2 яйца, 200 гр. кашкавал, 5-6 с.л. прясно мляко, 1 връзка магданоз, сол и черен пипер на вкус, брашно, олио за пържене.
	Начин на приготвяне: Патладжаните се опичат, обелват и пасират. Прибавят се ситно нарязаните лук и магданоз, яйцата, настърганият кашкавал, прясното мляко и брашно, колкото да се получи гъста каша. Със супена лъжица се гребе от сместа и в горещо олио се пържат кюфтетата. Те могат да се поднесат топли, както и студени със сос от кисело мляко и чесън.

БАНАНОВ МАРМАЛАД С ДЪХ НА РОМ
(предложение на Митко Симеонов)
	Продукти: 850 гр. банани, 150 мл. сок от грейпфрут, 125 мл. вода, 1 пакетче Гелфикс Класик 1:1 на Д-р Йоткер (Добавка за консервиране), 1 кг. захар, 4 с.л. ром.
	Начин на приготвяне: Нарязваме обелените банани и ги намачкваме на пюре до желана консистенция. В подходящ за варене съд смесваме банановото пюре, сока от грейпфрут и водата като разбъркваме добре. Смесете 2 с.л. захар със съдържанието на пакетчето Гелфикс Класик 1:1 и ги прибавете към плодовата смес. Сложете сместа да заври при средна температура, като разбърквате непрекъснато. След завиране, добавете останалата захар и разбъркайте добре. Мармаладът трябва да ври около 3 мин. при непрекъснато бъркане. По желание може да отстраните пяната. Непосредствено преди да свалите мармалада от огъня разбъркайте в него рома. Веднага след това го разпределете  в предварително измитите и подсушени бурканчета. Затворете добре и обърнете с капачката надолу.

Здраве
ГРОЗДЕТО ПРЕДПАЗВА ОТ ХИПЕРТОНИЯ
		Консумацията на грозде помага за нормализирането на кръвното налягане, а също така предотвратява развитието на хипертония, твърдят учени от Калифорния. Те са установили, че хората, консумиращи в течение на четири месеца и половина грозде, имат по-ниско кръвно налягане от тези, в чиято диета този плод липсва. Консумацията на грозде също така е съдействала на подобряването на функционирането на сърдечно-съдовата система като цяло. Специалистите обясняват положителното влияние на гроздето с флавоноидите, които то съдържа. За нормализиране на кръвното налягане човек трябва да яде по 9 порции грозде дневно (всяка порция съдържа по около 15 зърна), съветват учените.

СТРЕСЪТ ВДИГА ХОЛЕСТЕРОЛА
		Изследване показва, че стресът причинява бързо повишаване нивото на холестерола и то се запазва за години напред. Дори след отчитане на други фактори, като тютюнопушене, възраст и тегло, групата изследвани, водещи живот, съпроводен от стрес, е показала 13 пъти по-често завишаване на общия и 4 пъти по-често – на лошия / LDL/ холестерол. Според английските изследователи положението може да се подобри, ако пациентите се научат да управляват стреса, което би довело до спадане в нивата на т.нар. стрес хормони – кортизол и епинефрин.

                        НЕ ОСТАВЯЙТЕ ХРЕМАТА НЕЛЕКУВАНА
		Нелекуваната хрема може да доведе до сериозни заболявания на дихателните пътища. Тя е първият симптом за преохлаждане на организма. Както при простудата, причини са микроби и вируси, предавани по въздушно-капков път. Реакцията на организма зависи от имунитета. Честото повтаряне на хрема може да доведе до хроничен остър ринит, синузит и възпаление на средното ухо. Запушеният нос е причина за неразположение, главоболие и повишаване на възприемчивостта към вирусни инфекции. Затова лекарите са категорични, че хремата трябва да се лекува. Преди всичко започнете с физиотерапевтични средства. Вземете топла вана. Ако са изстинали краката ви направете им топла баня с морска сол. Загряването на носа в началото на простудата може да предотврати появата на хрема. За целта нагрейте морска сол и поставете в малка памучна торбичка. Трябва да е приятно топла. Поставете на носа. 
Народната медицина предлага:
~~ Прясно изцеден сок от червено цвекло се капе по 5-6 капки във всяка ноздра. Може да поставите и напоен в сока тампон.
~~ Изцедете сок от лист алое и поставете по 3-5 капки във всяка ноздра. Масажирайте носа.
~~ Промийте носа със слаб разтвор от морска сол 

Занимателна страничка
МНИМИЯТ ПОЛИЦАЙ
КРИМИНАЛНА ЗАГАДКА 
	Опитен криминален престъпник, преоблечен в открадната полицейска униформа, се движи из столицата и върши най-различни престъпления. Със залавянето му е натоварен криминалният инспектор Стрезов. Данните за престъпника са твърде оскъдни и противоречиви. Някои от пострадалите граждани твърдят, че е на 35 - 40, а други - на 45 - 50 години. Има различия и в описанията на ръста, формата на лицето и цвета на очите му. След задълбочен анализ на извършените престъпления Стрезов стига до извода, че те са ставали главно в жилищните квартали на София, през които минава автобусната линия 108. И почнал често да се движи по тази линия. 
	Веднъж, в изпълнение на задачата си, се качил в един от тези автобуси. Нямало много пътници. Вниманието му веднага било привлечено от четиримата униформени полицаи. Изглежда, били от различни поделения, защото се държели като че ли не се познават. 
	Първият бил висок и строен, не повече от 30 - 35 годишен, със спретнат външен вид, но небръснат. Вторият, широкоплещест, среден на ръст, с мустаци, притискал между краката си малък издут куфар. Третият се мъчел да продупчи билета си на перфоратора. Четвъртият, залепил лицето си на прозореца, наблюдавал с интерес нещо отвън. 
	Без да губи време, Стрезов се приближил до единия от четиримата полицаи, легитимирал му се и поискал да види служебната му карта. Оказало се, че смутеният и объркан „полицай" в момента не я носи със себе си. Притекли се на помощ останалите полицаи и мнимият им колега бил арестуван. 
	По какъв начин инспектор Стрезов е определил безпогрешно преоблечения?

***************************************************************************
ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ:

	На задача 1: Клечката, разбира се! Нали ако не запалите първо нея, не можете да запалите и нищо друго.
	На задача 2: Общо стопанката е оставила 27 картофа. Първият селянин е изял 9. 
Вторият - 6. Третият - 4. Как да се разпределят останалите 8 картофа - третият селянин трябва да получи още 5, вторият още 3, а първият николко. Така и тримата ще имат по 9.
	На задача 3: Градът е Силистра. (Музикалната нота е Си, композиторът е Лист и египетският бог е Ра).
	На задача 4: Нито едно стъпало няма да потъне, защото корабът ще се издигне заедно с прилива.
	На задача 5: Синът на семейството от осмия етаж е малък и ръчичката му не достига  до бутона на осмия етаж, ето защо се принуждава да пътува до петия, до където може да достигне, и оттам да вземе останалото разстояние пеша. 




