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ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!


Годината, 

			която се задава

				с шепи радост 

										да раздава,
да бъде мирна,  
				плодовита
								и за Вас да е честита! 


От редакцията


ТРЕТИ ДЕКЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН 
НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
15-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА НАСГБ 
	На 03.12.2012 г. НАСГБ официално отбеляза своя 15-годишен юбилей от своето създаване и учредяване, като самостоятелна асоциация на сляпо-глухите в България. Това се случи в зала “Москва” на хотел “Новотел Пловдив” в града под тепетата. Трудно извървените петнадесет години изминаха бързо, но само ръководството знае с какъв упорит труд, нерви, енергия и време са постигнати успехите, които днес отчитаме. Развихме и добра международна дейност, осъществихме контакти със сходни организации от чужбина, решаващ принос имаше НАСГБ за създаването на международна спортна федерация на сляпо-глухите, за чийто президент бе избран нашият председател – Димитър Парапанов. Днешните 25 структури на НАСГБ в лицето на териториалните организации, имат свои певчески състави и печелят грамоти, дипломи, статуетки и призове; спортни клубове със спортисти, които се явяваха на състезания дори и в чужбина, където извоюваха призови места; поетичен клуб "Вдъхновение” – издал три стихосбирки и поети със самостоятелни стихосбирки и книги; самодейци в приложното и художественото творчество, участващи в изложби, спечелели челни места, а дори се явяваха и в Брюксел, където всичките им произведения бяха продадени. След петнадесетгодишния си път сляпо-глухите израснаха и се чувстват достойни граждани на своята република. Ходихме в Румъния, в Турция, видяхме и обменихме опит с наши съсъдбеници и се уверихме, че независимо, че държавата не е поела отговорността си за хората с увреждания, ние живеем по-смислен и съдържателен живот. Има още много какво да желаем, но благодарение на нашите ръководители се събираме, срещаме помежду си и мерим сили, надпяваме се и това ни дава възможност да не стоим на едно място, а да израстваме и да се развиваме все по-нагоре и в по-положителна светлина. Работи се добре с общините по места, с някои по-добре, с други все още се срещат трудности, но за в бъдеще се надяваме, че и това ще се изглади. Някои от сляпо-глухите бяха назначени на работа по програми и към местните общини. Създадоха се клубове по места, където членовете на ТО на НАСГБ имат възможност да спортуват, репетират и провеждат своите мероприятия.
	Тържеството започна с едноминутно мълчание за починалите през изминалия период. Прочетоха се поздравителни адреси от: Тотю Младенов – Министър на труда и социалната политика, Васил Долапчиев – Председател на ССБ, Кирил Дамянов – председател на ОСКСГ "Марица” – Пловдив, поздравителни адреси от териториални организации на НАСГБ, както и от други институции. Красимир Альов – председател на СГБ към РД – Пловдив прочете лично поздравителен адрес. Велик Атанасов – председател на ССБ – Пловдив лично поднесе поздравленията си. Гости бяха и Ангел Сотиров, Георги Генов – председател на ТСО "Пулпудева” – Пловдив, Коста Дечев председател на КС на ССБ – Пловдив, Владимир Желев – председател на есперантския съюз на слепите в България, Димитрия Мудева – член на УС на СГБ. Присъстваха гости и от чужбина: Геир Йенсен от Норвегия – генерален секретар на Световната федерация на сляпо-глухите, генерален секретар на Европейския съюз на сляпо-глухите, вицепрезидент на Световната спортна федерация на сляпо-глухите и председател на норвежката асоциация на сляпо-глухите; Саня Тарцай от Хърватия – председател на Хърватската асоциация на сляпо-глухите. Присъстваха също така и много медии и журналисти.
	Председателят на НАСГБ – Димитър Парапанов изнесе кратък, точен и стегнат доклад за дейността на НАСГБ през изтеклия петнадесетгодишен период. Бе изнесена  презентация от специалния педагог и психолог Анна Ройдева към НЦРСГ "Хелън Келър” за методите на комуникация, като средство за по-добро интегриране на сляпо-глухите. След това се даде думата на Геир Йенсен, който изказа своята радост и благодарност от гостуването си в България. Пожела все така упорито да работим съвместно и да постигаме успехи, както досега. Саня Тарцай също изрази своята радост за гостуването си на празника и ни донесе поздравите от хърватските сляпо-глухи, които много обичали и се радвали на Димитър Парапанов. Пожеланията й бяха в същия тон на упорита борба и труд за постигане на целите, които сме си поставили.
	Искра Пръшева – дългогодишен сляпо-глух член на НАСГБ изпълни две свои песни с жест и мимика. Красимир Евтимов от Змеица също дългогодишен сляпо-глух член на НАСГБ изнесе пантомима. Дует "Настроение” завладя сърцата на публиката със своите песни, а музикалната програма на група "Здравец” и ученици от СОУ "Любен Каравелов” разигра публиката. 
	Проведе се пресконференция със председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов, изпълнителният директор на НАСГБ – Светлозар Парапанов и гостите от Норвегия и Хърватска.
	Честването на 15-годишния юбилей на НАСГБ завърши с тържествен обяд, на който присъстваха всички гости, председатели на ТО на НАСГБ със своите сътрудници, преминавайки в оживени разговори, контакти, песни и веселие.
На добър път НАСГБ и за в бъдеще! 

Делници и празници
В ТО-Горна Оряховица 

СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО 
НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В ШУМЕН 

	Това е един незабравим ден на октомври 2012 г., в който нашето ръководство от горнооряховската териториална организация посети шуменските колеги. Поводът, по който гостувахме, бе с цел обмяна на опит между двете организации. Нашата група беше в състав: Иван Лицов – председател на ТО и членове: моя милост Димитър Димитров, Иван Кожухаров, Маринка Маринова – председател на Контролния съвет на НАСГБ и нашата сътрудничка Катя Кряжева.
	Шуменци начело с техния председател г-н Янко Стайков ни посрещнаха изключително приветливо и с много добро настроение. Срещата се състоя в читалище "Напредък”, където обменихме взаимно полезна информация, отнасяща се до дейността и развитието във всяка една от организациите. Ние от своя страна споделихме всичко, което ни вълнува. Разказахме им за нашата среща с японския есперантист Фаро, който миналата година посети България и  бе наш гост в Горна Оряховица. Говорихме също така и за мероприятията, които правим, както и за всичко интересно, случващо се около нас. Разбира се, и ние научихме полезни неща и това може само да ни радва. Беше организирана забавна викторина, в която всички се включиха активно със своите познания, отговаряйки на въпроси от различни области. Другият най-весел и емоционален момент бе състезанието по танци. През цялото време цареше истинска атмосфера, като това за нас бе едно неповторимо преживяване. Домакините старателно се погрижиха всичко да бъде наред. Отправихме им покана и те да гостуват на нашата организация. Да се надяваме, че това ще стане факт в недалечно време. Посетихме и дневния рехабилитационен център по обучение и интеграция за хората с нарушено зрение, който се ползва редовно от съюзни членове. Базата е достъпна и за сляпо-глухите. Всички условия отговарят на Европейските стандарти. Персоналът е съставен от добре подготвени преподаватели.
	Посещенията в двете организации бяха отразени и от радио Шумен, което излъчи свой репортаж в предаването за хора с увреждания "Бялата лястовица”. За нас това беше един много хубав и ползотворен ден. Можем да изкажем искрената си и гореща благодарност към всички, които любезно ни посрещнаха и отдадоха необходимото внимание към нас. Нека по-често да имаме приятни срещи и поводи за събиране. Истинското приятелство между нас може само да ни дава много надежди и оптимизъм за по-достоен живот.
Димитър Димитров





