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Приоритети
В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
На 29 март 2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ). Присъстваха всички членове на УС, а
председателят на Контролния съвет (КС) на НАСГБ Маринка Маринова участва със съвещателен
глас. На заседанието бяха разгледани редица въпроси, свързани с дейността на НАСГБ.
УС прие докладна от председателя за дейността на НАСГБ за периода от 16.02.2017 г. до
29.03.2017 г.
Бяха утвърдени нови членове на НАСГБ от Териториални организации: Благоевград, Ямбол, Русе, Велико Търново и Габрово.
УС прие Графика за провеждане на годишните отчетни събрания на ТО на НАСГБ за 2016
г., който беше изпратен на териториалните организации.
УС обсъди сценария за провеждане на Общото годишно отчетно събрание на НАСГБ за
2016 г., на 29 март 2017 г., от 17:00 ч., хотел „Интелкооп“.
По предложение на Тодор Радев, УС взе решение да внесе предложение в Общото събрание
(ОС) на НАСГБ на 29.03.2017 г., при обсъждането на изменението и допълнението на устава на
НАСГБ да бъде добавен изборът на резервни членове на всички органи на НАСГБ, както следва:
– избор на резервен пълномощник на ОС от съответната ТО или Зона;
– избор от Териториалното събрание на резервен член на ТУС на съответната ТО;
– избор от ОС на резервен член на УС на НАСГБ и резервен член на КС на НАСГБ.

Живка Огнянова
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Делници и празници
НЕЗАБРАВИМА СРЕЩА
Отдавна плануваното мероприятие за обмяна на опит между ТУС на ТО на сляпо-глухите
в гр. Добрич и гр. Шумен и двустранната среща между спортните клубове „Мадарски конник
2015 г.“ и „Устрем“ се осъществи.
Месец преди това започнахме усилена подготовка и на 20 април отпътувахме с буса на ПП
„Успех“ гр. Добрич. Пролетният ден беше много студен, прехвърчаха снежинки, но ние се радвахме, че ще се срещнем с нашите приятели.
Посрещнаха ни с погача и шарена сол. Калинка Ковачева подари на всеки букетче здравец
за здраве и късмет.
В клуба беше топло и уютно. След големите емоции се настанихме и председателката на
ТО Добрич откри срещата. Тя разказа за работата, която се върши в организацията, сподели за
колективния живот, който водят.
Янко Стайков изказа благодарност за доброто посрещане и пожела на всички здраве и почести срещи.
Последва състезанието по канадска борба с лява и дясна ръка за жени и мъже. Първо място зае Емил Димов от гр. Шумен. На второ място се класира Илия Костов от гр. Добрич и трето
място за Ивелин Тодоров от гр. Шумен.
От жените на първо място се класира София Ганчева от гр. Добрич, второто място зае
Йорданка Стайкова от гр. Шумен, а трето място за Радка Великова гр. Добрич. Отличилите се
бяха наградени.
Ивелин Тодоров, председател на ОСКСГ гр. Шумен, поздрави спортистите, като им пожела още по-големи успехи и никога да не се предават.
Добруджанци бяха подготвили вкусен обяд. Преди да започне обядът Илия Костов мина с
кошничка красиво нашарени великденски яйца и подари на присъстващите по едно. Започна борба за излъчване на „яйце – борец“. Царицата на „яйцето – борец“ стана Радка Великова, която беше закичена със специална корона.
По време на обяда сътрудничката на ТО Шумен Върбина Станкова повиши настроението
като изпяваше началото на дадена песен и присъстващите трябваше да познаят кой е нейният изпълнител.
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Делници и празници
Руска Иванова и Димитър Кънчев от гр. Добрич рецитираха свои стихове. Еленка Христова от Шумен поздрави всички с хубава народна песен. Група „Еделвайс“ се прояви със свои изпълнения.
В клуба прозвучаха от всички песните на Паша Христова, Емил Димитров, Михаил Белчев.
Проведе се викторина, подготвена от сътрудничката на Шумен, включваща най-вече въпроси от живота на Асоциацията. Правилните отговори получиха награди.
Разменихме си подаръци между двете организации.
Не разбрахме кога изтече неусетно времето и ние трябваше да отпътуваме.
За сетен път се уверихме, че както е широка добруджанската земя, така са широки и сърцата на хората й. Много работят, но умеят и да се веселят.
Приятели от Добрич, обичаме Ви!
До нови срещи в гр. Шумен!

Върбина Станкова
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Делници и празници
ЗА ЗДРАВЕ И МЛАДОСТ
Цветница е един от най-големите християнски празници, който се чества в неделята след
Лазаровден и една седмица преди Великден. Ден на цветята, младостта и зараждащия се живот. В
някои краища на България празникът се нарича още Връбница, Цветна Неделя, Вая и Куклинден,
но навсякъде е посветен на тържественото посрещане на Исус Христос в Йерусалим с лаврови и
маслинови клонки.
На Цветница в църковните храмове се отслужват богослужения, които започват още във вечерта на Лазаровден.
През деня вярващите си взимат върбови клонки, символизиращи палмовите, с които е бил
посрещнат Божият син, откъдето идва и едно от другите имена на празника – Връбница. Те се освещават заедно с пролетните цветя с помощта на специални молитви.
Всеки може да вземе от осветените върбови клонки и цветя, за да ги отнесе вкъщи за здраве.
По традиция клонка от върбата се поставя пред иконата, за да пази дома от всякакви злини. От
останалата част се оплита върбово венче, което се поставя над входната врата, за да защитава цялото семейство от уроки чак до разпукването на следващата пролет. Символиката на празника,
който се чества от IV век, се е запазила до днес, а молитвите са отправени към Божия син с надеждата да не дава никому кръст, по-голям от този, който може да носи.
Тази година Цветница се падна на девети април. Група членове на териториалната организация на сляпо-глухите Добрич посетихме традиционно храм „Св. Георги”. Предварително си взехме от осветените върбови клонки. Така, със свежата зеленина в ръка, пристъпихме в църквата.
Храмът бе препълнен с хора, които също бяха спазили традицията. Послушахме богослужението,
изнесено от архиeрей Стоян Димов. Запалихме свещички за здраве, помолихме се късметът и берекетът да ни следва и тази година.
След богослужението влязохме в близко кафене, за да се постоплим с топла напитка. Председателката Калинка Ковачева почерпи за имения си ден. Разделихме се в добро настроение, за да
закачи всеки от нас върбовото си венче на входната врата с надеждата за здраве, младост и свежест.

