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15 ОКТОМВРИ

ЕН НА БЕЛИЯ БАСТУНД

На 15 октомври по традиция хората с увредено зрение у
нас, както и по целия свят, отбелязаха за пореден път Деня на
Белия бастун. Един ден, който едва ли можем да наречем
празник, но който ни напомня, че хората без зрение
съществуват, че те са част от обществото и се нуждаят от
вниманието и грижите на това общество. Не случайно денят е
посветен на Белия бастун. Зрящите трудно могат да си
представят огромната роля на това толкова просто наглед
помощно средство за слепия. За него то не само замества
очите, но му дава сигурност и го идентифицира пред
околните, изисквайки от тях по-голямо внимание и готовност
за съдействие.

Белия бастун е помощно средство за придвижване и сигнализиране,
използван от хора с частично увредено зрение или напълно слепи.
Съществуват няколко типа бял бастун, които изпълняват не само
първичната функция, но и комбинирани дейности в зависимост от нуждата
на използващия го човек.

Използва се като инструмент за мобилност на хора с увреждания на
очите едва след Първата световна война. През 1921 г. Джеймс Бигс -
фотограф от Бристол, Великобритания, ослепява след злополука. В района,
в който живеел, имало силно пътно движение. Ето защо той боядисал в бяло
бастуна, който използвал за подпомагане на придвижването си в района.
Белият цвят го направил по-забележим.

През 1930 година французойката Жили Дербемон предлага бастуните,
използвани от слепи хора, да бъдат оцветени в бял цвят, за да се забелязват
по-добре и белия цвят да бъде знак, символ на зрителния дефект. През
следващата 1931 г. кметът на Париж реализира тази идея.

През 1931 г. във Франция стартира национална програма за движение
на незрящи хора. В САЩ въвеждането на белия бастун се дължи на Джордж
Бонъм. През 1943 г. в Пенсилвания, работещият във военна болница психолог
Ричард Хувър изобретява дългия бял бастун. Това изобретение било
провокирано от тежката ситуация, в която са се намирали слепите му
пациенти. Поради опасност от бомбардировки, болницата била разположена
в гора и в няколко сгради отдалечени една от друга. Това много затруднявало
придвижването на слепците.

На 6 октомври 1964 г. САЩ обявяват 15 октомври за Международен ден
на Белия бастун.



  1 

C!,%!,2�2,

 ДО 
ВСИЧКИ НАЦИОНАЛНИ МЕДИИ 
ДО 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И 
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
ДО 
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН 
ИНСТИТУТ 

 
  

ОТВОРЕНО ПИСМО 
 
 

ОТ  НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ 

 
 

 ОТНОСНО: Целенасочено създаване на негативни обществени нагласи 
към хората с увреждания и отнемане на техни права в процеса на обсъждане 
на пенсионната реформа в Р. България. 
 
 

Уважаеми госпожи и господа, 
Ние, Национално представителните организации на и за хора с увреждания, защитаващи 

правата на 180 000 български граждани със специфични възможности, протестираме срещу опи-
тите да бъдат противопоставени различни социални групи в процеса на обсъждане на необходи-
мите пенсионни промени. С тревога наблюдаваме  периодичните публични изявления на високо-
поставени държавни служители и политици, които участват при формирането на  националната 
социална политика. Те се  опитват да внушат, че хората с увреждания са източник на мащабни 
корупционни практики, водещи до завишен брой на лицата с увреждания и непосилни разходи за 
държавния бюджет. Най-отговорно заявяваме, че по данни на Европейския форум на хората с ув-
реждания в Европейската общност има 65 милиона граждани с различен вид и степен на увреж-
дания, представляващи 11-13% от населението на отделните държави. При  наличния стандарт  
на живот и действащата в продължение на 20 години здравна система в страната няма логика да 
очакваме , че числеността на тази социална група от обществото е чувствително по-малка в Бъл-
гария. 

Поради голямата обществена  значимост на промените в пенсионната система,  правителс-
твото организира серия от публични дискусии. На 26 юли 2010 г. в хотел „Родина”- гр.София, от 
15.30 ч. се проведе поредната кръгла маса по въпросите на предстоящата пенсионна реформа, ор-
ганизирана от Министерство на труда и социалната политика и Националния осигурителен инс-
титут и с участието на  неправителствените организации на пенсионерите и  инвалидите. Диску-
сията се  водеше лично от Управителя на НОИ г-жа Христина Митрева. Сред присъстващите бе-
ше проведена анкета, с цел оценка на публичните нагласи спрямо различни аспекти на обсъжда-
ните промени. Чрез некоректната и тенденциозна формулировка на  някои от въпросите от анке-
тата, се направи поредният открит опит за създаване на негативно отношение към хората с ув-
реждания, видно от следния текст: 
 „6.  Трябва ли, според вас, да се въведат по-строги условия за отпускане на инвалидни 
пенсии? 



  2 

C!,%!,2�2,

  6 А. Кои от изброените по-долу условия за контрол одобрявате? 
(Въпросът се отнася за попълнилите с „да” на въпрос 6) 
   - Държавните органи по-строго да контролират отпускането на пенсии за     инвалидност; 

    - Да се ограничи броят на заболяванията, при които лицата се приемат за нетрудоспособ-
ни; 

      - Държавата строго да контролира дали продължава да съществува заболяването, послу-
жило за отпускане на пенсия за инвалидност. 
            7. Какви други мерки бихте предложили за ограничаване измамите при отпускане на 
пенсии за инвалиди?” 
   Национално представителните организации на и за хора с увреждания категорично заявява-
ме, че сме за ясни условия и строг ред при отпускане на инвалидните пенсии. Ние сме и за  пос-
ледващ контрол на здравния статус на правоимащите . 
 

 
НИЕ СЪЩЕВРЕМЕННО ПИТАМЕ: 

 
- КАКВИ СА ПРОБЛЕМИТЕ И НЕДОСТАТЪЦИТЕ В СЕГА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ 

РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ИНВАЛИДНИТЕ ПЕНСИИ И С КАКВИ  ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ТЕЖКИ БЮРОКРАТИЧНИ ПОХВАТИ ЩЕ СЕ РЕГУЛИРА АДМИНИСТРАТИВНО БРОЯ 
НА ИНВАЛИДИТЕ, СЪГЛАСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ  НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ?! 

- НИМА И СЕГА 70% ОТ РЕШЕНИЯТА НА ТЕЛК НЕ СА СЪС СРОК ДО ТРИ ГО-
ДИНИ, КОЕТО НАЛАГА СИСТЕМНА ПРЕОЦЕНКА НА ЗДРАВНИЯ СТАТУС? С КАКВА 
ЦЕЛ СЕ ВНУШАВА ЛИПСАТА НА ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ?! 

- ПРИ УСЛОВИЯТА, В КОИТО ЖИВЕЕМ, ИМА ЛИ ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ, 
КОЯТО МОЖЕ ДА ПРОГНОЗИРА БРОЯ, ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНИЯТА В 
СТРАНАТА? 

 - КОГА ЩЕ ПРИЕМЕМ   ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗДРАВНИ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА 
ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНЕ, ИЗИСКВАЩИ ПОДКРЕПА ОТ СТРАНА НА ДЪР-
ЖАВАТА В ПРОЦЕСА НА ИНТЕГРАЦИЯ НА НЕЙНИТЕ ГРАЖДАНИ? 

- НЕ Е ЛИ ОЧЕВИДНА МАНИПУЛАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЧРЕЗ  
ФОРМУЛИРОВКАТА НА ВЪПРОС  7 ,  ВНУШАВАЩ  МАСОВИ ИЗМАМИ ПРИ ОТПУС-
КАНЕ НА ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ? АКО ИМА ЕДИНИЧНИ КОРУПЦИОННИ СЛУ-
ЧАИ, ТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕСЛЕДВАНИ СЪС ЦЯЛАТА СИЛА НА ЗАКОНА. 

- НЕ Е ЛИ МНОГО ПО-ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ СРЕДНИЯТ РАЗМЕР НА ИНВАЛИДНИ-
ТЕ ПЕНСИИ, КОЙТО Е 13 ПЪТИ ПО-МАЛЪК ОТ ТОЗИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ? 

- ДОПУСТИМО ЛИ Е СТОТИЦИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С УВРЕЖДА-
НИЯ ДА СТАВАТ ЗАЛОЖНИЦИ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И СПРЯМО ТЯХ ДА СЕ ИЗ-
ВЪРШВА ОТКРИТА ДИСКРИМИНАЦИЯ?  

-ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ ЛИ ТРЯБВА ДА ПЛАТЯТ НАЙ-
ВИСОКАТА ЦЕНА ЗА КРИЗАТА В ИКОНОМИКАТА И ПЕНСИОННАТА НИ СИСТЕМА? 