В ТО-Пловдив 
ПРАЗНИК ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА БЕЛИЯ БАСТУН 
	На 24 октомври в град Пловдив територaиалната организация на сляпо-глухите съвместно със спортен клуб "Марица” и клуба на инвалида към Община Пловдив проведе спортен празник по случай деня на белия бастун. На обяд в двора на централно управление на НАСГБ се събраха привържениците на здравословния начин на живот, а именно, малко спорт и много положителни емоции. Най-важното в този ден беше ние, хората със зрително-слухови увреждания от пловдивската организация да се съберем и чрез нашето мероприятие да отбележим по подобаващ начин тази забележителна дата. В чест на белия бастун бяхме нарочили 24 октомври за провеждането на спортния празник. Преди да отдадем полагащото се внимание на това така необходимо средство за придвижване на слепите, проведохме турнир по канадска борба. На огрения от топлите октомврийски лъчи двор около състезателната маса се струпаха всички желаещи да се включат в надпреварата. Мераклиите бяха разделени в две групи, начинаещи и активно занимаващи се с канадска борба сляпо-глухи, главно от спортен клуб "Марица” – Пловдив. 
	След като разпределихме участниците по групи, започна същинската част на турнира. С много настроение и желание за победи, първи на масата застанаха жените от групата на начинаещите. Независимо от непознаването на техниката и похватите на играта, те поднесоха истинско зрелище на присъстващите. Слабичката на пръв поглед Гинка Примова успя да се справи с по-яките си противнички и заслужено зае първите места и на двете ръце. И на лява, и на дясна ръка второ място зае Станка Арабаджиева, а трето място си поделиха на лява ръка Стоянка Ангелова и за дясна ръка Мария Дичева. При мъжете от същата група нещата не бяха по-различни. Трифон Лазаров повтори това, което направи Гинка Примова. На лява ръка след него се наредиха Димитър Дичев и Иван Марински, а на дясна Иван Христов и Иван Марински.
	При занимаващите се активно с канадска борба също не мина без изненади. На лява ръка четвъртата от европейското първенство в Полша през тази година Ася Бурова премина като тайфун през своите съпернички и застана на върха на класацията. 
	Второ място зае съотборничката й от спортен клуб "Марица” Пловдив, Емка Танова, а на трето място се нареди представителката на спортен клуб "Устрем” – Добрич – Калинка Ковачева. 
	На дясна ръка обаче Емка Танова даде отпор на Ася и заслужено зае първото място. Трета остана другата представителка на "Марица” – Димка Дамянова.
	При мъжете след напрегнати и оспорвани двубои се получи следното класиране: лява ръка: първо място – Никола Стоянов; второ място – Христо Христов; трето място – Димитър Кънчев – Добрич. Дясна ръка: първо място – Венцислав Георгиев; второ място – Христо Христов; трето място – Никола Стоянов. След приключване на състезанието, всички които заеха призови места получиха като награди грамоти и сладки изкушения под формата на бонбони, бисквити и бутилки студен чай от председателя на ТО-Пловдив Снежанка Кирчева. 	Другият спонсор на мероприятието – фирма "Фаворит спорт” в лицето на управителя Александър Алексиев и главен мениджър Петя Тянева награди класиралите се от първо до трето място на дясна ръка с хранителни добавки и маркова козметика. Специални благодарности за тях затова, че се отзоваха на молбата ми да дойдат на нашето мероприятие и да ни подкрепят в тези трудни времена. След като приключи церемонията по награждаването на призьорите в канадската борба, дойде ред и на дисциплината ориентиране с бял бастун. За съжаление тук имаше само мъжко присъствие. Под зоркото око на учителя от НЦРСГ "Хелън Келър” Деян Славов и неговата колежка Ани Ройдева, шестимата участници преминаха по определения от тях маршрут. Преподавателите от рехцентъра наблегнаха най-вече на правилното ходене и умелото боравене с бастуна. Заедно с обективната оценка за класирането, господин Славов не спести критиката си на участниците за не доброто използване на белия бастун в реално време и обстановка. Напълно е прав затова, че нито един от нас не заслужава тази класация, но въпреки всичко се получи следната: първо място за Иван Марински, второ за Христо Христов и трето за Никола Дичев.
	А за другите, които бяха дошли за да се видят с приятели и колеги по съдба – почерпка от териториалната организация заради самото присъствие по повод деня на белия бастун. 
Кирил Дамянов 

В ТО-Русе

ДЕВЕТ ГОДИНИ ТО НА НАСГБ – РУСЕ
ДРУГАРЯТ ДО МОЕТО РАМО

	ТО на НАСГБ – Русе се създаде и учреди на 11.12.2003 г. и от тогава кипи активен и смислен организационен живот сред членовете му. Девет години от съществуването на организацията и напредъка е видимо голям. Наброяваме 37 члена, имаме група за стари градски песни, самодейци с индивидуални изпълнения и авторско творчество в лицето на председателя – Панайот Димитров, с чиaйто участия по фестивали и конкурси печелим челни места и куп награди. От създаването на териториалната организация на сляпо-глухите сътрудник е Петранка Георгиева, която е сърцето и двигателя на организацията. На всеки подава ръка и не се срамува и не се страхува от това, че е сляпо-глуха. Приятел и закрилник на членовете си, тя със зъби и нокти се бори и отстоява правата на сляпо-глухите. Месец декември е ден на равносметка и на празници, но най-светлия празник за нея е 30 декември. Родена е през 1942 г. 
	"Съдбата ме събра с таз прекрасна жена през лятото на 1982 г. От тогава до сега подари ми тридесет лета. Усмихната и закачлива, но винаги е точна и справедлива. Това е Петранка Георгиева Георгиева.”
 "Днес среброто косите краси, маминка е на внуци три.
Оловото в краката натежава, но махва с ръка
 и усмихната напред продължава.”

Честит 70-годишен юбилей!