Калинка Ковачева
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Делници и празници
ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИК В ТО БЛАГОЕВГРАД

На 05.04.2017 г. ТУС на ТО Благоевград на НАСГБ се събра и реши на 12.04.2017 г. за втора поредна година да отбележи и отпразнува най-хубавия светъл християнски празник – Великден. Бяха поканени всички членове на ТО на НАСГБ в гр. Благоевград.
На 12.04.2017 г. в 12:30 часа се събраха членовете на ТО Благоевград в клуба за социални
контакти.
Председателят Емил Якимов откри празника с кратко слово и пожела отбелязването на Великден да стане традиция, а на членовете много здраве, щастие, обич и дай Боже повече такива
срещи.
Председателят и ръководството на ТО Благоевград организираха богата почерпка. Веселието продължи с песни, хора и танци. За доброто настроение се погрижиха Емил с акордеона и Виктория с китарата. Всички не спираха да се забавляват и да пеят.
Председателят Емил Якимов се погрижи всеки член на ТО Благоевград да получи пакет с
хранителни продукти и по един топъл Великденски козунак.
Тържеството продължи до късни часове. Разделихме се с пожелания за много здраве и до
нови срещи!

Емил Якимов и Емилия Якимова
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Делници и празници
15 ГОДИНИ ТО НА НАСГБ – ГР. ЯМБОЛ
Преди 20 години на 15 август 1997 г. е учредена НАСГБ от г-н Парапанов. 20 години организацията, водена от г-н Парапанов, който не жали сили, непреклонен пред трудностите, пренебрегвайки личния си живот, следва една благородна кауза – да помага на хората с двойно сензорно
увреждане.
Нашата териториална организация е основана на 14 май 2002 г. от 7 членове, а в последствие се разраства до днешния си състав от 30 членове. Въпреки икономическите кризи в страната
през изминалите 15 години, организацията достига високо ниво на развитие, успехи и постижения. Нашите членове са изявени спортисти и активни участници в художествената самодейност.
Винаги се връщат с грамоти и медали от организираните от НАСГБ национални, европейски и
световни състезания. Организацията си има свой активен живот – отбелязват се национални и
църковни празници, празнуват се рождени дни.
И за да отбележим 15-годишния ни юбилей се събрахме отново всички. Председателят Лечко Димов поздрави всички с добре дошли и пожела весело изкарване на празника. На тържественото мероприятие присъстваха: Димитър Парапанов – председател на НАСГБ, Светлозар Парапанов – изпълнителен директор на НАСГБ и директор на НЦРСГ, Станчо Ставрев – зам.-кмет на
община Тунджа и неговият екип, Милена Янъкова – директор РДСП, Теменужка Юрукова – главен специалист РДСП, Руска Стратиева – председател на ТО на ССБ.
Поздравителни адреси и адмирации получихме от нашите гости за успешната ни работа
през тези 15 години.
Подготвихме за нашите гости по един скромен подарък.
Председателят Лечко Димов поднесе на г-н Парапанов портрет с лика на Левски с надпис
„Дела трябват, а не думи“. А посланието към г-н Парапанов е: „Като докоснете този портрет да
почувствате силата, излъчващата се от него и да продължите като създател и обединител на
НАСГБ“.
Поднесохме на Светлозар Парапанов картина с изображението на „Безистена“ с посланието
да си спомня за град Ямбол.
Не подминахме и г-н Ставрев. Председателят г-н Димов връчи портрет с лика на Левски с
посланието към г-н Ставрев да следва пътя, по който е поел и да не се отклонява от него.
И за изненада на всички, децата от училище „П.Р. Славейков“, с ръководител г-жа Сивова,
ни поздравиха по случай празника с мотиви за Лазаровден.
Председателят г-н Димов вдигна тост за здраве и благоденствие за всички.
Така премина днешният ни празник с много усмихнати лица на членове и гости, с песни и
танци и с пожелания за нови срещи!
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Мария Димова