 
Уважаеми госпожи и господа, 
 
Ние, Национално представителните организации на и за хората с увреждания, осъзнаваме, 

че повдигнатите от нас въпроси не вдигат рейтингите на предаванията и не увеличават тиража на 
изданията, но дълбоко вярваме, че ще получим заслужена обществена подкрепа на нашия про-
тест. Ние заявяваме, че с всички позволени от закона средства  ще защитаваме правата на предс-
тавляваните от нас граждани и ще сезираме за отношението към нас Европейските организации, в 
които членуваме, и Европейската комисия. 
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 Поради финансовите затруднения, бъл-
гарските сляпо-глухи ползваха правото си на 
добавка за социална интеграция за балнеолече-
ние, която ще бъде изплатена от дирекциите 
„Социално подпомагане” (195 лева, с придру-
жител 390 лева). По този начин, участието на 
българските сляпо-глухи в семинара бе за тяхна 
сметка, а не на НАСГБ, с което бяха спестени 
1170 лева. И тримата сляпо-глухи си ползваха 
безплатните билети за ЖП транспорт на стой-
ност 180 лева за тях и придружителите. Или, 
общо бяха спестени средства за НАСГБ в раз-
мер на 1350 лева. За семинара НАСГБ изразход-

ва за норвежките гости, участници, специалисти 
и преподаватели, сляпо-глухи и интерпретатори 
– 1176 лева, и за българските участници специ-
ални педагози 693 лева, или общо 1869 лева.  

28 август (събота) беше денят за присти-
гане и настаняване на участниците. На 29 август 
(неделя) се проведе среща, на която Димитър 
Парапанов и Геир Йенсен представиха участни-
ците в международния семинар и се обсъди 
програмата за провеждане на семинара - от 30 
август до 03 септември с лекции и практически 
упражнения по 2 часа сутрин от понеделник до 
петък, от 09:30 до 11:30 ч. 

НОВА ПРОЯВА НА ПОЛЕЗНО  

МЕЖДУНАРОДНО ОБЩУВАНЕ 

 Семинар по хаптично общуване 

 на тотално сляпо-глухи в гр. Поморие,  

28.08. – 04.09.2010 г. 

От 28 август до 04 септември 2010 г. 
в Поморие, в Националния център за со-
циална рехабилитация „Св. Георги”, се 
проведе Международен семинар по хап-
тично общуване на тотално сляпо-глухи. 
Основни участници бяха осем норвежци: 
лица със сляпо-глухота, интерпретатори-
придружители и специалисти по хаптично 
общуване. Ръководител на семинара бе г-н 
Геир Йенсен – генерален секретар на Све-
товната федерация на сляпо-глухите 
(СФСГ) и на Европейския съюз на сляпо-
глухите (ЕССГ), председател на Норвежката асоциация на сляпо-глухите (напълно 
сляп със слаб остатъчен слух). Участваха още г-н Уле Елвесвеен - тотално сляпо-
глух, владеещ жестомимичния език и тактилния жестов език, със съпругата си г-жа 
Турил Елвесвеен (глуха, виждаща), интерпретаторите-придружители на Геир Йен-
сен – г-жа Лисбет Москауг и г-жа Арлет Егенес, както и интерпретаторите-
придружители на Уле Елвесвеен – г-н Фруде Гравнингсмир (интерпретатор и специ-
алист по хаптично общуване), г-жа Катрине Тимм Хой и г-жа Сигрид Талго. От бъл-
гарска страна имаше също 8 участника: специалните педагози в Националния цен-
тър за рехабилитация на сляпо-глухи (НЦРСГ) „Хелън Келър” - гр. Пловдив – Деян 
Славов, Ваня Ташева и Анна Ройдева, и сляпо-глухите Емил Кръстев Димов от гр. 
Шумен (тотално сляпо-глух) с интерпретатор Геновева Кръстева Димова, Катя Па-
рапанова (тотално глуха с частично зрение) с интерпретатор Светлозар Парапанов – 
координатор в НАСГБ и методист в НЦРСГ „Хелън Келър” и Димитър Парапанов – 
председател на НАСГБ (напълно сляп с остатъчен слух, ползващ слухов апарат), 
чийто интерпретатор-придружител бе Деян Славов. 
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На 30 август се пристъпи към практичес-
кото реализиране на семинара. Официалното 
откриване бе направено от ръководителя Геир 

Йенсен, който поздрави участниците от името 
на Управителния съвет на Норвежката асоциа-
ция на сляпо-глухите. „Щастливи сме да ви по-
могнем по какъвто и да било начин. През тази 
седмица ще споделим част от опита си, който 
сме придобили в Норвегия. Ще имате възмож-
ността да видите по какъв начин общуваме ние 
в Норвегия. Надяваме се, че вие ще можете да 
използвате това в България. По този начин вие 
ще приемете нашето познание и може да разви-
ете ваш начин на общуване. Смятам, че нашата 
подкрепа ще бъде този малък стимул, който ще 
ви помогне да се развивате в бъдеще” – заяви г-
н Йенсен в своето обръщение.  

На 30 и 31 август лекциите и практичес-
ките упражнения  се водеха от Фруде Гравнинг-
смир, специалист - интерпретатор по хаптично 
общуване, автор на книгата „Основно жестово 
ръководство по хаптично общуване”. В упраж-
ненията се включиха българските сляпо-глухи с 
интерпретаторите им. Те взеха участие и в след-
ващите занятия по време на курса.  

Хаптичното общуване е вид описател-
на система и се използва от интерпретато-
рите, за да предоставят на сляпо-глухия бър-
за и детайлна информация относно заобика-
лящата го среда, вътрешното или външното 
пространство, в което се намира, хората, 
които са около него и техните действия в 
момента. Наречено е „хаптично общуване”, 
„хаптична система” или „хаптика”, като 
терминът произлиза от гръцката дума 
„хаптикос”, която означава „осезание”. Из-
ползват се петте неутрални зони на тяло-
то: гърба, горната част на ръката, горната 

част на дланта, зоната над коляното и стъ-
палото. Преводачите подават предварител-
но уговорени условни сигнали и хаптични зна-
ци, чертаят по гърба карти и схеми на заоби-
калящата среда. Преимуществото на хап-
тичната система е, че може да се използва с 
които и да са други методи на общуване 
(например устна реч, писане по дланта, жес-
томимика, тактилен жестов език и др.), ка-
то заедно с тях добавя информация за заоби-
калящата среда, а другите методи се използ-
ват за интерпретиране думите на събеседни-
ка.  

На 01, 02 и 03 септември Уле Елвесвеен - 
тотално сляпо-глух, изнесе лекция и с примери 
сподели своя опит като тотално сляпо-глух чо-
век, от рождението си с пълна загуба на слух, до 
днес. Преодолявайки много трудности в обуче-
нието в училище и в усвояване на професия 
дърводелец и тапицер, той търси начини да об-
щува чрез жестомимичен език като глух мла-
деж. И в последствие като глух - късно ослепял, 
чрез усвояване на тактилния жестов език търси 
възможности за общуване със своите препода-
ватели и заобикалящите го. Успява да се пребо-
ри и да получи платен от държавата интерпрета-
тор, който му помага както в обучението в учи-

лището за слепи, така и в работата като тапицер 
във фабриката. Благодарение на упоритостта и 
необходимостта му от куче–водач, той усвоява 
техниката на ползването му, и е първият тотал-
но сляпо-глух в Норвегия, придвижващ се с ку-
че-водач. Уле сподели опита си за ползване на 
много специфични безжични вибриращи по-
мощни технически средства в жилището си 
(включително и алармена пожароизвестителна 
система), на компютър и на мобилен телефон с 
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брайлов дисплей, и за общуването му със съпру-
гата си Турил и с интерпретаторите му. Също 
така, участва и в обучението на студенти – пре-
водачи по жестомимичен език, като тотално 
сляпо-глух (актьор, пресъздаващ различни ко-
муникативни ситуации) в помощ на преподава-
телите от университета в Осло. 

Уле Елвесвеен е специфичен действите-
лен пример как един тотално сляпо-глух може 
да се пребори с различни трудности и ситуации 
в общуването, за да води до известна степен са-
мостоятелен независим живот. 

След приключването на лекцията на Уле, 
който отговори на въпроси от участниците, се 
проведе заключителна среща. 

Геир Йенсен: „Бих искал да благодаря 
на Уле за неговата лекция, също така и на три-
мата му преводачи. Благодарение на тях, той 
успя да проведе лекцията си успешно. Димитър 
и Светлозар бяха на проучвателно пътуване в 
Норвегия в началото на лятото. 
Надявам се, че този семинар ще 
добави още повече познания 
към тези, които придобихте в 
Норвегия. Можете да ги използ-
вате във вашата работа. Мисля, 
че престоят ни тук в България 
беше чудесен. От името на 
всички нас бих искал да благо-
даря за възможността да бъдем 
тук и да ви изнесем тези лек-
ции. Ние с Лисбет подаряваме 
на НАСГБ два броя от книгата 
на Фруде Гравнингсмир 
„Основно жестово ръководство 
по хаптично общуване” на анг-
лийски език. Бих искал да дам 
думата на Димитър, за да може 
той да изрази преценката си за 
семинара, както и за заключителни думи. Така, 
че благодаря за вниманието.” 