 От другаря до нейното рамо 
и ТУС на ТО на НАСГБ – Русе




В ТО-Добрич

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА СЛЕПИТЕ – 13 НОЕМВРИ 

	Международният ден на слепите – 13 ноември отбелязахме в ТО на сляпо-глухите от гр. Добрич. Председателката приветства всички дошли на тържеството, като отбеляза, че 13 ноември не е ден за празнуване. На тази дата ние напомняме на обществото, че нас ни има, запознаваме околните с нашите проблеми. "Вие можете без нас, но ние не можем без Вас, мили хора – сподели Ковачева – подайте Вашата десница да вървим заедно в тези трудни за всички хора времена." Кратък доклад за живота и делото на Валентин Аюи прочете Радка Великова – член на ТС на организацията. Запозна ни с човека, основоположник на писмеността на слепите хора. Неговото дело изважда от вековния мрак незрящите хора и ги поставя там, където са днес и завинаги, сред останалите членове на обществото – равноправни, дееспособни, достойно носещи съдбата си в свои ръце.
	След деловата част преминахме към тържествено отпразнуване на рождените дни на Стоянка Миланова, Янко Златев и именния ден на Ангел Иванов. Масата беше богата, отрупана с много лакомства, за които се бяха погрижили виновниците. Всеки от тях получи разкошен букет от бели хризантеми. Веселието продължи до късен следобед.
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СЛЪНЧЕВО ЗАЙЧЕ 
	На 19 ноември отново бяхме заедно. Поводът бе представяне на книжката “Слънчево зайче” на нашата приятелка Стоянка Жекова. Повод за издаването и е отбелязването на 60-годишния юбилей на авторката и радостта от появата на първия и внук. Стиховете са посветени на малкия палавник. Стоянка Жекова е родена в с. Пряспа на 23.09.1945 г. Средното си образование завършва в гр. Добрич, след това продължава в учителския институт също в нашия град, след което отдава 25 години от живота си на най-малките, като детска учителка. От 2001 г. е член на ССБ, а от тази година – 2012 е член на ТО на сляпо-глухите в гр. Добрич. Всички слушахме с умиление нейните стихове и мислено се върнахме към безгрижните детски години. Към авторката се отправиха много въпроси и тя отговаряше на всички с радост. В стаята ухаеше на есенни цветя от големия букет, подарен й с много обич.
Блока подготви: Калинка Ковачева 
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Бабо, направи ми зайче!
Жижо носи огледалце.
Взе го баба в ръка,
зайченцето заигра.

Първо шкафчето прескача,
на тавана заподскача.
Ту се крие зад вратата,
ту пък скача по стената.

На земята Зайо ляга,
детето пак ръце протяга.
Тъкмо да го улови
с ококорени очи.
Зайо скри се зад пердето,
скача, смее се детето.
Скачат зайчетата две,
пляскат весело с ръце.

Бабиното бяло зайче,
слънчевото огледалце.
Стоянка Жекова

В ТО-Асеновград
ЕДИН ПРЕКРАСЕН ДЕН 

	13-ти ноември е ден, определен от световната общественост със съдействието на ООН за международен ден на слепите. Териториалната организация на слепите и сляпо-глухите в Асеновград всяка година честват тържествено този ден. Тази година ТУС реши честването да бъде съпроводено с екскурзия до историческото Панагюрище и да се осъществи среща с местната организация на ССБ. Петдесет местният автобус се оказа тесен за желаещите да участват в екскурзията. Свързахме се с г-жа Мария Буховска – председател на ТСО – Панагюрище към ССБ, която ни посрещна възторжено. Първото ни посещение беше в музея на революционното движение. Разгледахме златното панагюрско съкровище, запознахме се с историята и участието на панагюрци в Априлското въстание и в борбите за освобождението ни от пет вековното османско владичество. Посетихме къщата-музей на Райна Попгеоргиева, наречена от панагюрци и останала в историята, като Райна Княгиня, която в тъмна доба и в тайни скривалища бод след бод е извезала бунтовното знаме на панагюрци с надпис "Свобода или смърт”, за което България днес песни й пее. Беседата, която уредничката на музея изнесе, прикова вниманието на тези, които не виждат, но всичко чуто оживяваше пред тях, като през онези бунтовни години. Тази среща ще остане незабравима. Панагюрци бяха подготвили специална програма, но не останаха назад и асеновградчани. Стихове, песни и рецитали изпълниха времето, посветено на 13-ти ноември – Ден на слепите, в тях взеха участие Иван Шопов, Лушка Маджарова, Снежка Ивайлова, Милка Костова и др. Срещата завърши със сърдечно сбогуване и покана, панагюрци да гостуват на Асеновград в деня на сбора, посветен на незрящите през юни месец. Приключи срещата, но завинаги в сърцата ни ще останат спомените от този прекрасен ден.
Руска Димитрова
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В ТО-Варна
"ЗЛАТНА ЕСЕН” – 2012 г. 
	На 19 ноември тази година, в ТО на НАСГБ в гр. Варна с участието на организациите от ССБ се проведе за първи път многожанрово състезание – "Златна Есен” – 2012 г., състоящо се от няколко жанра: поезия – лично творчество и стихотворение от любим автор, народно пеене – соло и дует, стари градски песни – соло и дует, инструментални изпълнения, състезателни танци – танго, валс и рок. Сценарият и подготовката на този малък фестивал бе организиран от художествения ръководител – Ганка Параскевова. Водещи на многожанровото състезание бяха Ганка Параскевова и Станчо Добрев, който откри деня на талантите, като приветства с добре дошли всички присъстващи, колеги и приятели. Гости на това мероприятие бяха: г-н Методи Андонов – Председател на ССБ,  местната телевизия "Черно море”, на които председателят благодари за оказаното внимание чрез присъствието им. Представено бе уважаемото жури в състав: Кичка Христова – заслужила народна певица и диригент, Веселина Стоилова – обществен защитник в община Варна и поетеса, Христина Манева – главен експерт към община Варна – дирекция “Социално развитие и социално подпомагане”. Изказа благодарност и към Юлия Цанкова – водеща на предавания по радио "Хоризонт”, която е съобщила пред цяла България за подготвеното от нас многожанрово състезание. След това думата взе Параскевова да разясни регламента на участията и с кратко слово свърза този ден със събитието, на което сме го посветили.
	Ясно и точно водещата обясни, че този ден – "Златна есен” – 2012 г. го посвещаваме на образованието на незрящите хора. Бележитата дата 13 ноември е свързана със съдбата на един всеотдаен и благороден французин, на когото дължим уважение и благодарност за нашите умения, знания и таланти, придобити в далечното минало, но днес вече достигнали до висота. Всичко дължим на Валентин Аюи, който е роден на 13 ноември 1845 г. в малко френско градче "Сен Жуст”- Пикардия - Франция в семейство на тъкачи. Завършва начално църковно образование в родното си градче и заминава за Париж, където завършва класическото си образование и бързо се издига във френския двор. Става кралски преводач, а по-късно и Министър на науката във Франция. Една случайна случка го отклонява от перфектната му кариера. Отивайки на църква, вижда млад просяк и му подарява монета с голяма стойност. Удивен вижда, как тънките чувствителни пръсти на слепеца я опипват и безпогрешно определят стойността й. И тогава в неговото съзнание нараства гениалната мисъл, че загубеното зрение може да се замени с обучение, да се компенсира с развитието на други човешки сетива. От него момент, този благороден французин отдава целия си живот за слепите хора. Открива институт за незрящи, където ги обучава на четене, писане, смятане и на много други полезни неща от живота.
	От Франция тези училища се разпространяват и в други страни, както и в България, където за първи път през 1905 г. се открива държавен институт за слепи. Откриват се училища за незрящи във Варна и София, които знаем, че и до днес функционират. Този всеотдаен човек се смята за баща и учител на слепите.
	С това организирано наше мероприятие – един малък фестивал, посветен на деня на талантите, ние с г-н Добрев искахме за пореден път да покажем, че тук в нашите организации, в живота на хората с увреждания не липсват най-прекрасните изкуства на света – музиката, поезията, танците и песента. Много от членовете ни активно участват в художествената самодейност, в културно-масовата работа, в организирането на много празнични мероприятия, концертни изяви, фестивали, лични и национални празници и много други.
	Всички знаем, че от слепи хора са ставали, гениални музиканти, певци, спортисти и др. Ние се стремим, чрез тези мероприятия, да направим живота на хората с увреждания, по-смислен, по-съдържателен и по-щастлив.
	На многожанровото състезание "Златна есен” – 2012 г. бяха отсъдени следните награди: за авторско стихотворение – "Отлетяла младост" на Ганка Параскевова – второ място, от творчество на чужд автор – Станчо Добрев със стихотворението "Жив е той, жив е” – първо място, Димитър Грудев със стихотворението от чужд автор – "Нова пътека” – второ място. От народното пеене – първо място за Веселка Боева с песента "Стар мерак”, второ място за Ганка Параскевова с песента "Ах, къде е моето любе” и трето място за Недялка Митева с песента "Песен за Родопа”. В жанра стари градски песни се получи следната класация: първо място за най-младата представителка Надежда Стойнова – "Песен за Варна”, второ място за Ганка Параскевова – "Бащината къща” и още едно първо място за Недялка Митева – "Тумбала лайка”. При инструменталните изпълнения първо място получи Станислав Парушев за музиката на "Осъдени души”, а второ място за Етиен – валс на кавал. За цялостно участие на изпълнители в многожанровото състезание, председателят на журито обяви наградените, както следва: първа награда получи Ганка Параскевова, а втора награда на Станчо Добрев и трета награда получи Стефка Мирева. Денят на талантите беше наситен с много музика, с прекрасни изпълнения на български народни и стари градски песни, изпълнени с чувства, обич и любов към всичко българско и родно.
	Поетите също се отличиха със своите изпълнения. Този ден ще остане незабравим в спомените на всеки от нас, ден, в който достойно се представиха наши членове, колеги, както в поезията и музиката, така и в състезателните танци и инструменталните изпълнения.
	Това грандиозно мероприятие, за първи път осъществено при нас от Станчо Добрев и Ганка Параскевова, нека стане традиция в нашите организации. С много труд и усилия, ние сложихме началото на това многожанрово състезание, подкрепено и от другите организации на ССБ.
	Благодарим на всички изпълнители за желанието, с което се включиха да участват и на присъстващите, които удостоиха с вниманието си нашето състезание. Желаем на всички здраве, живот и все така с желание и хъс да се включват в организираните мероприятия.
Ганка Параскевова