Приятели от близо и далеч
С ПОЛЪХ НА ПРОЛЕТ И ЛЮБОВ
Тази година зимата бе продължителна, мрачна и студена. Нещо неслучвало се от години.
Хората бързаха по непочистените от дълбокия сняг улици, за да се приберат в топлите си домове.
Природата бе застинала под дебелата снежна покривка. Всички очакваха с нетърпение пролетта.
И тя пристигна с полъха и крилете на любовта.
В средата на месец февруари витрините на магазините грейнаха с огромни червени и шоколадови сърца, плюшени зайчета и мечета. Слънцето грейна неочаквано и стопи за часове снега по
улиците на Бургас. Морето плавно се люшкаше по пустия студен пясък на плажа.
На 14 февруари към огряното и затоплено от слънцето небе, се носеха стотици червени балони с формата на сърце. Влюбени и щастливи хората се усмихваха по улиците. Усмихна се и
природата. По дворовете цъфнаха първите кокичета. Оживление, трепет и надежда настъпиха
сред членовете на РСО Бургас.
Председателката г-жа Бинка Монева извести съюзните членове, че ще бъде проведено пролетно събитие.
Мероприятието се проведе на 16 февруари 2017 г. в ресторант „Младост“, намиращ се в
центъра на града. Присъстваха над 80 съюзни членове и техните придружители.
Почетни гости на събитието бяха проф. Севдалина Турманова – заместник областен управител и Димитър Николов – кмет на Бургас. Той поздрави лично всички присъстващи и изказа
мнение за значението и ценността на съюзната ни организация.
За пореден път бе приготвен и традиционният курбан за здраве. Той бе осветен от отец Севастиян, който служи в най-голямата църква на Бургас „Св. св. Кирил и Методий“.
Поздрав към всички присъстващи поднесоха г-н Ангел Драгов със своето произведение
„Ода на слепотата“ и любимата народна певица Румяна Маринова с песни за любовта и живота.
Настроението бе приповдигнато.
Събитието бе отразено с репортаж от местна телевизия.
Пролетта пристигна, окрилена от слънце и любов и ни донесе надежда за мир и благоденствие.