Димитър Парапанов: „Скъпи Геир и 
всички норвежки приятели и мои колеги от Бъл-
гария. Искам да изкажа най-искрена благодар-
ност и признателност, че благодарение на наше-
то приятелство с Геир Йенсен, ние намерихме 
най-верния път за нашето сътрудничество. Това 
е пътят на семинарите и взаимните посещения 
за обмяна на опит. Тази среща беше в рамките 
на нашата съвместна международна дейност, 
както в Световната федерация, така и в Евро-
пейския съюз на сляпо-глухите. Аз съм убеден, 
че този семинар беше полезен най-вече за наши-

те специални педагози, за българските сляпо-
глухи, които ще получат от тях вашия опит. Из-
разявайки още веднъж нашата благодарност за 
това, което вие направихте, благодаря за вашите 
подаръци  - двата броя книги, които ще бъдат в 
полза на рехабилитацията на българските сляпо-
глухи - в специфичния начин на хаптичното об-
щуване. Искам да ви връча скромни сувенири от 
НАСГБ на Норвежката асоциация на сляпо-
глухите, за нейния реален принос в осъществя-
ване на обучението на нашите специалисти пе-
дагози и българските сляпо-глухи, както и лич-
но на Геир Йенсен, председател на Норвежката 
асоциация на сляпо-глухите, без чиято активна 
помощ и съдействие нямаше да се осъществи 
току-що завършилия семинар.”  Бяха поднесени 
малки сувенири и на останалите участници от 
Норвегия - Уле Елвесвеен, Турил Елвесвеен, 
Сигрид Талго, Фруде Гравнингсмир, Катрине 
Тимм Хой, Арлет Егенес, Лисбет Москауг. 

 Международният се-
минар за хаптично общу-
ване даде възможност за 
теоретично и най-вече 
практическо предаване на 
норвежкия опит по хаптич-
но общуване на български-
те специалисти и сляпо-
глухи. В същото време 
участниците имаха въз-
можност по-добре да се 
опознаят и установят доб-
ри приятелски контакти, 
разменяйки си адреси и 
имейли. Гостите посетиха 
тракийската гробница, ма-
настира “Св. Георги” и 
Музея на солта, като така 
се докоснаха до древната 

история на Поморие и на България. Семинарът 
беше реален принос в професионално отноше-
ние и за доброто сътрудничество и приятелство 
между сляпо-глухите от Норвегия и България.  
 На 04 септември се разделихме, обогатени 
с повече знание, опит и приятелски чувства. 
Участниците отпътуваха – норвежците с полет 
за своята родина, а българите с влакове за Плов-
див и Шумен. 

Светлозар ПАРАПАНОВ 
Координатор на Националната асоциация на 

сляпо-глухите в България и методист по алтернативни 
методи на общуване към НЦРСГ “Хелън Келър”  
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Две дати с огромно значение за страната 
ни има през септември – 6-ти, Денят на Съеди-
нението на България и 22-ри, Денят на Незави-
симостта. И тъй като връх Шипка и героичните 
събития, разиграли се там през 1877 г., са от 
съществено значение тези два празника да се 
случат, на 11 септември т.г. ние тръгнахме на-
там. 

Първата ни спирка бе Казанлък, за да 
посетим Тракийската гробница и Историческия 
музей в града. За повечето от нещата бях вече 
чувала и чела, но когато ги видях в действител-
ност, бях поразена от тяхното съвършенство. 
Изящната изработка на златния венец на Севт, 
златната маска на тракийския цар Терес, тежа-
ща 640 гр., не могат да бъдат описани, те прос-
то трябва да се видят! 

Не по-слаби са чувствата, които изпитва 
човек, когато застане пред картините на Дечко 
Узунов, Владимир Димитров – Майстора, Чу-
домир, изложени в художествената галерия на 
музея. 

Не пропуснахме, бидейки в традицион-
ния център за добив на розово масло, прочут в 
целия сват,  да се отбием и в Музея на розата. 
Там видяхме сечивата, с които са обработвани 
розовите масиви и казаните за добиване на ро-
зово масло. 

Традиция за нашата организация стана, 
по време да екскурзия да отбелязваме нечий 

юбилей. Този път юбилярката Беше Донка Ди-
мова. Поднасяйки й червена роза пред Музея 
на розата, й пожелахме животът й да бъде кра-
сив и благоуханен като това невероятно цвете. 

Непосредствено пред град Шипка спрях-
ме, за да видим и гробницата „Голямата кос-
матка”. Необясним е фактът как преди хиляди 
години древните траки са издълбали огромния 
60-тонен каменен блок, за да изградят с непов-
торимо майсторство погребалната камера. Поз-
нанията на тези наши прадеди в областта на 
физиката, математиката, астрономията, са на-
истина изумителни. 

Пред манастирските врати в град Шипка 
вече ни очакваше нашият колега и приятел 
Дечко Гарбатулов, който от 43 години бие кам-
баните на храм-паметника. Като невероятно 
преживяване завинаги за всеки от нас ще оста-
нат онези 5 минути празничен камбанен звън, с 
който той ни поздрави! Затрогващо беше и пос-
рещането с хляб и сол, с което ни удостоиха 
със сестра си Донка Карагитлиева в родния им 
дом. При такова гостоприемство как да не по-
вярваш, че Балкана наистина ражда хора! 

През целия този невероятен ден, пропит 
с дъх на рози и тракийски мистерии, с нас беше 
и преподавателят от НЦРСГ „Хелън Келър”, 
казанлъчанинът Деян Славов. Искрено сме му 
благодарни, че ни подари част от отпуската си 
и ни показа най-стойностните забележителнос-
ти на родния си край. 

След всичко видяно и преживяно в този 
ден, аз лично се почувствах още по-горда, че 
съм родена именно в България! 

Ангелина КРЪСТЕВА 

В ТО-Стара Загора: 

ПОЧУВСТВАХМЕ СЕ ГОРДИ, ЧЕ СМЕ БЪЛГАРИ! 
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В ТО-Добрич: 

ИЗБОРЪТ – ЗДРАВ ИЛИ БОЛЕН, Е В САМИТЕ НАС… 

На 20-ти септември клуб 
„Детелина” събра членовете на 
териториалната ни организация 
на сляпо-глухите. Специален 
гост бе д-р Отозбирова – инс-
пектор в отдел „Профилактика 
на човешкото здраве” към РИ-
ОКОЗ, която запозна присъст-
ващите с актуални въпроси, 
свързани с често срещани забо-
лявания - инфаркти, мозъчни 
инсулти и др. Д-р Отозбирова  
отговаряше с ентусиазъм на 
всички задавани въпроси както 
от сферата на опазване на здра-
вето ни, така и по отношение 
на  привилегиите за хората с 
увреждане, регламентирани по 
Здравна каса. 

 Гостенката  разясни на 
всички присъстващи принци-
пите на лечебния глад. Тя про-
чете интервю с Милена Нейко-
ва, радетел на този вариант на 
запазване на човешкото здраве, 
в което се казва: 

  „Не съществува отделна 
диагноза. Уврежданията на 
един орган, водят до увреждане 
на цялото тяло. Болест идва от 
думата „бол”. Всяка болест на 
човека влиза през устата с го-
лямата лъжица. Здраве не се 
купува с пари от аптека. Всеки 
е лекар сам на себе си. Старост-
та се отглежда от младини. 

 Гладът е най-стария док-
тор. В природата болното жи-
вотно не отива на лекар. То 
просто престава да се храни. 
Съвременната цивилизация, 
наред с огромните научно-
технически постижения, отг-
лежда болни, изнервени, преж-
девременно остарели хора. При 
тези тежки за оцеляване на чо-
вешкия род условия, лечебното 
гладуване подава ръка на измъ-
чения човек – страдалец, и му 
показва пътечката към здраве-
то. Така всеки сам прави своя 
избор за себе си: да бъде здрав, 
или да бъде болен. Човешкото 
тяло е една прекрасна плодо-
родна градина. Ако тя се пре-
копава редовно, ако ежедневно 
се почиства от бурените и осо-
бено след дъжд /или обилно 
хранене/, то в нея на воля биха 
расли цветя. Стопанинът й ще 
се радва на добро здраве, бод-
рост, вечна младост. Но ако за 
нея не се полагат ежедневни 
грижи, градината буренясва, 
затлачва се и слънчевите лъчи 
не достигат до цветето на здра-
вето, защото то е задушено от 
плевелите. Такъв стопанин е 
престъпник спрямо себе си, а 
така също и спрямо близките 
си. Той се чувства омотан в 
жестоки мрежи, които сам е 
оплел за себе си, окован в собс-
твената си верига, потънал в 

собствената си болестотворна 
плесен. Тогава този човек каз-
ва, че е в депресия, че всичките 
му проблеми са били на нервна 
почва. Не вижда причината за 
болестното състояние в себе 
си, а я търси навън. И започва 
ходене по мъките… Нещастни-
кът – болник, тръгва от кабинет 
на кабинет, да си проси малко 
здраве, като си въобразява, че 
някой е длъжен да му го пода-
ри или, че е възможно да си го 
купи с пари от аптеката. Така 
се затваря омагьосаният кръг, в 
който човекът се е озовал по 
своя воля. Хранейки се така, че 
е увредил организма си,  той 
сам е направил своя избор да 
бъде болен. Целебното гладу-
ване  е единствения начин, при 
който организмът сам започва 
да се бори с болестите и сам 
премахва условията в себе си, 
които предполагат болестното 
му състояние”. 

 Драги читатели, надявам 
се, че след тези думи вече си 
направихте необходимите зак-
лючения за себе си! Нека взе-
мем пример от природата, в 
която всичко е толкова хармо-
нично и красиво! Нека се опи-
таме да намалим риска от бо-
лести, като следваме посочени-
те съвети за нашия начин на 
живот и култура на хранене. 