В ТО-Пловдив
ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА БУДИТЕЛЯ 

	 На 1 ноември, по повод "Ден на будителя", в клуба за социални контакти на сляпо-глухите на ул. “Весела” №30, гр. Пловдив, се проведе поетична сбирка на клуб "Вдъхновение", водещ на която беше Данчо Данчев, председател на литературен клуб "Следа".
	На сбирката присъстваха поети от Пловдив и Добрич, както и Маринка Маринова – председател на КС на НАСГБ и член на комисията на списание "Звук и светлина", към УС на НАСГБ. Срещата започна най-напред с лекция от г-н Данчев, на която той изложи литературните принципи на поезията и даде някои ярки примери за това.
	Обсъждаха се реквизитите, които трябва да съдържа в себе си едно стихотворение, как трябва да бъде изградено то, за да съответства на литературно-художествените правила.
Срещата премина в оживени дискусии по тази интересна тема, бяха задавани и уточняващи въпроси, какво може и какво не се допуска в поезията и т.н.
	Присъстващите декламираха поезия, както от чужди автори, така и свои собствени авторски
 стихове. Всички останаха много доволни и предложиха на Данчо Данчев да публикува някои съвети и познания за поезията в списание "Звук и светлина”, за да бъде достъпна информацията за всеки, който иска да научи повече неща.
Илия Кърджанов
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СЪОБЩЕНИЕ 
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПОЕТИЧЕН 
КЛУБ "ВДЪХНОВЕНИЕ” КЪМ НАСГБ
	Уважаеми поети и членове на клуб "Вдъхновение", приканваме Ви по случай 5-годишнината от създаването на клуба, през новата 2013 г. да изпращате новите си произведения, които да включим в поредната стихосбирка от сляпо-глухи поети. Стихосбирката ще излезе в края на годината.

	Творбите си изпращайте на адреса на председателя на поетичен клуб "Вдъхновение" – Калинка Панайотова Ковачева, ул. "Йордан Йовков" № 3, п.к. 9300, гр. Добрич.