Иванка Костова
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Щрихи от родината
ДА УЛОВИШ ЗАЕК
Разказът „Да уловиш заек“ не е ловен, а чисто житейски. Комичната ситуация: лов на заек с
голи ръце в полето, е само част от многото теми в него. Така вместо заек, попаднахме на древно
оброчище. Но и това не е всичко. В него става дума и за обикновените неща в живота ни – тези, с
които се сблъскваме ежедневно. Това са принципите и компромисите, приятелството и предателството, глупостта и алчността, злобата и завистта. Предполагам, че разказът „Да уловиш заек“ ще
се чете с лекота, защото в него всеки ще припознае и себе си. Той е и емоционален, нещо от което
имат голяма нужда, особено слепите инвалиди. Този разказ ще ги откъсне за миг от сивото ежедневие и, дай Боже, да им донесе радост и поводи за размисъл. Сухата информация за древното
оброчище ще се хареса по-малко, отколкото ако е вплетена с комични ситуации.
От автора
Историята на откриването на древно оброчище е случайност, както много други открития.
Млади хора, току-що създали семейства, се бяхме събрали в дома на един от компанията. Мъжете
пляскахме карти на бридж-белот, а жените бистреха мода, рецепти, диети, може би клюки, когато
не ги слушаме. Това бе една банална ситуация по онова време. Домакинът донесе каничка вино,
за да повдигне градуса на настроението. Но един от карето бе много настоятелен каничката да
прави пълна обиколка на масата след всяко раздаване на картите. При такова темпо виното свърши бързо. Домакинът напълни отново каната, но вече размътихме главите и започнахме да грешим в игрите. Дойде моят ред да сгреша, но всъщност грешка нямаше. Бях си изкарал играта, но
имаше шанс да направим капо противника. И тогава сгреших. Възмутен, партньорът ми ме обиди: „Абе, некадърник, що не ми върна?“, Гошо (домакинът) наруши добрия тон в компанията.
Трябваше да реагирам по някакъв начин, и аз го направих. Избутах картите пред мен на масата и
казах: „Излизам от играта. Нека някой, който не греши, да ме смени.“ Имаше свободни хора, но
никой не пожела. Жените бяха доволни, че компанията нямаше да се дели на мъжка и женска.
Дори от карето никой не поиска да продължим играта. Изглежда и на тях омръзна това цакане,
надцакване и прецакване. Настъпи дълга пауза.
Зачервен от изпитото вино и направения гаф, Гошо направи неустоимо предложение:
„Искате ли утре пак да се съберем на вино и заек за мезе?“. С това целеше да замаже грешката си.
Може би и затова никой не бързаше с отговора. Всеки имаше някакви съмнения. За виното знаехме, защото бяхме участвали в прибирането на гроздовата реколта, но заек откъде? Никой от нас
не е ловец. И пушка нямахме. И зайци не гледахме. Нещо ни смущаваше в предложението и това
бе заекът.
Усетил съмненията ни, домакинът продължи: „Знам къде е хралупата на един заек. Сега ва-
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ли сняг. Заекът ще затъва в него. Ще го заобиколим. Ще го захлупим с палтото и после… лесното“. Не го виждах това лесното. Ако снегът пречи на заека, то той ще пречи и на нас. Това няма
да ни направи по-бързи от заека. Погледнах през прозореца. На перваза имаше 10 см сняг. Имаше
обилен снеговалеж. Кой знае защо, но в главата ми нахлу един неприятен детски спомен, свързан
със заек. Обичах тези кротки дългоушковци. Намирах ги за красиви и занимателни. Стана ми хоби да се грижа за тях. Берях им млечка, тученица. Ходех за детелина и фий извън града. Хранех
ги, сменях им водата, чистех зайчарника. Те пък благодарствено близваха пръстите ми, когато
посягах да ги погаля. Вярно, че веднъж ме ухапа един, но аз не му се сърдех. Може да е бил раздразнен или по-темпераментен.
Така до една неделна сутрин, когато баща ми доведе един човек. Хванаха най-големия заек
за ушите и го измъкнаха от зайчарника. Касапинът стъпи на задните крака на заека и те изпукаха.
Счупи ги, а заекът от болка или страх от предстоящото, изписка с тънко детско гласче. Острието
на ножа го прекъсна. Изпищях и аз и разплакан избягах на улицата. Бях виждал как ги дерат и
чистят, но никога как ги убиват. Бях травматизиран за дълго. Вечерта имаше заешко. Дълго време
не посягах към чинията. Бях гладен и не исках да си лягам с празен стомах. Хапнах и веднага баща ми се подигра: „Е, как е? Вкусно ли е зайчето?“. Този човек не можа да се научи да разговаря
с мен човешки до последния си ден. Искаше ми се да му кажа, че живото зайче ми харесва, а не
безформената мръвка в чинията. Не го казах, защото не исках денят ми да завърши с бой. Биеше
ме рядко, но винаги жестоко.
Все пак по време на вечерята казах: „Повече няма да гледам зайци“.
За късо време зайците бяха изклани, а зайчарникът разкован за подпалки.
Обичах и дивите зайци. Възхищавах им се за лекотата, с която бягат. Залепили уши към гърба,
правеха скокове с лекота, сякаш са безтегловни. Зайците имаха само врагове в природата. Затова
се смятах за техен приятел и защитник.
Сега се съгласих да участвам в лова на заека. Това бе тежък компромис за мен. Мислех, че
няма да се падне на мен да го хвана. Ако пък излезе при мен, може и да не го хвана. Разкъсвах се
между принципи и компромиси. Не исках да се деля от приятели заради принципа: „Който се цепи от колектива и колективът ще го отцепи.“, но така предавах заешката кауза и преминавах в
редиците на враговете им. Струваше ли си компромиса и каква цена ще трябва да платя?
Решихме сборният пункт да е утре в девет часа пред входа на районната болница. В неделя
сутринта излязох навън, за да видя какво е времето. Валяха обилно едри снежинки. Снеговалежът
не бе спирал през нощта и бе натрупал малко под коляното. В такова време не е за излизане. Да,
но съм дал дума. И отново принцип: „Казана дума – хвърлен камък“. Назад не се връща. Тогава
не сняг, а камъни да валят, пак ще отида. Пак компромис, нали?! Облякох ватенка, сложих шапка,
обух гумени ботуши и бях готов. Нямах намерение да се обаждам на жена си заради лошото вре-
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ме. Когато се обърнах да изляза от гаража, тя ме чакаше на вратата: „И аз ще дойда“. Огледах я
критично. С ново дълго и модно палто, с високи ботуши с тънки токове… хващаше око, но не
ставаше за лов. „Ти на модно ревю ли ще ходиш? С тия ботуши можеш само по мраморните
плочки в центъра да ходиш, но не и по баира“. Мислех, че ще се откаже, но не познах. И на нея
не й се стоеше край телевизора и кухненската печка.
Пред входа на болницата се събрахме едновременно седемте човека от компанията – три
жени и четирима мъже. Потеглихме веднага към баира. Ходенето бе трудно. Улиците не бяха почистени от снега и натрупахме умора още в града. Сега бе още по-трудно по нагорнището на баира. Сменяхме често водача, защото той правеше пъртината. Останалите стъпвахме по следите за
икономия на енергия. И така до билото. Там снегът се усили и видимостта се влоши. Имаше
опасност да подминем падината с пътеката. Добре, че снегът премина в суграшица, та видимостта нарасна. Не бяхме подминали пътеката. Слизането по баира бе по-леко и емоционално. Тук
драките така оплитаха някого, че се отскубваше от тях с чужда помощ. Падания, подхлъзвания,
шеги, смях. Стигнахме до един гъсталак, пред който минаваше пътеката. Край, дотук сме. Гъсталакът бе непроходим. Клоните му се бяха преплели така, че се отказахме дори да опитаме. Но ние
намерихме изход. Там, където бе пътеката, се бе образувал тунел под драките. Мястото бе наклонено. Лягаш по гръб и се плъзгаш под гъсталака. Лесно, удобно, но… спираш чак в падината. Тези, които минаха първи, чакаха следващите и ги прехващаха. Да, едни прехванахме, други изпуснахме в падината, и пак много смях. Голям майтап щеше да е жена ми как върви с високи и тънки
токчета по надолнището, а за палтото няма да говоря.
Слязохме до товарната рампа на ресторанта. Кухнята светеше, коминът пушеше – значи
вътре има живот. Да, но отвън нямаше. Дори кучета и котки нямаше около контейнера за смет.
Нямаше и следи по снега от хора или животни. Заобиколихме заведението, за да стигнем до входа. Вратата бе запречена от пряспа и не можеше да се отваря навън. Изчистихме я и влязохме във
фоайето. Започнахме изтупване на снега от дрехи, обувки и шапки. Вратата откъм залата се отвори и на нея се появи портиерът: „Автобусът ли дойде? Други има ли?“. Ние се спогледахме:
„Какъв автобус?“. „Ами вие с какво дойдохте?“ – озадачи се портиерът. „Пеша, напряко през баира.“ – отговорихме ние. Портиерът се плесна по челото и пак попита: „Абе в такова време сте
тръгнали през баира?“. Огледахме се за психиатър да ни диагностицира за луди, но нямаше такъв. Ние пък се виждахме здрави, млади, силни и сплотени.
Влязохме в залата. Веднага ми направи впечатление, че масите са подредените в една дълга
редица. Нощен банкет или днес очакват сватба – предположих набързо. На единия край, от онзи
дето е близо до шублера и касовите апарати, седяха петима души – две сервитьорки, сервитьор,
готвач и портиерът. Пред всеки от тях имаше чаша чай, а пред мъжете и по едно малко коняче.
„Лелеее, толкова рано, а те вече са захапали джама! До обяд може да вържат кънките“ – мислех
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си аз. Но ако са нощната смяна е съвсем в традицията на тези професии. Настанихме се до тях.
Едната сервитьорка – миловидно момиче попита: „Ще поръчате ли нещо?“. Големият Гошо в качеството си на водач изпревари всички: „Три чая за жените“. Сервитьорката не искаше да се разкарва два пъти и затова попита професионално: „А за мъжете няма ли?“. Гошо бе в стихията си и
отговори: „После, сега имаме работа“.
Пръв се закачи за думите му готвачът: „Каква работа в това време?“. Големият Гошо сякаш
това чакаше и веднага издекламира: „Знам хралупата на един заек. Отиваме да го хванем. Той не
може да бяга в снега. Скачаме отгоре му и го захлупваме с палтата. После лесна работа“.
Слушах тези фантасмагории на Гошо и си мислех: „Сега или ще паднат от смях или ще му
се вържат“. Пръв се закачи на куката със заека за стръв готвачът. Закачи се здраво и потопи плувката: „Ами щом е така, от вас заека, от мен приготвянето му. И гарнитурата ще е от мене“.
Гледах как здраво се закачи, а после майсторски се самопокани. И приятелите ми налапаха
ченгела, защото на него имаше гарнитура. Келнерът видя, че келепирът му се изплъзва и се включи почти моментално: „А пък от мен ще е пиячката“.
Гледах този театър на абсурда. Тук всеки мислеше себе си за хитър и как ще прецака останалите. Гарнитурата и пиенето щяха да са за сметка на банкета или сватбата. За приятелите ми е
все едно откъде са – важното е да е аванта. Гледах, но си траех. Забавно ми е. Защо да им развалям играта? И духът на апостол Тома Неверни, който се бе вселил в мен, не изтрая на тази комедия и ми каза тихичко: „Петко, нищо няма да излезе от това! Рибата в морето, заекът в полето, а
вие с гарнитури и пиене се самозалъгвате. Какъв ще е този заек, дето ще стигне за седем човека
компания и на пет – персонал на заведението? Не заек, а сърна или по-добре глиган да уловите“.
Замълчах. Прав е апостол Тома, но защо само двамата с него виждаме това?
Излязохме и тръгнахме за заека. Стъпвахме в оставените преди малко следи. Така стигнахме до падината, по която бяхме дошли, но сега я пресякохме. Минахме по дървено мостче. А то –
красиво като за снимка… Сковано от бели брези и накичено със сняг. Белотата на брезите се конкурираше с тази на снега. От него сякаш струеше романтика. Над мостчето имаше малко вирче,
затрупано сега от снега. Само малко сиво петно от мокър сняг напомняше за него. Никой не носеше фотоапарат и трябваше да го заснемем само в паметта си.
Оттук нататък само големият Гошо знаеше пътя към заека.