* * * * * * * 

МОМИН ПРОХОД Е ВЕЧЕ ЛЮБИМОТО НИ МЯСТО ЗА ОТДИХ 

 От 27-ми септември до 2-ри октомври 19 
души от териториалната организация на сляпо-
глухите в Добрич за пореден път отмаряхме в 
специализираната болница за рехабилитация 
Момин проход. Тук, освен специализирани гри-

жи и отдих, имахме възможност да се запознаем 
и с историческото минало на този красив край и 
на лековитите извори в него. 
 Някога могъществото на Римската импе-
рия се дължало на  мечовете и лъковете. И в 
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най-затънтените провинции са кръстосвали над-
лъж и нашир легиони, които поддържали мира 
и спокойствието, като не позволявали на мест-
ните племена да надигат глави. Дългите прехо-
ди в пълно бойно  снаряжение изтощавали вой-
ниците, които се нуждаели от отдих и възстано-
вяване. Така именно в провинция Тракия били 
открити десетки лековити минерални извори, 
край които израснали не само бани, но и цели 
селища. 
 Момин проход също дължи произхода си 
на откритите тук чудодейни води. Този популя-
рен днес курорт се намира близо до прохода 
Траянови врата. Точно на 
железопътната линия  към 
София, на 70 км западно от 
столицата и 83 източно от 
Пловдив. Разположен е на 
530 м надморско равнище в 
тясното дефиле на река Баш-
ница в хубава зелена мест-
ност в  Средна гора. По вре-
ме на турското робство мест-
ността е известна под името 
Проход на водите. 
 През 1950 г. Момин 
проход е обявен за балнеоле-
чебен курорт  с национално 
значение. Известен е с деветте си минерални 
извора. Водата тук е  хипертермална (слабо ми-
нерализирана). Препоръчва се за лечение на 
алергии, възпаления и други. Действа имунно 
укрепващо и общо тонизиращо. 
 Ние, членовете на териториалната органи-
зация, с радост  се възползвахме от това при-
родно богатство. Всеки ден имахме по три про-

цедури, съобразно заболяванията 
ни. Тук се провеждат най-
различни балнеолечебни  процеду-
ри.  Освен традиционните класи-
чески масажи, тангентори, пара-
фин, магнит, са въведени и водни 
бани, инхалации за страдащите от 
астма и т.н. В комбинация с чистия 
планински въздух и  красивите 
есенни багри, ние  се наслаждавах-
ме пълноценно  на пълноценна по-
чивка. Не пропускахме и провеж-
дането на ежедневни разходки,  
като наши цели бяха разположени-
ят недалеч лечебен извор на откри-
то, посещение на Костенец и т. н. 

 Персоналът на  рехабилитационния цен-
тър е вежлив и отзивчив. Приветливи и усмих-
нати, хората ни обслужваха  с желание и висок 
професионализъм. Храната също бе  превъзход-
на и с нищо не отстъпваше на домашната. 
 Вечер, приятно изморени от  дългия и на-
ситен с впечатления ден, се събирахме и пре-
карвахме заедно приятни часове. Организирах-
ме  си беседи на свободна тематика. Споделях-
ме впечатленията и размислите си за прочетени 
стихове и романи, за любими песни и филми. 
Любезните домакини от своя страна също  орга-
низираха две забави. 

 Бързо измина планираната за отдих седми-
ца. Сбогувахме се с носталгия по безгрижно 
прекараното време и с обещание да се срещнем 
отново  и догодина. 

 
 

Блока подготви: Калинка КОВАЧЕВА 
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НАМЕРИХ ЕДНО КЪТЧЕ, 

КЪДЕТО СЪМ ЗАЩИТЕНА И ОБИЧАНА  

И ТОВА Е ПРЕКРАСНО! 

 Вече съм на 80 и, откакто се помня, все 
съм болна. Доживях до тази възраст, въпреки 
многото здравословни неволи, сигурно защото 
винаги съм била положителен човек, обичала 
съм хората, на никого не съм завиждала и съм 
желаела доброто на всеки. Но имало много тег-
ло да се тегли… 
 Казвам се Малина Кирекчиева и съм ро-
дена в Чирпан. Веднага след това съм заминала 
за село Спасово, близо до Чирпан, където жи-
вях до тригодишна възраст. Оттогава сигурно 
ми е останала любовта към селото и към селс-
ките хора. Докато беше жив брат ми, често хо-
дехме там и се чувствах много добре, като при 
завръщане при корените. Иначе израснах в род-
ния си град, в него живея и до сега. Над 30 го-
дини работих като продавачка в книжарница, 
това ми даде възможност много да чета, в къщи 
имам богата библиотека, но напоследък започ-
нах малко по малко да раздавам книгите – няма 
на кого да ги оставя. 
 Болестите ме налегнаха още през пубер-
тета. Не бях много от ящните и с гладуването 
си си докарах туберкулоза – „жълтата гостен-
ка”. А имах и ставен ревматизъм – може би и 
той оказа влияние. Както и да е – истината е, че 
от друга страна пък аз бързо се справям с бо-
лестите, докторът, който тогава ме лекуваше, 
го отдаваше на това, че съм много жизнерадос-
тен човек. 
  Все пак тази болест даде отражение вър-
ху целия ми живот. Съпругът ми, след заболя-
ване от плеврит, също беше прекарал ТБЦ и по 
тази причина и нямахме деца. Той беше по-
възрастен от мен, вече е покойник, аз много го 
обичах, но според него не трябваше да създава-
ме поколение с такава обремененост. Поне еди-
ният от нас да беше здрав – казваше той. Затова 
предварително ме предупреди: ако искаш да се 
омъжиш за мен, да не плачеш за деца. Затова 
сега съм сама на този свят. Откак почина и брат 
ми (сестра ми си има други грижи и не се анга-
жира с мен), край мене са само Ангелина Кръс-
тева – председателката на ТО на НАСГБ в Ста-
ра Загора и две приятелки. Много съм им бла-

годарна за грижите и подкрепата. 
 Бях на 61 година, през 1991-ва, когато не-
очаквано разбрах, че имам глаукома. Дотогава 
нямах проблеми с очите, никога не бях ходила 
на очен лекар, когато ми се появи този проб-
лем. Оказа се, че е наследствено. Изтръпнах, 
като чух диагнозата, защото си спомних, че мо-
ят дядо на горе долу същата възраст боледува-
ше от нея и вследствие на това ослепя. Това 
беше през 1944 г. и тогава за първи път чух ду-
мата глаукома, която отдавна бях забравила. Аз 
никак не съм страхлива, но тогава страхът 
сграбчи цялото ми същество. Защото тази диаг-
ноза значеше за мен някаква страшна заплаха, 
така я приех. Когато д-р Кроснева, която я отк-
ри и ме лекуваше, ми я спомена, тогава се се-
тих, че моят дядо ослепя от същата тази болест. 
Тя ми обясни, че болестта се предава по мъжка 
линия, по наследство, и то през поколение. То-
ва се потвърди и на практика - дядо имаше об-
що пет внука и тези от синовете му всичките 
страдат от нея, а от дъщерите - не. За съжале-
ние обаче при мен не бяха ме хванали навреме. 
Цяла година и седем месеца съм поддържала 
много високо очно налягане, особено на лявото 
око - 52-ли беше, повече ли, но кой да ми каже. 
Глаукомата при мен доктор Кроснева опита да 
лекува с капки, но нищо не подейства, болестта 
е била много напреднала, докато сестра ми и 
брат ми, при които тя също се появи, се лекува-
ха така и нямаха проблеми. 
 Д-р Кроснева ме проагитира да се опери-
рам. Само че при мен нещата вървят все на кут-
суз. Първата ми операция направи самата тя 
през 91-ва – помня, оперираха ме през юни, а 
през август ми оперираха и другото око, но все 
нещо не беше на ред и се започнаха операции. 
Много искаше жената да ми помогне, праща ме 
при различни светила, но не се получи и това е. 
Например, през 1992 г бях при професор Конс-
тантинов. Оперира ме с пълна упойка. От това 
ли, или нещо бяха недогледали, но съм изпад-
нала в клинична смърт и той много се е изпла-
шил. През 1997 г. пък бях и при проф. Василе-
ва, пак без резултат.  Тогава ослепях с дясното 
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око. От един обикновен ко-
нюнктивит се е получило 
някакво страшно възпале-
ние, много ми е било изне-
жено окото и то изтече. 
 Междувременно, на 
всичко отгоре, през 1996 г. 
ми откриха рак, в резултат 
на което ми махнаха дясната 
гърда – пак ме изтърваха и 
цяла година беше загубена. 
През 1995-та ми правиха би-
опсия и уж не било рак, от-
рицателни били показанията, 
пък то какво излезе. Ако ме 
бяха гледали на мамограф тогава, щяха да го 
хванат в началото. Сега съм остъргана до реб-
рото. Като се сменя времето, ме боли. Добре, 
че се случи един много добър лекар –  бил шеф 
на онкологията, та ме измъкна, но дясната ми 
гърда отиде. През 1997 г. карах лъчетерапия, 
после химиотерапия и на 5 септември свърших 
и тогава д-р Василева ми оперира окото, за кое-
то стана дума. 
 С ушите пък проблемите са от няколко 
години – на моменти чувам, на моменти заг-
лъхват. Но карам така, нямам време да мисля и 
за тях. 
  Отдавна членувам в ССБ, а в НАСГБ съм 
от миналата година. Ангелина ме извика. Тя ми 
стана много близка приятелка, въпреки огром-
ната разлика във възрастта. С нея се запознах-
ме през 1991 г., после през годините се поизгу-
бихме и случайно отново ме намери. Станало, 
когато пътувала с някакви хора от Чирпан в 