	Темата е свободна, може да пишете за любовта, морето, приятелството и т.н. Приемаме всякакви произведения, които ще бъдат оценени от специализирано лице и ще се подберат най-добрите за стихосбирката. Дерзайте и Ви очакваме!
 Калинка Ковачева
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АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ "ЗВУК И СВЕТЛИНА” ЗА 2013 Г. 
	Абонаментът за списание "Звук и светлина” за 2013 г. (издава се ежемесечно - 12 броя за 2013 г.) е, както следва:
·	на плоско-печатен шрифт – 8 лева
·	на компакт диск в MP3 формат – 10 лева 
·	на брайлов шрифт – 6 лева.
Срок за абонамент: 31 декември 2012 г. 
	Всички заявки за абонамент трябва да се изпратят в НАСГБ най-късно до 31 декември. Без заплащане на абонаментната такса, такъв няма да се прави. 
Също така не може да се направи абонамент, ако не е подадена и писмена заявка за това!
С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е
Уважаеми читатели, изпращаме Ви класирането на участниците в рубриката "Най-бърза и евтина кулинарна рецепта”:
На първо място се класира Ивалина Донова от София с 52 точки и получава тава за фурна; на второ място се класира Александър Александров от Шабла с 44 точки и получава сушилник за чинии; на трето място се класира Войка Димитрова от Шумен с 38 точки и получава орехомелачка.
Поощрителни награди се връчват на: Ивелин Тодоров от Шумен, Богдан Петров от Добрич и Иван Лицов от Горна Оряховица, които получиха купи с капак за салата, таратор и т.н. Понеже единствен Илия Гуделов от Поповица отговаря на логическите и криминалните задачи се награждава със специална награда за участие и получава купа с капак.
А на най-активните териториални организации, участвали през годината със статии и рецепти поднасяме награди с грамота и кутия шоколадови бонбони, за да се подсладят и догодина да продължават все така активно да участват. На тези, които не са се включвали, приканваме да участват и очакват награди!
	Грамота получи Калинка Ковачева от Добрич за най-редовен дописник на списание "Звук и светлина”. Грамота за Върбина Станкова, която също е един от най-редовните дописници и за най-активно участие в изпращане на класиране на готварски рецепти. Благодарение на шуменци и помощта на добруджанци се оформи последното класиране, което сме поместили по-горе.
Грамота за Славка Ставрева и Руска Димитрова от Асеновград за активно участие в рубриката "Делници и празници”.
Грамоти за Ганка Параскевова от Варна, като най-редовен дописник, Динко Костадинов и Станислав Парушев от Варна.
Грамоти за Калинка Стайкова и Диана Делчева от Харманли, които тази година се включиха със статии и се надяваме да продължат така активно и през следващата година.
Грамоти за Димитър Димитров, Иван Лицов и Маринка Маринова, които бяха активни дописници през 2012 г.
Грамоти за Димитър Станев и Аврам Аврамов от Велико Търново за участието си със статиите си през годината.
Грамота на Иванка Костова от Бургас, която активно участваше със статии и рецепти. За съжаление на Иванка малко не достигна да се класира, но повече късмет й пожелаваме през следващата година.
Грамота за Кирил Дамянов, също за активното му участие в списанието.
Дечко Гарбатулов от Шипка получава грамота за интересните и съдържателни статии.
Не на последно място се дава грамота на екипа на списание "Звук и светлина”: инженер Иван Колев, Илия Кърджанов, Катя Парапанова, Снежанка Кирчева, Светлозар Парапанов, Живка Огнянова, Деян Славов, Анна Ройдева, Нели Русинова, Тодор Минчев, Злати Златев и Недялка Горанова, които с общи усилия работят за подобряване вида и съдържанието на списанието, както и за изпращането му по адреси.

С уважение: редакцията на списание "Звук и светлина” 

Силуети
НЕЗРЯЩА АРУМЪНКА СВИРИ НА ТРИ ИНСТРУМЕНТА
	Величка е родом от прочутото родопско село Дорково. Етническата й принадлежност е арумънка. Ние сме потомство от левия клон на тракийските племена – бесите. Десния клон са даките и от тях произлизат румънците. И двете групи сме латинизиран балканитет. Аз говоря една, променена през вековете версия на латинския език. Сега обаче народността ни изчезва. До 50-те години не е имало смесени бракове. Нашите бащи са се дърпали и са правели големи скандали по въпроса. Не говоря румънски, но мога да го догаждам, защото е близък до нашия език, разказва Величка Кърпарова. Според нея думата власи е от келтски произход и означава овчари. В семейството на Величка се раждат 4 деца. Тя и още един неин брат са незрящи. Баща й се занимава с традиционната за арумънците номадска дейност – собствен керван от коне. С него прекарва всичко – от стоки до торби с цимент на строежа на каскада Белмекен. Баща ни беше природно интелигентен човек. Не искаше да ни остави на произвола, а ни помагаше като малки да си изградим представите за света. Водеше ни с брат ми на работа с него, ходихме да поим конете, бяхме на нивата. Затова, когато влязохме в специализирано училище в първи клас, ние бяхме вече доста самостоятелни деца. В училището във Варна я определят като музикално надарена. Започва да свири по слух на пиано от първи клас. В трети клас произведенията бяха станали много дълги и не можех да ги помня. Тогава научих брайловата азбука за ноти. Първо прекарвам дясната ръка по текста, изсвирвам с нея прочетените ноти. После повтарям процедурата с лявата ръка. Незрящият човек така запомня дългото произведение – първо то трябва да му е минало като друго възприятие, казва пловдивчанката. Величка твърди, че е от хората, които никога не се предават и оставят на унинието. След завършване на средното си образование родителите й спират да я издържат за учението. Баща ми смяташе, че големия ми здрав брат трябва да е добре и той да дава силно рамо за нас, по-малките деца. Затова насочи помощта си към него. След години успях да си стъпя на краката и да започна да следвам българска филология – разказва Величка. След първото си висше образование пише дипломна работа за морфологичните и фонетичните особености на арумънския език. Писала е една година с помощта на професор Боби Симеонов. След защитата й, Величка завършва музикално изкуство и педагогика за зрително затруднени. Хората не могат да си представят колко е трудно за един напълно незрящ човек да завърши университет. Той трябва да си плаща допълнително за абсолютно всичко. Едни хора се съобразяват с теб, други не – казва Величка Кърпарова. Издава първата си стихосбирка под редакторството на поета Тодор Чонов. Той много харесал стиховете й. Излизането на малката книжка с поезия било посрещнато като празник сред 400-те арумънци в родопското Дорково. Направили специално посрещане на Величка и й устроили цял събор в нейна чест. Накрая й връчили плик с пари. С тях й пожелали да издаде втората си стихосбирка. Това е истинската помощ и обич на хората. “През живота си съм срещала много известни български поети, но нито един от тях не ми каза: Ще ти подам ръка, за да успееш. Когато мисля стиховете, аз задължително ги пиша. Не мога ей така да ги обмислям на ум“ – пояснява поетесата.
	Пловдивчанката години наред водеше смесения хор "Тракийски цвят”, в който пеят незрящи хора. Част от песните му са автентични народни. Другите са писани от Величка. На всички свои гости тя редовно показвала цяло тесте със спечелени грамоти и дипломи на групата. Когато ги поканили да изнесат концерт в Бурса, Турция, пет хиляди души станали на крака за да ги аплодират.
Росен Саръмов и Стефан Стойчев
Послепис от редакцията:
	Изминаха четири години от смъртта на тази велика жена – Величка Кърпарова. И до днес все още, като излезе "Тракийски цвят” на сцена и запее, всеки се сеща за неговата бивша ръководителка. Това е човек, който не ще забравим и винаги ще живее в сърцата и мислите ни. Когато работеше беше строга и властна, но извън работата си винаги усмихната, дружелюбна, любвеобилна и на всеки ще помогне, ръка ще подаде и никой няма да върне без съвет. Такава беше Величка Кърпарова, такава ще я помним не само тези, които я познавахме, но и тези, които идват след нас няма как да не научат за нея..