Следва продължение...

Петко Абаджиев
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ЧЕТИРИ ОТ НАЙ-ЕКСТРЕМНИТЕ МЕСТА НА ЗЕМЯТА
Най-сухото място на света: Пустинята Атакама, Чили
Атакама

е

една

от

най-

големите пустини в Южна Америка с
площ от 181 300 км². Намира се в Северно Чили между Андите и Тихия океан.
Пустинята

е

на

15

милиона

годи-

ни. НАСА използва терена за проба на
техника за бъдещи мисии на Марс поради
сходния терен на пустинята с марсианския.
Атакама е тясна крайбрежна пустиня, която заема северната част на Чили, в съседство с брега на Тихия океан. Самото име на индиански език означава „пустинна област“. Тя се простира на около 1000 км дължина от север на юг.
Надморската и височина е 500 м, но по склоновете на Андите достига и до 4200 м.
Тази южноамериканска пустиня е една от най-безводните, една от най-сухите на земното
кълбо. Тя се намира под постоянното влияние на високо атмосферно налягане и студеното Перуанско течение, които са пречка за образуването на валежи. Преобладаващите южни ветрове, които духат успоредно на брега, не донасят валежи по крайбрежието. В една ивица земя край океана,
широка около 30 км, която обхваща западните склонове на Бреговите Кордилери, не вали години
наред. Местните жители с право казват, че тук земетръсите са по-чести от валежите.
Дори високите части на планините в Атакама са твърде сухи. Все пак дъждовете тук са почести. По цялото протежение на Андите предпланините им приличат на зелени и влажни оазиси.
В един от тези оазиси се намира гр. Арекипа. Той е разположен в полите на опасния си съсед –
вулкана Мисти. Тук през най-дъждовния месец февруари падат до 100 мм валежи.
На фона на могъщите планински масиви и околната пустиня, Арекипа е цъфтящ оазис с
плодородни вулкански почви, с топъл, но сух, еднообразен климат. Тук, благодарение на изкуственото напояване, виреят растения, които дават сочни и вкусни плодове, а също пшеница, царевица. Особено се славят вкусните местни портокали, дини, грозде и своеобразният плод черемоя,
който прилича на борова шишарка с много нежна благоуханна сърцевина.
С изключение на тези „оазиси“ около постоянни извори, цялата останала част на Атакама
има тропичен пустинен изглед. Това е сурова пустиня, покрита с подвижни пясъци, с чакъл и камъни. Над ниските дюни се гонят пясъчни вихри, поради което те постоянно „пушат“. Безотточните и сухи области със силни изпарения са покрити с кора от сол. Потоците, които при случаен
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дъжд се спущат от Андите, се губят из пясъците или се използват до капка за изкуствено напояване в отделни малки участъци.
Растителността е необикновено бедна. Само по бреговете на някои езера и в планинските
клисури растат гигантски кактуси с причудливи форми, най-често прилични на свещници, и сухоустойчиви бодливи храсти. При случаен дъжд се развива краткотрайна растителност. Малко по
-щедра е природата към света на животните. В Атакама могат да се срещнат лисицата агуарачая,
броненосци, костенурки, гущери. По крайбрежните скали и острови гнездят несметни ята птици,
които образуват така наречените „птичи базари“.
Най-близката точка до открития космос: Чимборасо, Еквадор
Чимборасо е спящ вулкан и найвисока точка на Еквадор с 6268,2 м надморска височина. Известен е с това, че
върхът му е най-отдалечената точка от
центъра на Земята – 6384,4 км.
Чимборасо се намира в Андите в
Централен

