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П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С 


ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАЦИОНАЛНАТА 
АСОЦИАЦИЯ
НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Уважаеми членове на НАСГБ,
	От името на Управителния съвет на Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ), поздравявам всички членове, председателите, сътрудниците и актива на териториалните организации, с 15 - годишнината от създаването и дейността на НАСГБ (15.08.1997 г. - 15.08.2012 г.)
	Защитата на законните права на лицата със сляпо-глухота като отделно увреждане, съгласно чл. 24 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, ратифицирана от Българския Парламент, ни задължава да се обединим и да ги отстояваме!




С УВАЖЕНИЕ,
ДИМИТЪР ПАРАПАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСГБ



От първо лице
ОТНОВО В ПЛОВДИВ - 
СРЕЩА С ПИСАТЕЛЯ ГЕНКО ИЗВОРСКИ

	 На 18 май 2011 г. в клуба на пловдивската регионална организация на Съюза на слепите в България (ССБ), почитатели на художественото слово се срещнаха с шуменския невиждащ писател Генко Изворски. Само след 13 месеца, на 28 юни т. г. пак на същото място и почти пред същата аудитория, шуменският творец представи най-новата си книга "Големия сняг”. Тя съдържа пет разказа и една новела, чието заглавие е заглавие и на сборника. Поетът и издател Славчо Николов, придружител на Генко Изворски, прочете откъси от въпросната книга. Читателите на творчеството на несъмнено талантливия белетрист от Шумен го обсипаха с въпроси и добри думи за неговата литературна продукция. На моменти дори дискусията изглеждаше като ускорен курс за творческо писане. Маститият книгописец почти изповедно разкри пред своите слушатели и някои секрети на писателската професия. Редакторът на сп. "Звук и светлина” Снежанка Кирчева за малко да затрудни госта ни с въпроса си, как той измисля собствените имена на персонажите от нежния пол. А поетът Здравко Лекишев със своите остроумни въпроси и забележки към фамозния промотент допринасяше силно за непринудената и ведра атмосфера на срещата. Пловдивските фенове на Генко Изворски му пожелаха и други нови книги, и пак да ги промотира пред тях. Нашият гост даже разказа накратко и за няколкото нови романа, върху които работи под пълна пара в момента. Според поетът и директор на Издателство "Български писател” Гриша Трифонов, строг редактор на трите последни книги на Генко Изворски, уж имало в последно време голям глад за романи и той неуморно динамизирал романописеца. Георги Генов и Джеватин Мустафа пък препоръчаха горещо на Генко Изворски неговите четири книги непременно да бъдат качени на www.alteraforum.net и също в електронната библиотека на Националното читалище "Луи Брайл”, за да бъдат тези книги още по-достъпни за своите потенциални читатели. На път е сякаш да се срине и поредния мит за “карантината” над литератора-опозиционер в средите на ССБ. Може би и други структури на ССБ съвсем скоро ще последват примера на пловдивчани и ще се окуражат за реални срещи с шуменския прозаик-бунтар.
	Промоцията на "Големият сняг” в Пловдив бе широко рекламирана от най-тиражния южнобългарски вестник "Марица“ и от радио "Пловдив”. Непосредствено преди промоцията г-н Генко Изворски даде пространно интервю на пловдивската "Нова българска телевизия”, което бе излъчено от нея многократно в продължение на няколко дни. Репортерът на същата телевизия взе интервю и от поета Данчо Данчев, председател на местния литературен клуб "Следа”, по чиято покана гостува и мадарският майстор на изящната словесност. Към именития гост проявиха интерес и представители на още девет печатни и електронни медии посредством своите сътрудници, редактори и кореспонденти. За изключителния медиен интерес към писателя Изворски особено голяма заслуга има неуморния и опитен Георги Генов, председател на Комисията за връзки с обществеността към пловдивския Регионален управителен съвет на ССБ, извършил перфектно разгласата за въпросната промоция.
	Генко Изворски е роден в София на 3 юли 1949 г., но цели 13 години живее в шуменските села Салманово и Дибич, където работи неговия баща. Именно село Салманово е прототип на село Кънино, което често срещаме в неговите творби. Той е възпитаник на Шуменския висш педагогически институт, в който завършва доста успешно специалността българска филология. На 20 години Генко загубва зрение в резултат на злополука при едно ловджийско състезание. Вече напълно сляп той започва работа в шуменското специално предприятие на ССБ като обикновен синеблуз работник с висше филологическо образование, а само след една година е избран за платен председател на Заводската организация на ССБ в това предприятие. Повече от 15 години е управител на същото предприятие. Литературните дарби на председателя Изворски са забелязани от талантливия невиждащ поет Георги Братанов, тогава главен редактор на сп. "Зари”, който го насърчава в неговите белетристични опити – съчиняване на очерци и разкази. И ето – почти четири години Генко Изворски е пълноправен и умерено продуктивен член на Съюза на българските писатели. От началото на тази година художникът на село Кънино е вече независим интелектуалец на свободна практика и като че ли изцяло се е отдал на литературните си занимания. Може би и в България писането на книги за повече хора ще се превърне също в добър бизнес. Знайно е, че сега за много хора това занимание у нас е хоби или някаква психотерапия.
	За читателите на списанието вероятно ще бъде интересно да получат информация и за останалите книги на талантливия съчинител на прозаически текстове Генко Изворски. И да припомня, че за големият наш поет Любомир Левчев тъкмо "прозата е хляба наш насущний”. Да прощават пишещите в мерена реч, но древногръцкият философ Платон не се изказва за тях сякаш съвсем ласкаво, твърдейки доста сериозно, че поетът е "леко и хвърковато същество, вдъхновено и обезумено”. За щастие, Генко Изворски е отявлен прозаик и никога не е писал и грам стихове. И така, през 2000 г. се появява на бял свят първата негова книга – романът "Манастирът”. След осем години е издадена и книгата му "Мъжка импресия” (сборник с разкази), а на следващата година във връзка със своята 60-годишнина той си подарява третата книга – "Закъсняла пролет” – пак сборник с разкази. Книгите на писателя с нарушено зрение се предлагат в най-голямата в България верига книжарници "Пингвините”. Освен на хартиен носител и четирите книги на Генко Изворски веднага са издадени от ССБ и в аудиоверсия и могат с малко повече късмет да се намерят във всички фонобиблиотеки на ССБ и техните филиали.
	Освен със своята художествена реч, писателят Генко Изворски почерпи присъстващите с изумителна ябълкова ракия (негово производство) и шуменско пиво. Времето течеше бързо и неусетно и никой не разбра как се изнизаха 235-те минути в компанията на шуменската знаменитост. Участниците в литературната среща се разотидоха по домовете си и по своите работни места заредени с много положителна енергия и обогатени с известни знания за тънкостите и триковете на писателския занаят.
Ангел Сотиров
Снимка: Виктор Изворски