Щрихи от родината
БАЛКАНСКАТА ВОЙНА – ВЕЛИЧИЕ 
НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ДУХ
- продължение от миналия брой -
  България започва войната на 5 октомври 1912 г. – манифестът се прочита лично от царя в църквата "Света Богородица”. След отхвърляне на турските пригранични сили, българските Първа и Трета армия, водени от генералите Васил Кутинчев и Радко Димитриев от 9 до 12 октомври провеждат Лозенградската операция, която завършва с щурма и овладяването на Лозенградската крепост. Този подвиг на българите удивлява чуждестранните военни експерти. По същото време Втора армия, водена от ген. Никола Иванов настъпва успешно между реките Тунджа и Арда и започва да обкръжава Одрин. Завързват се ожесточени боеве. "Цял един народ – отбелязва английският в-к "Таймс” – беше оживотворен и се втурна на юг и на югоизток с непобедима решителност”. Българският войник чува зад границата същата реч, на която говори той, майка му и баща му, братята и сестрите му и той воюва със самочувствието на избавител, на освободител от чуждия гнет.
   След успеха на първите български военни операции, най-мощната турска групировка започва панически да се оттегля. Опиянението от първите успехи и загубеното време за отпразнуването им обаче позволяват на противника да се съвземе. С големи усилия Абдулах паша успява да притъпи паниката и да организира отбрана на рубежа Люлебургас-Бунархисар, по протежение на река Караагач дере. Люлебургаската операция на българската армия се състои от 16 до 24 октомври. С мощен контраудар турското командване се опитва да извърши обрат във военните действия, но това не му се отдава. Пета дунавска дивизия отразява противника и дава възможност на основните армейски сили да пробият отбраната му. Тук българите извоюват забележителна победа и пленяват над 3 хил. войници, 4 бойни знамена и много оръжие. Армията отново се покрива със слава. За нея вестниците в Париж пишат: "За българската армия досега имаше най-добро мнение. Днес обаче със своите редки качества тя се нарежда сред първокласните европейски армии”.
   На 8 ноември българските войски се устремяват към Чаталджа, където пристигат на 12 ноември, изминавайки за 5 дни при условията на късната есен по 25 км. дневно. Разгромът на османската армия в източна Тракия принуждава великия везир Кемил паша на 11 ноември да се обърне с телеграма към българския цар, а чрез него и към останалите съюзници с молба за сключване на примирие и на предварителен мир. Фердинанд не приема примирието и заповядва да се атакува чаталджанската укрепена позиция въпреки умората на войската, недостатъчното време за подготовка на атаката, лошите метеорологични условия и не на последно място пламналата холерна епидемия. Въпреки волята за победа, храбростта и саможертвата на българските войни, щурмът на Чаталджа завършва без успех – това е първата несполука за българската армия от началото на войната.
   Наскоро зародилата се българска авиация също записва славни страници в своята бойна история. На 16 октомври поручик Радул Милков и подпоручик Продан Таракчиев за пръв път в световната военна практика извършват разузнавателен полет и бомбардират от въздуха Одрин. Смело действа в Черно море и малобройния български флот – с неочаквана атака миноносецът "Дръзки” торпилира гордостта на османския флот – крайцера "Хамидие”. Един от върховете на българската бойна слава, с който се поставя епилог на първата фаза от войната, е разгромът на корпуса на Явер паша и неговата капитулация на 14 ноември 1912 г., за което заслуга има кърджалийският отряд на ген. Никола Генев. След освобождаването на Смолян Средногорският полк, командван от полк. Владимир Серафимов е атакуван от трикратно превъзхождащи го сили на противника. Той получава заповед за отстъпление, която отказва да изпълни. "Не мога да оставя на турците селата, които вчера ме посрещнаха като освободител” – са неговите думи. Ридът между Смолян и Рудозем се превръща в родопската Шипка. Обезкървените турски части дори не дочакват контраатаката "на нож” и побягват към Бяло море. След тези блестящи победи Високата порта е принудена за втори път да поиска прекъсване на военните действия и примирие. В същото време по струмското направление настъпва седма Рилска дивизия под командата на ген. Георги Тодоров. Българското население в Македония посреща с небивало въодушевление и неописуема радост, с хляб и сол, с песни и хора своите освободители – българските войски. За успехите на българската армия изключително ценна, а в редица случаи и решаваща помощ оказват четите, съставени от местни българи, които нанасят удари в тила на османската армия, или дори сами освобождават селищата.
   След сключеното примирие на 16 декември в Лондон започват преговорите за мир, за съжаление завършили без успех. В Истанбул партията на младотурците извършва преврат и новите управници на Османската империя решават да продължат войната, търсейки реванш. Те предвиждат с общо настъпление от Чаталджанската и Галиполската позиция да разгромят българските войски и да деблокират Одрин. На 24 януари 1913 г. настъпва Чаталджанската, а 3 дни по-късно и Галиполската армия на противника, с едновременен морски десант при Шаркьой. С успешни отбранителни действия обаче, армията на ген. Ковачев записва нова славна страница в историята на Балканската война. За да приключи окончателно войната, на дневен ред се поставя въпросът за щурмуването на Одринската крепост, считана от мнозинството военни специалисти за непревземаема. То се извършва под ръководството на командващия Втора армия ген. Никола Иванов. Одринската крепост разполага с 65 хиляден гарнизон и с над 500 оръдия. Началото на Одринската операция е поставено на 11 март 1913 г. по обяд, като главният удар се нанася в източния сектор. Решителна се оказва атаката през нощта на 12 срещу 13 март. Отбранителните фортове падат един след друг и до обяд на 13 март Одрин е овладян. Над Султан Селим джамия се развява българското знаме, побито от редник Михо Георгиев от 29-ти Ямболски полк. Плененият Шукри паша, командващ Одринския гарнизон, предава сабята си на ген. Никола Иванов с думите: "Уверих се, че за българите няма непревземаема крепост. Щастлив съм, че се предавам на герои”.
   Юридическият край на войната се поставя с подписания на 17 май 1913 г. в Лондон мирен договор. Османската империя отстъпва на съюзените балкански държави всички свои европейски територии на запад от линията Енос на Егейско море до Мидия на Черно море. Победата струва скъпо на съюзниците, но най-огромни жертви понася българския народ, чийто принос във войната е основен и решаващ. Ако общите загуби на сръбската армия са 22 хил. души, на гръцката – 11 хиляди, на черногорската – 8 хиляди, българската армия губи 84 хил. бойци. За съжаление съдбата на освободените земи не се решава на основата на приноса на отделните държави за постигнатата победа. Политическият елит начело с монарха проиграва спечеленото с толкова кръв и страдания, с толкова надежди, ентусиазъм и воля за победа от българския войник.
   Духът за единение на нацията обаче не загива – във всички следващи войни българската армия воюва със съзнанието, че освобождава братя българи останали под чужда власт, а не като агресор и окупатор. Израз на това са нейният морал, толерантност и жертвоготовност. И наглите приказки на някои днешни политици, че Балканската война била етническо прочистване не целят нищо друго, освен да прикрият истинското етническо прочистване, дори геноцид спрямо българското население, извършени от османците и от бившите ни съюзници през и особено след Междусъюзническата, наречена Втора балканска война.
 Георги Генов

За конкурса
СЛАДЪК САЛАМ
(предложение на Войка Димитрова от Шумен)
	Продукти: 500 гр. обикновени бисквити, 1 пакет масло, 125 мл. прясно мляко, една четвърт ч.ч. натрошени орехи, една четвърт ч.ч. пудра захар, 2 с.л. какао, 3 ванилии.
	Начин на приготвяне: Смесват се много добре натрошените бисквити с омекналото масло, орехите, захарта, какаото, затопленото прясно мляко и ванилиите. Тази смес се сипва върху правоъгълно парче хартия и се навива на руло. Стои в хладилника една нощ.