Еквадор

на

150

км югозападно от столицата Кито. Извисява се на 2500 м над околната местност.
При ясно време Чимборасо може да бъде видян от крайбрежния град Гуаякил.
Районът около Чимборасо е резерват, създаващ защитена екосистема с характерните
за Андите представители на семейство камили – викуня, лама и алпака.
Върхът на Чимборасо е напълно покрит от ледници, като някои от ръкавите им достигат до
4600 м. Тези ледници са основният източник на вода за населението на провинциите Боливар и Чимборасо. Ледниковата маса на Чимборасо е намаляла през последните десетилетия поради комбинираното влияние на глобалното затопляне, пепелта от скорошното изригване
на вулкана Тунгурахуа и феномена Ел Ниньо.
Както и при другите ледници в еквадорските планини местните жители използват ледниците на Чимборасо за добив на лед, който продават на пазарите в Гуаранда и Риобамба.
Чимборасо е само на 1° южно от екватора. Диаметърът на Земята е най-голям при екватора
като морското равнище също е издигнато спрямо това на 28° северна ширина, където се намира Еверест. Поради това се смята, че Чимборасо спрямо Еверест е по-отдалечен от центъра на Земята, въпреки много по-ниската си височина спрямо морското равнище. По отношение на височината спрямо морското равнище Чимборасо е с 2581 м по-нисък, като дори не е най-високият
връх в Андите.
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Хоризонти
Най-горещото място на земята: Пустинята Дещ е Лут, Иран
Дащ е Лут или Дещ е Лут е пустиня в
югоизточната част на Иранското плато.
Площта ѝ е 52 000 кв км, която я прави 25тата по площ пустиня в света. Най-високата
измерена температура на повърхността на
пустинята е била 70,7 °С. Пустинята Дащ е
Лут е едно от най-сухите и горещи места в
света. Територията ѝ обхваща каменна пустиня, масивни набраздени скални ридове, дюни.
Между юни и октомври, над безводната субтропична територия на пустинята духат много
силни ветрове, които предизвикват ерозия в колосални размери; в резултат местността представлява уникален пример за течащи в съвременността геологични процеси.
На 17 юли 2016 година Дащ е Лут е обявена за обект на световното културно и природно
наследство на ЮНЕСКО с площ на обекта 2,278,012 хектара и буферна зона от 1,794,137 хектара,
категория „природно наследство“.
Най-високият водопад на света: Анхел, Венецуела

Анхел е висок 979 м. Разположен е на река Чурун, малък приток на река Ориноко, на територията на Венецуела. Според венецуелските политици е бил винаги известен на местното население. Наречен е на американския авиатор Джеймс Крофорд Ейнджъл, който го „открива“ на 16
ноември 1933 г. и го прави известен пред целия свят.
Официалната височина е определена след проучване на Националното географско дружество през 1949 г. До самия водопад се стига по река за 24 часа. Много често, обаче, ентусиазмът на
туристите угасва след като видят величествения Анхел забулен в гъсти облаци и изпарения.
През периода на суша (от януари до май), водопадът е тънка струя вода, която се разсейва в
мъгла, но в дъждовния период (от юни до декември), той е много мощен и живописен.