един автобус, попитала за 
мен и така отново се срещ-
нахме. Аз в асоциацията на 
сляпо-глухите се чувствам 
чудесно, благодарение пак 
на Ангелина. Тя два пъти 
ходи в социални грижи, за 
да им обясни положението 
ми и че трябва да се погри-
жат за мен, защото нямам 
никакъв близък човек. През 
юли т.г. бях в рехабилита-
ционния център на асоциа-
цията в Пловдив, пак благо-
дарение на нея. Чувствах се 

невероятно, като сред близки хора. Аз съм чув-
ствителна и емоционална, обичам хората.  Там 
почувствах, че за мен е едно местенце, което 
ми дава спокойствие и не ми позволява да съм 
сама. Приех го като нещо родно, много мило и 
това ме изпълваше с такова задоволство, че, 
независимо от възрастта ми и че толкова съм 
ограбена от живота, аз там бях искрено щаст-
лива. Хората, които ме посрещнаха, които ми 
провеждаха рехабилитацията и всеотдайно се 
грижеха за мен, ги чувствам като много близки, 
като собствено семейство. И мисля, че няма 
никога да се чувствам вече самотна, като си 
спомням за пребиваването ми там и за хората, с 
които общувах. Много съм благодарна и на г-н 
Парапанов. Благодарение на направеното от 
него аз открих едно кътче за себе си, където 
съм защитена и обичана и това е прекрасно! 

“,ë3�2,

 Неотдавна „Първи частен областен всекидневник” в Добрич публикува разговор 
с председателката на ТО на сляпо-глухите в града Калинка Ковачева по повод 12 го-
дишнината от създаването на териториалната организация на НАСГБ. Предоставя-
ме го на вниманието на нашите читатели: 
 

ВИЖДАМ С ДУШАТА И СЪРЦЕТО СИ… 

 Сърдечен човек, безкрайно мила и винаги усмихната – такава е Калинка Ковачева. 
Наскоро се навършиха 12 години от създаването на териториалната организация на сляпо-
глухите в Добрич, на която е председател. Самата тя е  с напълно загубено зрение и почти 
напълно увреден слух. И със стопроцентов  хъс се бори за преодоляване на препятствията, 
да зарежда всички около себе си с енергия и усмивка, да ги дарява с топлина и усещане за  
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- Госпожо Ковачева, как точно се слу-
чи създаването  на организацията на сляпо-
глухите в Добрич? 

 
- Беше 27 май 1998 година, едно хубаво 

пролетно утро. В Добрич дойде Димитър Пара-
панов, съз-
дател и 
председа-
тел на уч-
редената 
близо го-
дина преди 
това Наци-
онална асо-
циация на 
сляпо-
глухите в 
България., 
който като 
апостол 
обикаляше 
страната, за да организира навсякъде подобни 
дружества. Първото бе основано през декември 
1997 година  в Кърджали, после бяха в Плов-
див и Харманли, нашето беше четвърто по ред. 
Последваха ни във Варна, Горна Оряховица и 
т.н. В момента асоциацията ни има общо 26 
териториални структури. 

И така, събрахме се в клуба на слепите в 
Добрич. Паунка Пеева – председател на ТО на 
слепите, също помогна при учредяването. Ос-
нователи станахме общо 7 души с увредени 
слух и зрение. Преди това, признавам, доста се 
колебахме, но накрая решихме да опитаме и 
определено не сбъркахме. 

- Колко са сега членовете на ТО-
Добрич? 

- Понастоящем нашите членове са 38 
души. Повечето са от Добрич, но имаме и чле-
нове от Шабла, Каварна, Балчик, от селата 
Житница, Гурсово, Красен. 

- Какви хора са те? Как се справят с 
трудностите, има ли кой да им помага? 
   - Основният проблем е липсата на рабо-
та. Малцина от нашите хора работят. Ваня Ни-
цова, например, е уредник в клуб на пенсионе-
ра. Други бяха назначени по различни програ-

ми на общината. Имаме едно младо момче – 
Илия Костов от село Дончево, който гледа ко-
кошки и така изхранва семейството си. Помага-
ме му, като купуваме яйца от него. 
 Повечето от членовете ни имат семейства, 
но не всички. Имаме в организацията една же-
на – 80 годишната Евдокия Якимова, която жи-
вее в старчески дом. Неотдавна празнувахме 
юбилея й, беше безкрайно щастлива. Ани Пет-
рова също е 80-годишна и е сама. Нашият асис-
тент Митко я посещава веднъж седмично, за да 
й напазарува и помогне, каквото може. Но е 
трудно. 

-Чудесно се справяте с компютъра 
чрез специалната програма за сляпо-глухи… 

- Това улеснява комуникацията ми. Сега 
вече пиша перфектно, но са нужни воля и ам-
биция, за да се научиш. Иначе не става. Ето, в 
момента „чета” чрез компютъра – с говоряща 
програма, книгата „Птиците умират сами”. 
Случвало се е пък по скайп да участвам в засе-
данията на Управителния съвет на НАСГБ, 
чийто член съм, и дори да гласувам. Имам, раз-
бира се, още много да уча – например да си 
„чета” писмата от пощата, но и това ще стане. 
Научих се и на брайл – в Добрич сме само три-
ма, владеещи тази азбука. Дори тази година се 
явих на състезания и взех поощрителна награ-
да. 
 - Като член на УС на НАСГБ отговаря-
те за културно-масовата работа. В какво се 
изразява дейността Ви в тази насока? 
 - Дейностите  са най-различни. Организи-
раме разнообразни прояви за изява на нашите 
членове. Аз, например, три пъти седмично поз-
дравявам по БНР рождениците от асоциацията. 
Скоро отбелязахме шест годишнината от създа-
ването на състава ни към ТО-Добрич за стари 
градски песни „Антица”, чийто ръководител е 
Мария Паскалева. Още със сформирането му 
през 2004 г. спечелихме първа награда на наци-
оналния преглед на самодейците в асоциацията 
в Пловдив. Две години поред печелим златните 
медали  на фестивала на хората с увреждания в 
Перник. Създадохме и група за автентичен 
фолклор към организацията ни. 
 -Как успявате да преодолявате несго-
дите, да бъдете толкова борбена, винаги ен-

човечност. Пред НДТ Калинка Ковачева  разказа за организацията и нейните членове, за 

успехите и трудностите, за това, че когато човек наистина има желание, невъзможни неща 

няма. 
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тусиазирана и усмихната?                                                                                                                                                            
 - Аз съм мъжко момиче. Родена съм в 
Шабла. Знаете, че там първо изгрява слънцето 
и сигурно затова искам да съм винаги първа, да 
гледам само напред. Амбициозен човек съм – 
не съм казала нещо, не съм го постигнала. Не 
се срамувам от уврежданията си – срамно е да 
откраднеш или да излъжеш. Радвам се, че имам 
много приятели, че нашата добричка организа-
ция е сочена за пример. Това стопля сърцето 
ми. 
 - По рождение ли се увредени слухът и 
зрението Ви?                                                                             
 - Не. На 5 години съм боледувала от пнев-

мония и тогава баба ми ми е дала аналгин-
хинин. Според лекарите, от него и от високата 
температура, се е увредил слухът ми. А слепо-
тата е в следствие на дегенерация на ретината. 
Казват, че се получава от силно преживяване и 
не се лекува. 
 - Наскоро станахте баба. Щастлива ли 
сте? 

- Разбира се. На 25 май ми се роди вну-
че, Константин. Пожелах му да стане минис-
тър-председател, а другите – да  бъдел спор-
тист, като баба си. Аз имам 17 медала от раз-
лични състезания 

РОДНО ОГНИЩЕ 
 
Как искам да се върна у дома, 
до старото огнище тихо да приседна със тъга, 
да разровя и потърся спомените си във пепелта. 
Като искра да блеснат във жарта. 
Тези спомени кат въглени ме парят, 
душата ми в пламъци гори, 
поглъщат ме, прегръщат ме и галят, 
а после в пепелта захвърлят ме дори. 
Аз пак се върнах у дома 
и дълго пред огнището стоях сама. 
Захвърлих спомените в пепелта 
и тръгнах си със болка и тъга. 

 

Стефана СЛАВОВА 

ИГРА 
 
Не си отивай! 
Чуваш ли, не тръгвай! 
Не ме оставяй сам сама… 
Без тебе слънцето угасна, 
луната в облаци се скри, 
звездите потъмняха 
и небето заплака с истински сълзи… 
 
Обичаш ли ме или не, кажи ми, 
каква е тази двойствена игра? 
Да идваш късно във съня ми 
и да си тръгваш рано сутринта…                          
 

Димка ДАМЯНОВА 

  РИСУВАЙ МЕ… 
 
Рисувай ме, художнико, рисувай, 
с пламтящи устни ме рисувай ти! 
Но да пропуснеш нещо – не рискувай, 
от моите потрепващи черти. 
 