ПАНИРАНИ БУТЧЕТА ИЛИ КРИЛЦА С ПРЯСНО МЛЯКО
(предложение на Дочка Герчева от Шумен)
	Продукти: 700 гр. бутчета или крилца, бяло брашно, царевично брашно, половин литър прясно мляко, черен пипер и сол.
	Начин на приготвяне: Бутчетата или крилцата се накисват в прясното мляко 30-35 мин. Отцеждаме ги добре и ги овалваме в купа, където сме омесили двата вида брашно, солта и черния пипер. Изтърсваме и пържим в нагорещено олио. Готовите бутчета или крилца поднасяме с прясна салата или туршия.

ЗАДУШЕНИ ПЪРЖОЛИ С БИРА
(предложение на Ваня Петкова от Добрич)
	Продукти за 4 порции: 800 гр. месо, 500 гр. лук, 100 гр. краве масло, литър бира, червен пипер, сол.
	Начин на приготвяне: Месото се нарязва на пържоли. Пържолите се запичат с част от маслото във фурната. Лукът се нарязва на тънки ивички и се задушава в останалото масло до златисто. Половината от задушения лук се разстила на дъното на широка тенджера. Върху него се нареждат пържолите. Отгоре се слага останалия лук, поръсва се с черен пипер и сол и се залива с бирата. Тенджерата се захлупва и се оставя на тих огън до пълното омекване на пържолите. Поднасят се с подходяща гарнитура.

ДОБРУДЖАНСКА ПИСЮР САРМА НА ФУРНА
(предложение на Недялка Вълчева от Добрич)
	Продукти: 30-40 крехки, лозови листа, 1 ч.ч. ориз, 400 гр. кайма, 5 яйца, 600 гр. сирене, 4 стръка пресен лук, 10 стръка копър, 1 ч.л. черен пипер, 2 ч.л. червен пипер, 5 с.л. олио, кисело мляко по желание за гарнитура.
	Начин на приготвяне: Накълцайте лука на ситно и лозовите листа и ги сложете да се запържат в мазнината. Прибавете каймата и бъркайте, докато се запържи. При нужда, долейте малко топла вода.
	Добавете, предварително измития и отцеден ориз и овкусете с черен пипер. Долейте 100 мл. вода и бъркайте, докато оризът набъбне.
	Отделно разбийте яйцата и ги сипете към набъбналия ориз. Поръсете с червен пипер и прибавете натрошеното сирене, накълцания копър и разбъркайте добре. Прехвърлете сместа в намазнена тава, долейте около 800 мл. топла вода. Сложете писюр сармата да се пече, докато стегне напълно на 200 градуса. Поднесете порция от ястието с кисело мляко.


Здраве
КАК ДА ПРЕБОРИМ ХРЕМАТА
	Вече е факт – хремата Ви е приклещила в ъгъла и не спира да Ви тормози. Вместо да се предавате и примирявате с окупационното положение, сега е моментът да се въоръжите с точните мерки и да отвърнете на удара. Ето някои от най-разпространените методи за елиминиране на хремата. За да преборите хремата, трябва да си осигурите подходящи условия за лечение. Като за начало, поддържайте въздуха в стаите свеж и влажен. Сухият и замърсен въздух често води до възпаление на синусите, а при наличието на хрема влошава положението. Направете си и ароматерапия за дома. С ухания на ментол, евкалипт или чаено дърво ще отпушите носа и в същото време ще ароматизирате стаите. Затоплете се за да прогоните вирусите. Затоплянето на тялото активизира отделянето на интерферон в организма и с това засилва естествената защита против вируси. Най-често е достатъчно да напарите краката в гореща вода, в която сте добавили шепа морска сол. След това залейте краката с хладка и веднага в леглото. Всеизвестен факт е, че организмът се нуждае от повече течности, за да бъде здрав и енергичен. А когато се оплаквате от хрема, правилото важи с двойна сила. С вода и сокове хидратирате мембраните, като по този начин улеснявате преминаването на секрета и поддържате носа отпушен. С топъл чай или бульон пък насърчавате разпадането на слузта и едновременно с това зареждате с енергия имунната система. Отличен "коктейл“ срещу хремата е чаша топла вода, примесена с 1 с.л. мед и прясно изцеден лимонов сок. Топлите компреси облекчават хремата, като отварят носните ходове. Топъл компрес може да си направите като затоплите леко навлажнена кърпа и я сложите на лицето си. Друг вариант е да вдишвате парите на гореща вода, "овкусена“ с малко сол или да си вземете топъл душ, за да се сгреете. Както има храни и напитки, които подпомагат отпушването на носа, така съществуват и такива, които подсилват хремата. Такива са кофеиновите напитки, алкохолът, плодове като киви и авокадо, зърнени и бобови култури. С тях стимулирате производството на повече секрет и подпомагате запушването на носа. Пушенето също има отрицателен ефект, тъй като увеличава лигавицата на синусите, в следствие на което мембраните се подуват и носът се запушва. Още съвети, с които да преборите хремата:
·	Приемайте повече витамин С – това е природният антихистамин, който стабилизира клетъчните мембрани.
·	При запушен нос опитайте да вдишате известно време от аромата на глава лук или чесън. Освен, че имат антисептично действие, те дразнят носа и отпушват носните ходове.
·	Ментови бонбони и пикантна кухня са изпитан метод в борбата с хремата.
·	Когато спите, дръжте главата си повдигната с помощта на хавлиена кърпа или по-висока възглавница, за да не ви се запушва носа.
·	Едно от най-важните правила при хремата е да не духате силно носа. Силният натиск може да върне секрета обратно към синусите и да влоши здравето.
·	Ако въпреки предприетите мерки хремата отказва да си "тръгне“, тогава по-добре се консултирайте с лекар.
·	
Любопитно
Ако крещите 8 години 7 месеца и 6 дена ще изработите достатъчно енергия за да стоплите чаша кафе.
(Едва ли си струва да се опитва).