Източник: www.bg.wikipedia.org
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СИНДРОМ НА САВАНТ
Синдромът на Савант е рядко състояние, което се свързва с аутизма. Савантите имат много
силно изразени способности, за сметка на други познавателни нарушения. Това състояние може
да бъде както наследствено, така и придобито впоследствие, при евентуално увреждане на централната нервна система. Често савантите са наричани „умствено изостанали хора със свръхестествени способности“. Един такъв човек е способен да повтори дословно текст от няколко страници, след като го чуе веднъж. Друг може да умножи няколко шестцифрени числа и да каже отговора моментално. Трети е в състояние да начертае подробна карта на града, след един полет над
него.
През 1887 г. неврологът Джон Даун представя десет случая в Лондон, между които има
момче със способност да запаметява опери. Следват още наблюдения на подобни случаи и той ги
обобщава под общото наименование – аутистични саванти. „Савант“ е френска дума, която означава „знам“.
Синдромът на Савант се проявява, когато отделните полукълба на мозъка не действат нормално. Новородените в повечето случаи са с увредено ляво полукълбо, заради недостиг на тестостерон в плода. Тогава мозъкът се принуждава да работи само с дясното полукълбо. Савантизмът не е болестно състояние, а симптом.
Зоната на гениалността се среща в мозъците на всички хора, но при повечето от тях електромагнитната активност в нея е нулева. Възможно е тя да се стимулира по изкуствен път, но не
се знае какви ще са последствията след това. Съществуват случаи, при които хора стават саванти,
след обикновен удар по главата.
Савантите притежават феноменални умения в дадена област – математика, музика, техника
и т.н. Тези хора имат изключителна памет. Могат да запаметят огромно количество информация,
без да разберат какъв е смисъла на запомненото. Даун дава име на този вид памет – вербална адхезия. Други я наричат „памет без пресмятане“. Въпреки гениалните умения, които притежават,
тези хора не са като другите. Те не разделят интересите си между приятелите, работата, хобитата, партньорите и т.н. Прекарват почти цялото си време в собствени мисли, без да се интересуват
от останалите и почти нямат социални контакти.
Момчетата са по-податливи на този синдром. Савантите са хора с умствени или физически
увреждания, които притежават уникални таланти. Около 10% от аутистите имат тези способности. Същото важи и за 1% от хората, страдащи от умствена изостаналост.
Между способностите на савантите са: невероятна памет, феноменално пресмятане на математически задачи, изключителни музикални и художествени умения. Аутистичните саванти често притежават календарна памет. С нея могат да запомнят цялата информация за дадена личност.
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Около 50% от хората, страдащи от синдрома на Савант, имат някакво нарушение, най-вече
умствена изостаналост.
През 50-те години на XX век са наблюдавани различни умения при савантите, които изглеждат шокиращо. Езиковите умения се срещат сравнително рядко, но все пак са факт. Наблюдаван е савант, който има увреждане на централната нервна система, но въпреки това може да чете
и пише на 20 езика. Някои саванти са способни да запаметяват огромно количество информация,
като статистики, разписания на автобуси, телефонни указатели и т.н. Тази способност се нарича
„меморизация“. Чрез календарното пресмятане, савантите могат да определят какъв ден от седмицата ще бъде произволно избрана дата. Някои саванти притежават уникални музикални способности. След като чуят дадено произведение, те могат да го изсвирят, без да допуснат нито една
грешка. Савантите, притежаващи математически способности, могат да извършват сложни пресмятания и операции, само с помощта на мозъка си.
Синдромът на Савант е едно от най-необяснимите състояния при хората. Много често децата, които го притежават, не се диагностицират правилно и остават с диагноза аутизъм.
Известни саванти
Лесли Лемке се ражда в семейство, в което родителите от дълго време чакат дете. Те се надяват на здраво и весело момченце, но получават точно обратното. Новороденото е с увреден мозък, има церебрална парализа и страда от глаукома, заради която се налага премахване и на двете
очи. Родителите не понасят всичко това и решават да се откажат от детето. Лесли е осиновен от
медицинска сестра, която има още 5 деца, но решава да се грижи за него, докато е в болницата.
Момчето има говорни проблеми и не общува много. Всички вече са го отписали, когато то чува
Чайковски по телевизията. Отива на пианото и изсвирва цялото произведение от първия път. Интересното е, че Лесли няма никакво музикално образование, но може да изсвири всичко, само с
едно прослушване. Въпреки че не е способен да импровизира, той е можел да пресъздаде цялото
музикално произведение, без да изпусне дори една нота.
Ким Пийк се ражда през 1951 г. без разделени полукълба в мозъка. Главата му е двойно поголяма от нормалното. Момчето притежава уникална памет. За около 7 секунди може да прочете
и да запамети една страница от книга. Интересното е, че той е разноок, което му дава възможност
да запаметява по 2 страници едновременно с едното и другото око. Научава над 9000 книги наизуст. В мозъка му са архивирани най-популярните теми сред човечеството, между които: история,
спорт, космос, география, религия и т.н. Не е задължително темата да му е интересна, за да започне да чете. Пийк запаметява телефонния указател на целия щат, в който живее. Освен това, за него ориентацията в САЩ не е никакъв проблем. Той разполага с карта на пътната мрежа в главата
си и се ръководи по нея. Въпреки това, не му позволяват да шофира. За сметка на изключителните си способности, Ким има редица недостатъци. Той е напълно зависим от баща си. Не може да
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се движи самостоятелно и се нуждае от него. Баща му го облича, води го до тоалетна и го храни.
Ким Пийк приема всичко в буквален смисъл. Не успява да се впише в обществото и умира през
2009 г.
Стивън Уилтшър има проблеми с комуникацията като малък. Не говори, а рисува. Когато
иска да спи, рисува легло. Когато иска да яде, рисува храна. Родителите му го водят в специално
училище, след като разбират, че той е аутист. Учителите правят всичко възможно да го накарат
да проговори и накрая успяват. Скриват моливите и той няма как да рисува. Така изрича първите
си думи, които всъщност са „молив“ и „хартия“. След 4 години Стивън вече говори напълно нормално и дори участва в британско телевизионно предаване на Би Би Си, където заявява, че е способен да нарисува всяка една сграда, която му покажат. Журналистите не се доверяват така лесно
и го качват на обиколка с хеликоптер над Лондон. Малко след това, Уилтшър прави подробна
карта на града, като рисува 200 сгради, без да изпусне нито един детайл. Той става един от найтърсените и скъпоплатени художници в цяла Англия. Награден е дори с ордена на Британската
империя от кралица Елизабет II през 2006 г.
Даниъл Тамет получава способността си след епилептичен припадък. Той е способен да рецитира числото ПИ (3,14...), като го знае до 22514-тата цифра след запетаята. Постигнал е рекорд,
при който е казал всичко това за 5 часа и 9 минути. Според него запомнянето става много лесно.
За всяка цифра до 10000 той избира различен цвят, вид и форма в главата си. Англичанинът е
способен да решава изключително сложни уравнения, без да полага никакви усилия за това. Казва, че има определение за всяко едно число. Според него 333 е красиво, 289 е грозно, а 25 е енергично. Освен това, Тамет владее 11 езика. Научава исландски за една седмица. Той измисля свой
собствен диалект, който е между естонски и финландски. Нарича го „менти“.
Елен Будро е жена савант. Тя е умствено изостанала и незряща. Способна е да изсвири
всичко, което чуе, на китара или пиано, но за разлика от Лесли, прави много грешки. Но това не е
нейният основен талант. Когато е още малка, родителите и са удивени от факта, че момичето тича по стълбите и заобикаля всякакви препятствия, без да се блъска в тях. Докато го прави, постоянно мърмори под носа си. След време се разбира, че става въпрос за ехолокация. Будро, подобно
на радар, улавя разпространението на звука пред себе си и разбира къде какво има. Освен в пространството, момичето се ориентира и във времето. Още от 5-годишна възраст, Елен проявява интерес към секундомера и може да каже точно колко е часа, с изключителна точност до секундата.