И синевата на очите ми опитай 
да прерисуваш в своите гърди.. 
С ръце горещи – до насита смесвай, 
нанасяй и суши боите ти! 
 

Рисувай ме, художнико, рисувай, 
сега, веднага да рисуваш започни. 
Но, моля ти се – не допускай – 
портрета утре друг да промени! 

                                  

Лушка МАДЖАРОВА 

И СЪРЦЕТО Е МОРЕ 
 
Вълни от чувства, на талази бурни, 
играят във сърцето ми, морят! 
И аз, удавницата, към брега лазурен, 
протягам двете си ръце. 
 
Така е от години. И дори сега 
аз плувам неуморно – нощ и ден. 
Тъй бурно е морето. Играе закачливо, 
но винаги е в мен. 
 
Бушува. И в своята безкрайна доброта 
ни покорява всеки път. 
И само нощем фарът край скалите 
разпръсква светлина, като око небесно. 

                      
Елена ГУТМАН 
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КРАЙ СОЗОПОЛ ОТКРИХА МОЩИТЕ  

НА  СВЕТИ ЙОАН КРЪСТИТЕЛ 

В един от предишните броеве на списанието ни, отново в рубриката 
„Щрихи от родината”, публикувахме материал за град Созопол, неговото исто-
рическо минало и днешни измерения. И ето, че отново имаме повод да пишем 
за него. Защото междувременно тук се случи едно събитие с неизмеримо голя-
мо значение не само за морския град, но и за цялата ни страна. На близкия до 
Созопол остров Свети Иван бяха открити част от мощите на един от най-
почитаните светци в целия християнски свят, свети Йоан Предтеча и Кръсти-
тел. 

 На 28 юли в 13,30 ч., по време  на сондаж-
ни изкопи в основите на най-старата църква на 
острова, построена в края на ІV – нач. на V в., 
при разчистването на основата на олтарната 
маса, на дълбочина 0,6 м под пода, е открит 
мраморен реликварий (мощехранилница) с 
форма на малък саркофаг. Дълъг е 18 см и ви-
сок 14 см. Той е изваден от леглото му и прене-
сен в касата на Археологическия музей в Созо-
пол. Според характеристиките му и другите 
находки в пласта около него, той се датира в 
края на ІV век. 
 При проучване на хоросановата му под-
ложка е открита втора малка кутийка с размери 
6 см дължина, 4,5 см ширина и 3 см височина, 
която прилича по форма на кибритена кутия, 
изработена от бледожълт пясъчник (характерен 
за територията на Палестина). По външните й 
стени има надписи на старогръцки. Единият е: 
"Господи, помагай на твоя раб Тома", а на дру-
гата страна на кутийката пише: "Свети Йоан". 
Ръководителят на разкопките проф. Казимир 
Попконстантинов смята, че въпросният Тома е 
човекът, донесъл кутийката от Цариград в Со-
зопол. По начина на изработката и орнаментите 
върху нея специалистите съдят, че тя е израбо-
тена около V век. Предположенията, че в нея са 
скрити мощите на Кръстителя пък идват от 
факта, че манастирът и църквата на острова са 
носели името на Йоан Предтеча. 
   Мощите, открити на остров Свети Иван, 
са на Свети Йоан Предтеча и Кръстител, обяви 
след отварянето на мощехранителницата проф. 
Попконстантинов. Реликварият е от алабас-
тър и съдържа части от ръка, лицева част и зъб. 
  Преди комисията от археолози да отвори 
реликвария, Сливенският митрополит Йоани-
кий прочете молитва. Свещената кутия е отво-

рена от проф. Попконстантинов в присъствието 
на членовете на комисията - проф. Божидар 
Димитров, ст.н.с. Александър Минчев, кмета 
на Созопол Панайот Рейзи и кмета на Бургас 
Димитър Николов. Присъстват също областния 
управител Константин Гребенаров, бургаски 
депутати, археолози и граждани. 
 По време на брифинга проф. Константи-
нов заяви, че стойността на открития реликва-
рии и малката кутия с надпис на гръцки, е осо-
бено голяма и ще даде тласък за следващите 
археологически открития на созополския ост-
ров. 
   „Годината, в която Созопол отбелязва 
2620 г. от основаването си, ще бъде запомнена 
с две исторически събития - посещението на 
патриарх Вартоломей и откриването на мощите 
на Свети Йоан”, заяви кметът Панайот Рейзи. 
Според него обстоятелството, че в Созопол има 



 14 

частица от Божия кръст, мощи на 
Св. Андрей Първозвани и сега вече 
и мощи на Свети Йоан Предтеча, 
поставя пред екипа му сериозната 
задача да създаде условия и попу-
ляризира поклонническия туризъм 
в града. И тази прогноза вече се 
сбъдва – да видят с очите си ценна-
та реликва от тук са минали, по 
данни от медиите, над 100 000 ду-
ши. Говори се дори и за конкретни 
примери на целебната сила на мо-
щите. 
 Йоан Кръстител е сред най-
почитаните светци не само от 
християни, но дори и от мюсюлма-
ни. На три континента са пръсна-
ти реликвите на светеца и вярващите се сти-
чат за поклонение. От традицията в олтари-
те на древните църкви да се погребват свет-
ци, по-късно възниква обичаят в храмовете да 
се полагат реликви от светеца, на когото е 
посветена обителта. Реликви от свети Йоан 
Предтеча са запазени и на други места по све-
та. След като, според преданието, той бил 
обезглавен по заповед на цар Ирод Антипа за-
ради прищявката на една танцьорка, тялото 
му е погре-
бано в па-
лестинския 
град Севас-
тия. По-
късно гроб-
ницата е 
опожарена. 
Главата му 
многократ-
но е прена-
сяна, за да 
стигне до 
Константи-
нопол. От 
там става 
плячка на 
рицарите-кръстоносци, които разграбват 
столицата на източната римска империя през 
1204 година. За средновековните норми прите-
жанието на свети мощи било ценност, 
надминаваща всички други съкровища. Затова 
заграбените реликви се пръскат из цяла Евро-
па.  Днес няколко града претендират, че гла-
вата на светеца се намира при тях. Такава е 

църквата Сан Силвестро ин Капите в Рим. Но 
във френския град Амиен твърдят също, че па-
зят реликвата. Според французите рицарят 
Валон дьо Сартон донесъл мощите от Конс-
тантинопол и ги подарил на своя чичо - епис-
копа Ришар дьо Жеброа. И съкровищницата на 
Вителсбахската династия в Мюнхен претен-
дира, че притежава главата на Кръстителя.  
Джамията на Омаядите в сирийската столи-
ца Дамаск пази глава, която трябва да е на 

почитания и от мюсюл-
маните като пророк 
свети Йоан Предтеча. 
Турският град Антакя и 
манастир в Армения 
спорят, че са съхранили 
главата на свети Йоан.  
Дясната ръка на свете-
ца се пази в черногорс-
кия манастира Цетине, 
но в Истанбул настоя-
ват, че десницата на 
светеца е именно при 
тях в музея Топкапъ. 
Същото твърдят и мо-
насите от манастира 
свети Макарий в Еги-

пет. Така ако се съберат всички сведения, би 
трябвало от свети Йоан Кръстител да са ос-
танали: 12 глави, 7 челюсти, 9 ръце и 8 пръс-
та. Обаче мощите, намерени в България, са 
запечатани още през късната Античност. 
  

Климент ХРИСТОВ  
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ПЪЛНЕНИ КРАСТАВИЦИ СЪС СИРЕНЕ 
/предложение на Богдан Петров от Добрич 

 

 Продукти: 2 краставици, 200 гр. обезмаслено овче сирене, 100 гр. масло, магданоз, 5 гр. 
смлян черен пипер, 10 гр. смлян лют червен пипер. 
 Начин на приготвяне: Краставиците се обелват и се разполовяват напречно като цилинд-
ри, след което се издълбават. Приготвя се смес от настъргано сирене, разбито масло, черния и 
червения пипер, нарязания магданоз. С нея се напълват краставиците и се оставят на студено. 
Преди поднасяне се нарязват на кръгчета с дебелина 2 см., като всяко кръгче се посипва с магда-
ноз. 

 
ЗАПЕКАНКА С КАРТОФЕНО ПЮРЕ 
/предложение на Айше Исмаил от Шумен/ 

 

 Продукти за 2 порции: 1 глава лук, 1 пакет кайма, 1 яйце, 1 филия хляб, 1 кг. сварени кар-
тофи,1 ч.ч. прясно мляко, 200 гр. кашкавал, 2-3 с.л. олио, сол. 
 Начин на приготвяне: В тиган се загрява олиото и последователно се запържват ситно на-
рязаният лук и каймата. Тиганът се дръпва настрана и се добавя яйцето и накиснатият в мляко 
хляб. Сместа се разстила в намазнена тавичка. От сварените картофи и горещото мляко се прави 
пюре, което се овкусява със сол. Разстила се върху каймата, покрива се с настърган кашкавал и се 
запича в силна фурна за 20 мин. 
 