Делници и празници
В ТО - Варна:
НЕЗАБРАВИМО УЧАСТИЕ
	Вокална група "Детелини” с художествен ръководител – Ганка Параскевова, получихме покана за участие в 12-ия Национален Фестивал на старата градска песен "Нежни чувства”, от Директора на фестивала – г-жа Карамфила Йоргова от гр. Пловдив. Малката ни група от 5 души – Станчо Добрев, Ганка Параскевова, Динко Костадинов, Цветанка Николова и Тошо Кирилов, тръгнахме с желание, весело настроение и голям ентусиазъм за добра изява и да се върнем с много награди, но най-вече да представим нашата организация и гр. Варна. На 9-ти юни в 10.30 ч. беше нашето участие. Изпълнихме 7 песни, от които 2 стари градски от вокалната група – "Песен за Варна” и "Години минаха”; 3 дуетни и 2 солови изпълнения. Дуета Ганка Параскевова и Тошо Кирилов изпя една весела, хумористична стара градска песен "Покани ме ти на среща”. Песента "Празнуваме със тебе днес щастливи” – изпълни дует – Станчо Добрев и Ганка Параскевова. А Станчо Добрев се представи със солово изпълнение на песента "Годините бързо отлитат”. Последната песен "Защо в живота ми отново пак се връщаш ти” изпълни Тошо Кирилов. С това завърши нашето участие.
	Представихме се много добре. Вокалната ни група, получи Диплом със звание "Лауреат”. За дуетите и соловите изпълнения, получихме също Дипломи – "Лауреат”. Нашите усилия, труд и време отдадени за подготовката, бяха възнаградени. Останахме много доволни от прекрасното преживяване и представяне на състава. Благодарим на г-жа Йоргова – директор на фестивала, на водещата, на организаторите и най-вече на нашата мила приятелка Катето, за посрещането, за разбирането, за всичко направено за нас.
	Бъдете, живи и здрави мили хора и все така да организирате всяка година фестивали, с които да правите живота на всички участници и пенсионери по-осмислен и по-съдържателен.
Още веднъж Ви благодарим от сърце!
Ганка Параскевова