Автор: Мартин Младенов
Източник: https://cqlo.info/savant/
Статията е публикувана с позволението
на автора.
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Рецепти
МАНАСТИРСКИ ГЮВЕЧ
(предложение на Илия Костов от Добрич)
Продукти: 1 кг агнешко месо, 2-3 глави кромид лук, 500 г пресни гъби, 2-3 домата, 150 мл
олио, ½ ч.ч. ориз, 1 ч.л. червен пипер, ½ ч.ч. вино, 1 връзка магданоз, сол, черен пипер.
Начин на приготвяне: Месото се нарязва на парчета и се запържва леко в 2-3 с.л. от мазнината, след което се изважда. В същата мазнина се запържва леко ситно нарязаният лук и се
прибавя част от ситно нарязаните червени домати. Връща се месото, посолява се, залива се с гореща вода и виното и се оставя да заври. Тогава се прибавят гъбите. Като омекнат месото и гъбите, се прибавят останалата мазнина и изчистеният и измит ориз. Ястието се прехвърля в гювеч и
се пече. Десетина минути преди изваждането му от фурната се прибавят останалите домати, нарязани на едро. Готовият гювеч се поръсва със счукан черен пипер и ситно нарязан магданоз.

***
БЪРЗИ СИРЕНКИ БЕЗ МЕСЕНЕ
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
Продукти: 1 ч.ч. цедено или гъсто кисело мляко, 1 пакетче бакпулвер, 2 бр. яйца, 1/2 ч.ч.
олио, 130 г сирене, 1/2 ч.л. сол, 1 и 1/2 ч.ч. брашно, 1 с.л. ситно нарязан магданоз
Начин на приготвяне: В купа сипвате млякото, прибавяте бакпулвера и разбърквате на ръка докато сместа шупне. Взимате миксера и постепенно прибавяте яйцата, олиото, солта и брашното (не наведнъж, а на няколко пъти). Оставяте миксера и посипвате лепкавото тесто с натрошено сирене и накълцан магданоз (може и без него). Застилате две големи тави с хартия за печене и
със супена лъжица сипвате от сместа на различни купчинки. Пекат се на 180 градуса с включен
вентилатор за около 15-17 минути.
След изпичане сиренките бухват в различни форми, но са еднакво вкусни, особено след като са толкова бързи и лесни за приготвяне.

***
ПЪЛНЕНИ ГЪБИ С КАШКАВАЛ И МАСЛО
(предложение на Върбина Станкова от Шумен)
Продукти (за 2 порции): 8-10 средно големи печурки, 50 г масло, 50 г кашкавал, 1 с.л. олио,
сол и черен пипер на вкус.
Начин на приготвяне: Гъбите се почистват. Махат им се пънчетата. Подреждат се в намазана с олио тавичка, като се поставят с дупката на пънчето нагоре. В дупката се поставя по едно
парченце масло и по едно кашкавал. Полива се с половин чаена чаша вода. Пекат се в силна фурна за около 20-25 минути.
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Усмивки
ВИЦОВЕ
В полицията мъж се обръща към инспектора:
– Може ли да видя този мошеник, който през нощта влезе у нас?
– За какво ви е?
– Да ми каже как е успял да влезе, без да събуди жена ми...

***
– Петърчо, какъв искаш да станеш като пораснеш?
– Полицай.
– А ти, Сашко?
– Бандит, за да можем пак да си играем заедно.

***
Mъж в просъница мърмори на жена си:
– Скъпа, моля те, свали ми чехлите и изключи телевизора.
– Дръж се, скъпи. Все още сме в театъра...

***
Жена кандидатства за работа. Питат я:
– Женена ли сте?
– Да, два брака.
– Деца?
– Шест. Две от първия брак, две от втория, и две лично мои.

***
Дело за развод в съда. Съдията пита:
– Въпрос към жената. Сигурна ли сте, че искате развод?
– Да!
– Въпрос към съпруга. Сигурен ли сте, че искате развод?
– Да!
– И можете ли да назовете причина за развода?
– Жена ми и аз редовно се лъжем! Ето например наскоро тя ми каза, че ще ходи до приятелката си Алис и се върна късно през нощта!
– Е, къде е проблемът?
– Как къде? Пълна лъжа. По това време аз бях с Алис!

***
Комшийката:
– А бе, Петрова, гледам брат ти не идва вече при теб на гости!
– Може пък да си е намерил друга сестра...
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Занимателна страничка
ВЪПРОСИ:
1. Колко мускула се задвижват, за да направим една-единствена крачка?
а) 10
б) 50
в) 100
г) 200
2. Колко различни миризми може да възприеме човешкият нос?
а) над 150
б) до 1000
в) между 1000 и 5000
г) до 10 000
3. При кое действие се достига най-висока скорост?
а) при мигане
б) при усещане на болка
в) при кашляне
г) при кихане
4. Каква е общата дължина на кръвоносните съдове в човешкото тяло?
а) 10 – 50 км
б) 100 – 500 км
в) 1000 – 5000 км
г) 50 000 – 100 000 км
5. Кой е най-дългият вътрешен орган в човешкото тяло?
а) трахеята
б) тънкото черво
в) дебелото черво
г) пикочният канал

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ПРЕДИШНИЯ БРОЙ:
Въпрос 1: отг. б/ Преслав
Въпрос 2: отг. а/ Парижко предградие
Въпрос 3: отг. г/ Техеран
Въпрос 4: отг. б/ 1944 г.
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