Човешкото сърце създава налягане способно да разпръсква кръв на 10 метра. 
(О, Господи!) 

Оргазмът на свинята продължава 30 минути. 
(Искам в следващия си живот да съм свиня!) 

Бръмбарът може да живее 9 дена без глава. След това ще умре от глад. 
(Аз все за свинята си мисля обаче). 

Ако си удряте главата в стената в продължение на един час може да изгубите 150 калории.
(Не пробвайте у вас..., освен може би на работа!) 

Мъжката богомолка не може да се сношава с глава на раменете. За да започне половият акт женската му отхапва главата. 
(Скъпа прибрах сееее.. Какво по дяволите....???) 

Бълхата може да надскача собствената си дължина с 350 пъти. Това е все едно човек да прескочи футболно поле. 
(Мамка му, егати какъв късмет има свинята, а?) 

Сомовете имат 27000 вкусови рецептора. 
(Абе кво толкова вкусно има на дъното, бе да му се не види!) 

Някои лъвове правят секс по 50 пъти на ден! 
(Колкото пъти искат да правят, аз пък искам да съм си свиня.) 

Пеперудите имат вкусови рецептори на краката. (Сякаш ми пука!) 

Десничарите живеят средно с около 9 години повече от левичарите. (Аз съм десничар!) 

Слоновете са единствените животни, които не могат да скачат. (И по-добре!) 

Окото на щрауса е по-голямо от мозъка му. (Познавам такива хора) 

Белите мечки са левичари. (Ако станат десничари ще живеят по-дълго). 

Хората и делфините са единствените същества, които правят секс за удоволствие.
(Да му се не види и тъпата свиня!!! 30 минути оргазъм и не й се прави секс!)

Усмивки 
Самолетът стои на пистата и се подготвя за излитане. Пристига екипажът и какво да видят ужасените пътници - и двамата пилоти са слепи и се придвижват с помощта на бастунчета. Докато някой да успее да каже нещо, вратата се затваря и самолетът се засилва по пистата. Вече се движи с главоломна скорост, когато пътниците виждат, че пистата свършва и ще се забият в оградата.
	- А-а-а-а-а-а! - чуват се ужасени писъци. Главният пилот дръпва лоста към себе си, самолетът се издига и политат.
Вторият пилот казва:
	- Ей, да знаеш майна, някой ден пътниците няма да запищят и така и ще се претрепем в тая ограда.
J J J
Гледам комшията в 4 сутринта простира: 
-	Абе, комши, какво правиш? 
-	Простирам! 
-	Че кога изпра? 
-	Докато готвех. 
-	Докато готвеше? Че кога спа?
-	Като се жених!
J J J
Клиент влиза в магазин за наливен алкохол.
	- Половинка "Сунгурларска"!
Продавачът налива от един бидон половин литър ракия, вади етикет "Сунгурларска", залепва го на бутилката и го подава на клиента.
	- Половинка "Поморийска"!
Продавачът отново налива от бидона, вади етикет "Поморийска", лепва го на бутилката и подава на купувача.
	- Половинка "Сухиндолска"!
Продавачът вади трета бутилка, пак налива от бидона, лепва етикет и подава.
	- И половинка "Сливенска перла"!
	- "Сливенска перла" няма!
	- Как няма, бе? Нали виждам, че бидона е пълен с ракия.
	- Ракия има - етикет няма!
J J J
	- Тате, може ли да ти взема ключовете от колата? - моли абитуриент баща си. - Искам да се похваля пред съучениците си, че карам кола за двадесет хиляди.
	- Ето ти един лев и се похвали, че се возиш на автобус, който струва двеста хиляди.
J J J
След посещение на музей, учителката пита учениците:
	- Кой ще каже какво най-много му е харесало в музея?
Иванчо вдига ръка.
	- Кажи, Иванчо.
	- Ами най-много ми хареса, как Марийка се преби на стълбите...
J J J
Мъж влиза в бара и крещи на бармана:
	- Една кока!
Барманът:
	- Какво е това кока?
Мъжът със снизхождение:
	- Това е тъмна течност, състояща се от натриев карбонат, екстракт от растението кока и оцветител Е5!
Барманът:
	- Аха, разбрах ви. А да ви дам ли към коката пластмасов цилиндричен прибор за смучене или не...??? 

Занимателна страничка 
ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ:
ЗАДАЧА 1: 
	Моторист кара по тесен селски път. Фаровете му не работят. Няма улични лампи и лунна светлина. И все пак мотористът успял да избегне мъж, облечен целият в черно и ходещ по средата на пътя.
ВЪПРОС: Как мотористът е избегнал човека?
ЗАДАЧА 2:
	На 6 стола, разположени в правилен шестоъгълник са седнали Адамс, Браун, Джоунс, Марлоу, Смит и Уилямс. Единият от тях е мъртъв, а убиецът е сред останалите петима.
Данни:
1. Джоунс стои от лявата страна на вуйчото на мъжа, който е седнал срещу него...
2. Убитият няма роднини!
3. Адамс пита Марлоу кой седи до него, за да му поиска цигара.
4. Убиецът не седи до вуйчото или до неговия племенник, а убитият е между тях.
5. Мъжът от дясно на Смит, който не е Джоунс, седи до убиеца.
6. Адамс седи точно срещу Уилямс, който нервно пуши цигара.
ВЪПРОС: Кой кого е убил?
ЗАДАЧА 3:
	Марийка и Иванчо стоят от едната страна на безкраен влак. От другата страна на влака има затвор и гробище. Майката на Марийка е в гробището, а бащата на Иванчо в затвора.
ВЪПРОС: Как децата ще стигнат до родителите си?
ЗАДАЧА 4:
	Сашо, Валери, Петър и Емил са ученици от 5 клас. Единият от тях е гимнастик, другият – футболист, третият – волейболист, а четвъртият – борец. Веднъж Сашо и Петър били на кино по същото време, когато волейболистът участвал в мач. Валери и бореца участват в кръжока по математика, заедно с футболиста. През лятото борецът бил на спортен лагер и изпратил картички на приятелите си, но едната от тях се загубила и поздрави получили само Емил и Сашо. Футболистът и Сашо стоят на един чин.
ВЪПРОС: С какъв спорт се занимава всеки от приятелите?
ЗАДАЧА 5:
	Имате три различни подправки и две торбички, с които да ги пренесете. Условието е да не смесвате по никакъв начин подправките, както и да не се изцапате.
ВЪПРОС: Как ще стане това?
f f e e 

ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА
(САМО СНЯГ И СЛЕДИ ОТ ДИВИ ЗАЙЦИ)

	При условие, че в заслона три денонощия не е влизал никой и не е палена печка, то от студа водата в пълното шише би замръзнала, а шишето би се строшило на парчета. Явно, някой е живял през това време в заслона и е палил печка.