ХАЙДУШКО КЮФТЕ 
/предложение на Кирил Дамянов от Пловдив/ 

 

 Продукти: 500 грама кайма, две яйца, едно пакетче топено сирене, два нарязани на тънки 
колелца кренвирша, сол на вкус, щипка сух копър, черен пипер, ч. л. горчица, ч. л. кимион, глава 
кромид лук. 
 Начин на приготвяне: Всички продукти се смесват . Сместа се оформя като кюфте, което 
се поставя в йенска тенджера или тавичка с похлупак и се пече в предварително загрята фурна за 
половин час. Гарнира се със зелена салата  
 

ОМЛЕТ ПО СЕЛСКИ 
/предложение на Стоянка Млекова от Шумен 

 

 Продукти: 3-4 картофа, 200 гр. шунка, по 2-3 яйца на човек, гъби, олио, сол, черен пипер. 
 Начин на приготвяне: Картофите се сваряват, обелват и нарязват на дребно заедно с шун-
ката. Нарязаните на дребно гъби се задушават в 1-2 с.л. олио и се прибавят към  картофите и 
шунката. Слага се сол и черен пипер. Сместа се разпределя поравно на членовете на семейството 
и за всеки омлет се прибавят по 2-3 яйца. Омлетите се пържат от двете страни, без да се прегъват. 
 

МАГДАНОЗЕНИ КЮФТЕНЦА 
/предложение на Пенка Желева от Добрич/ 

 

 Продукти: връзка магданоз, 2 яйца, голяма глава лук, 200 гр. сирене, 1 ч.ч. кисело мляко, 
брашно колкото поеме. 
 Начин на приготвяне: Магданозът и лукът се нарязват на ситно, сиренето се намачква, яй-
цата се разбиват отделно и към тях се прибавят всички останали подправки според вкуса и жела-
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нието. Накрая се добавя брашното и се бърка, докато се получи нужната гъстота за да се оформят 
средно големи кюфтенца със сплесната форма, които се изпържват в сгорещена мазнина. 
 

ПИЛЕ С БИРА 
/предложение на Елена Христова от Шумен/ 

 

 Продукти: едно пиле, пакетче краве масло, литър или литър и половина бира, сол, червен 
пипер. 
 Начин на приготвяне: Измиваме пилето и цялото го намазваме с маслото – отгоре и отвът-
ре. Посоляваме със солта и червения пипер. Обливаме с бирата и печем във фурна час и двайсет 
минути. Гарнираме с прясна зеленчукова салата. 
 

КЮФТЕТА ОТ КАШКАВАЛ 
/предложение на Светла Маринова от Добрич/ 

 

 Продукти: 800 гр. сварено или печено пилешко месо, 250 гр. кашкавал, 1 ч.л. горчица,  по-
ловин ч.ч. червен пипер, 2 жълтъка, сол, магданоз, черен пипер, олио. За панировката: брашно и 2 
белтъка. 
 Начин на приготвяне: Месото нарязваме на ситно, прибавяме настъргания на едро кашка-
вал, горчицата, жълтъците и подправките. Разбъркваме добре сместа, С навлажнени ръце чрез 
притискане оформяме кюфтета, овалваме в брашното, топим в разбитите белтъци и пържим в 
сгорещено олио. 

 
ПЕЧЕНИ ЧУШКИ В БУРКАНИ 

/предложение на Панайот Димитров от Русе/ 
 

 Продукти: 5 кг. чушки, по 2 хапчета аспирин на буркан. 
 Начин на приготвяне: Изтърбушваме чушките и ги изпичаме. В бурканите, в които ще ги 
нареждаме, слагаме на дъното по едно аспиринче. Полагаме изпечените чушки в бурканите една 
по една внимателно, плътно една до друга, докато са още топли. Когато бурканът се напълни, 
слагаме отгоре още едно аспиринче, затваряме капачката с машинка и обръщаме. Когато изсти-
нат, ги прибираме на хладно за зимата. 

 
СОЛЕНКИ 

/предложение на Войка Димитрова от Шумен 
  

 Продукти: 1 ч.ч. стопена свинска мас, 1 ч.ч. настъргано сирене, 3 бр. амонячна сода, 2 яйца, 
1 ч.ч. прясно мляко, щипка сол. 
 Начин на приготвяне: Замесва се меко тесто и се слага да престои 2 часа в хладилник. Раз-
точва се на тънка кора, намазва се отгоре с белтък от разбито яйце и се реже на тънки ленти. Лен-
тите се нареждат в тавичка и се изпичат. 
 

БАКЛАВА С ГОТОВИ КОРИ 
/предложение на Себиле Исмаил от Шумен/ 

 

 Продукти: 0,5 кг. готови кори, 150 гр. счукани орехи, 1-2 ч.л. канела, 2 ч.ч. захар, 1 ч.ч. кра-
ве масло /олио/ 
 Начин на приготвяне: Половината от корите се нареждат в тавичка една върху друга, ка-
то не се ръси с мазнина. Приготвя се плънка от орехите и канелата и се поставя върху корите. 
След това се нареждат другата половина от корите. Наложените кори се нарязват на триъгълници 
или на квадрати. Сгорещява се маслото и се полива нарязаната баклава. Пече се до зачервяване. 
 Готовата баклава се оставя да престои десетина часа и след това се залива с хладък сироп, 
приготвен от захарта и 2 ч.ч. вода, подкиселен с малко лимонтузу. 
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СЪВЕТИТЕ НА ВАНГА 
 

 Освен със своите предсказания, българската пророчица Ванга е популярна и с  точни-
те си и навременни съвети към хората със здравословни проблеми. В тях значимо място 
намира използването на билките. По долу отпечатваме някой от нейните здравословни ме-
тоди: 
 

 АЛЕРГИЯ: Една лъжичка сух пелин се накисва за една вечер в чаена чаша студена вода. 
На сутринта се прецежда и се пие три пъти на ден след ядене по една супена лъжица с малко 
мед. Профилактично може да се пие по една чаша пелиново вино, особено през пролетта.  
 ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ: Една супена лъжица царевично брашно се залива с 
водна чаша гореща вода. Сутрин на гладно се изпива само водата. 
 БЕЗСЪНИЕ: Болният спи на възглавница, напоена с изсушен хмел или с изсушено горско 
сено. 
 БОЛЕН ЧЕРЕН ДРОБ: 100 гр. изсушен или 200 гр. пресен жълт равнец се стрива на прах. 
Прибавя се 100 гр. брашно и малко вода, за да стане на каша. Правят се 60 малки топчета, изсу-
шаваме ги и ги прибираме на хладно. Преди да започнем да ги пием, задължително се пие  ед-
нократно английска сол за очистване. Вземаме хапчетата сутрин и вечер по едно в продължение 
на месец. 
  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ БРОНХОПНЕВМОНИЯ: В 1 кг. чист мед се объркват добре 
смлени следните съставки:1 ч.л. исиот, 1 ч.л. индийско орехче, 1 ч.л. бяла дъвка на зърна, 5-6 
зърна карамфил. Взема се  от сместа по 1 с.л. два пъти дневно след ядене, докато свърши. При 
деца – да вземат по 1 ч.л. десет дни. 
 АРТРИТ: В половин литър силна ракия се вари половин пакетче синапено семе, докато 
течността остане наполовина. Болните места се мажат сутрин и вечер. 
 БОЛНИ БЪБРЕЦИ: Болният да пие чай от сварени тиквени семки. Да се счукат две пакет-
чета ленено семе и с малко вода да се правят лапи, които се поставят на бъбреците. 
 ИЗТОЩЕНИЕ: Използва се стеблото на магарешкия трън, особено когато вече има пъпки 
и расте близо до вода. Стеблото се отрязва и обелва, докато се стигне до крехката сърцевина. 
Изяжда се като десерт. Необходими са десетина стебла, за да изчезне умората. 
 КОНЮНКТИВИТ: Смилат се пресни листа от слез и три вечери поред се прави компрес 
на болното място. 
 ЛУМБАГО: При внезапна болка в кръста, от която не можете да се изправите, натопете 
една хавлиена кърпа в леденостудена вода, извийте я и я поставете на болното място. Сложете 
отгоре найлон и плътна памучна пижама. Ако поспите така през нощта, на другата сутрин ще сте 
на крак. 
 КОСОПАД: В половин литър гроздова ракия се сваряват около 200 гр. „мустачки” от лоза 
в добре затворен съд. След като изстине, сместа се прецежда и с нея се маже главата след изми-
ване.  
 НЕРВЕН СТОМАХ: Сутрин на гладно се изпива по една чаша вода, в която е разтворена 
супена лъжица мастика. 10-15 минути след това се изпива супена лъжица зехтин.  
 МАЗОЛИ: Упоритите мазоли на краката не трябва да се режат. В кърпичка от тензух се 
слага бучка сол и се капват 2 капки вода. Тази кърпичка се завързва върху мазола през нощта. 
Усеща се силна и неприятна болка, но ако процедурата се повтори 2-3 пъти, мазолите изчезват. 
 НЕРВНО ЗАБОЛЯВАНЕ: В буркан се смесват 500 гр. захар и 500 гр. мед. От сместа се 
взема по една с.л. два пъти на ден. 
 ПОРЕЗНИ РАНИ: Раните се затварят бързо, ако се мажат със зехтин, в който 20 дни са 
киснали цветчета от жълт кантарион. Подходящо е и за лекуване на кървяща язва, като се пие по 
1 с.л. сутрин на гладно. 
 НАТЪРТВАНЕ: Болното място да се налага с кръгчета от нарязан картоф. 
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ЕСЕННИ АРОМАТИ 

 Ароматът подчертава индивидуалността на жената. Затова изборът на парфюм е от страте-
гическо значение – разкрива част от нас и ни поддържа в хармония с природата. 
 Как да се възползваме от уханията на есента? Когато избираме парфюм, трябва да имаме 
предвид възрастта и общественото си положение. Екзотичните аромати са по-подходящи за дело-
ва обстановка. 
 През деня трябва да залагаме на леки и свежи ухания, а вечер и в празнични случаи можем 
да си позволим и по-тежки и ориенталски парфюми. 
 Блондинките със светла кожа би трябвало да предпочитат цветните, леки аромати, а тежки-
те парфюми са предназначени за брюнетките с тъмна кожа. 
 Изобщо избирането на парфюм не е лесна работа и трябва да изпробваме много от тях, до-
като намерим нашия. Освен това, не бива да се забравя, че ароматът се проявява 15 минути след 
като сме го нанесли върху кожата. Най-дълго се запазва на врата под косата, в ямичките на уши-
те, на деколтето, китките и лактите на ръцете. 
 

 
КАК ДА ВЪРНЕМ ЕСТЕСТВЕНИЯ ЦВЯТ НА КОСАТА СИ? 

 
 Кестенява коса:  
 300 гр. зелени орехови обвивки се нарязват на ситно. Заливат се с 300-500 мл. 80 градусов 
спирт в стъклен буркан. Съхранява се на хладно и тъмно, като всекидневно се разклаща няколко 
пъти. След 15 дни тинктурата се прецежда, пресипва се в тъмна 
бутилка и се държи на хладно.  След измиване и подсушаване на 
косата,  част от течността се нанася с мека четка върху отделни 
кичури – от корените към върховете. Косата не се изплаква. 
 Руса коса: 
  Сипете 100 гр. лайка в 500 мл. вряща вода – да престои 40-
50 мин. Прецежда се и със запарката се маже всеки ден измитата 
коса, докато придобие желания цвят. 
 Светлокафява коса: 
 300 гр. лапад се варят в 500 мл. бяло вино, докато течност-
та стане наполовина. След изстиване отварата се прецежда и с 
нея се мокри косата. Изсъхва при стайна температура. Това се 
повтаря до желания цвят, независимо за мазна или за нормална 
коса. 
 Черна коса: 
 300 гр. листа от малина или къпина се заливат с 500 мл. 
вряла вода. Съдът се слага да ври, докато течността стане напо-
ловина. Прибавя се 100 мл. луга, получена от варене на дървесна пепел. Ефектът се постига с 
упорито мазане. 
 Златиста коса: 
 40-50 гр. люспи от лук се варят 20-25 мин. в 200 мл. бяло вино. Отварата се  използва по съ-
щия начин, както и отварата от лайка. Косата ви ще стане лъскава и жива, ако я изплакнете с 
хладка вода, към която е добавен лимонов сок. 
 За коси от коприна: 
  Една с.л. зехтин и 1 ч.л. спирт се разбиват добре. Тази течност се прибавя на капки, при 
постоянно бъркане, към 1 жълтък, така, че да се получи хомогенна смес. С помощта на малка чет-
ка се нанася върху корените на косата и после се втрива с върха на пръстите. Масажира се, дока-
то се почувства затопляне, след което се завива с напоена в гореща вода и изстискана кърпа. Вър-
ху нея се слагат найлонова торба и хавлия. Престоява 2-3 часа. Измива се с топла вода. 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ… 
 …Александър Греъм Бел, изобретателят на телефона, никога не е телефонирал на неговата 
съпруга или майка, защото те и двете били глухи. 

* * * 
 …ако в спалнята ви няма телевизор, с половинката си ще правите най-малко двойно повече 
секс? 

* * * 
 …Адолф Хитлер искал да стане архитект, но не успял да се класира на входния изпит в учи-
лище по архитектура във Виена.  

* * * 
 … Адолф Хитлер е имал само един тестис.  

* * * 
 …най-голямото автомобилно задръстване на всички времена станало през април 1990 годи-
на на границата между бившите Източна и Западна Германия. В колоната чакали 1 500 000 авто-
мобила. 

* * * 
 … широко известното мнение, че хората смъкват кръвното си налягане, докато милвали 
своите пухкави котараци, е самата истина. Когато отдаваме поредната порция ласки на своята 
любима котка, в организма ни се стимулира производството на ендорфин (хормонът на щастие-
то), а той е известен с това, че смъква кръвното. 

* * * 
 …мъркането е причина за деветте живота на котките. Удивителното явление осигурявало 
спокоен живот на писаните до дълбоки старини. Обикновената домашна котка мърка с честота 
между 22 и 24 херца. Специалистите установили, че тези вибрации спомагат за бързото възстано-
вяване на котешките клетки. 

* * * 
 …54-годишният Си Шун (Xi Shun) от китайската провинция Вътрешна Монголия (Nei 
Mongol) е вписан в Книгата на “Гинес”, като най-високия жив човек в света. Шун е висок 236,1 
см. 

* * * 
 … родината на шаха е Индия. Оттам се пренесъл в Персия и Арабия и дошъл в Европа. Пра-
вилата на тази игра претърпели многократни промени. Последните, от 1550 г. важат и до днес. 
Имената на фигурите отразяват житейските привички на XVI век. Рокадата - размяната на място-
то на топа и царя, е била наречена така по името на топа на древен персийски рок. Рок е била по-
читана птица от легендите, но за връзката й със шаха няма обяснение. Изразът "шахмат" идва от 
арабското "ал-шах-мат", което означава "царят е мъртъв".  

* * * 
 … истинската си поява съвременният сутиен дължи на нюйоркчанката Мери Фелпс Джей-
къб, известна по-късно като Карес Кросби. По онова време - 1914 г., модерните дами носели кор-
сети с банели, които са толкова твърди, че жените едва се движели. Преди да отиде една вечер на 
бал, Мери Джейкъб измайсторява, заедно с прислужницата си, сутиен от няколко носни кърпи, 
розови панделки и конци и тръгва на танците с него.  

* * * 
  …играта "66" в България е известна и под името "Сантасе" и е най-старата измежду игрите 
с карти. Възникнала е в Германия в средата на XVII в. Друго характерно за нея е, че тя е и единс-
твената игра, при която могат да се разглеждат изиграните вече в предишните взятки карти, за 
разлика от другите игри, при които това е забранено и непочтено.  
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Ц И Ф Р О Р Е Б У С  

  

 При правилно заместване на цифрите от таблицата с букви, съставляващи 
поместените по-долу ключови думи, ще прочетете интересна мисъл на известния френски 
писател и общественик А.Франс.  
 
I. Снимачно устройство                                  1, 4, 12, 10, 46, 28 
II. Местожителство на национално, расово,  
или социално малцинство         3, 21, 5, 2                                                        
III. Индийска философия и практика на издръжливостта  

на човешкото тяло и дух                                19, 6, 31, 32 
IV. Лютив зеленчук, използван за подправка    7, 36, 14, 23, 25 
V. Забележителен атински оратор                    35, 42, 24, 8, 20, 17, 45, 48 
VI. Машина утъпкваща улични настилки           9, 41, 15, 26, 11 
VII. Противоположно на нисък                            27, 13, 22, 18, 29 
VIII. Дума, израз на съжаление                               43, 40, 16 
IX. Местоимение - мъжки род,  3.л., ед.ч.                          33, 30, 37 
X. Приспособление за установяване и спазване   
вертикалността на стените при строеж          34, 39, 44, 47, 38  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕИЗВЕСТНО ЗА ИЗВЕСТНИТЕ 
 

НЕЩО ПОВЕЧЕ ЗА ОНОРЕ ДЬО БАЛЗАК 

 Великият френски писател Оноре дьо Балзак бил доста лекомислен и разточителен в личния 
си живот. Той натрупва значителни дългове, извършвайки безнадеждни финансови операции. 
Веднъж, например, разработва план за отглеждане на ананаси в дома си, но след две години на 
неуспех е принуден да бяга от кредиторите си, скривайки самоличността си под името на ико-
номката си. 
 Балзак обича живота и удоволствията и въпреки големите дългове, поддържа луксозен на-
чин на съществуване. До 1843 г. има постоянно различни любовници, като в повечето случай ус-
пява да привлече в своя кръг жертвоготовни и щедри дами. 
 През 1832 година Балзак започва кореспонденция с украинската графиня Евелина Ханска, с 
която има дълга връзка, помрачавана от пречките, които Руската империя поставя пред брака им. 
Едва на  14 март 1850 г. те успяват да се оженят. 
 Към 1844 г. постоянното напрежение и огромните количества кафе казват думата си и Бал-
зак започва да страда от сериозни здравословни проблеми. Малко след сватбата си, той умира. 
Погребан е в гробището Пер Лашез, като надгробното слово държи Виктор Юго. 
 Балзак така и не е приет във Френската Академия. Стилът му, в който лесно се долавя бър-
зината, с която е писал, е считан по времето му за несериозен и лишен от форма. Въпреки това 
през 1845 г. е награден с ордена на Почетния легион. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 


	01_korica_br_10_10g
	02_Br_10_2010