В ТО - Харманли:

НЕЗАБРАВИМИ МИГОВЕ
	На 23.06.2012 г. слепите и сляпо-глухите от Харманли бяхме поканени от асеновградчани на Араповския манастир. Понеже и други години сме ходили и знаем колко добре са организирани тези мероприятия с радост започнахме да търсим начин да се отзовем на поканата. Обърнахме се за съдействие към Община Харманли и получихме автобус, на който ние трябваше да си подсигурим горивото. За целта събрахме по 2 лв. от желаещите да се включат в мероприятието и тръгнахме. Участвахме не само, като гости, но се включихме в програмата с рецитала "Българка” – изнесен от Диана Делчева и Калинка Стайкова. Срещнахме се с много познати и не усетихме как премина денят сред приказки, смях и веселби. Завърнахме се събрали много позитивна енергия от познатите приятели, от чистия въздух и красивата природа, сред която прекарахме незабравими мигове.
* * * * * 
НОВИ УСПЕХИ НА ФЕСТИВАЛА В ПЕРНИК
	На 25.06.2012 г. Харманли решихме да участваме във фестивала в гр. Перник с рецитал "Светът е наш и ние сме на света”. В него участвахме: Калинка Стайкова, Диана Делчева и Гинка Жекова. За целта отново се обърнахме за съдействие към Община Харманли и този път бяхме възхитени от отзивчивостта на зам. кмета, защото от една дума веднага предложи собствената си кола и шофьора на наше разположение. Благодарни сме на този жест, който малко хора биха направили. Пък и в кратък срок от няколко дена все търсим помощта на Общината, за което спокойно могат да ни откажат. Затова благодарни тръгнахме с нагласата за най-добро представяне. Освен участничките в рецитала с нас беше и Маргарита Янакиева – за участие в жанр – народно пеене. В Перник бяхме посрещнати от Соня Захариева, която се отзоваваше ако има нещо неясно и някакви проблеми. Рецитала "Светът е наш и ние сме на света” спечели диплом второ място, за което сме доволни и радостни, защото участието ни не беше напразно, пък и се реванширахме с представянето на града относно жеста направен от зам. кмета. Маргарита участва с песента "Мама Грозданка посгоди”, една тежка, бавна и много хубава народна песен, но за съжаление тази година не се класира, въпреки че публиката бурно я аплодира.
	Срещнахме се с много хора, една от които беше Ваня Матеева, която работи в БАН. Тя ни направи много снимки и обеща да ги изпрати по Димитрина Михайлова, с която били приятелки. Запознахме се и с Пенка Гатева - инвалид, написала едно от стихотворенията от рецитала. Веднага след представянето ни тя ни чакаше, представи ни се и попита щастлива откъде сме взели стихотворението. Цялата сияеше от радост, че сме включили нейно произведение в рецитала. За нас срещата също беше вълнуваща и едно прекрасно изживяване. Завърнахме се доволни и щастливи от преживяното в гр. Перник.
Блока подготви: Калинка Стайкова
*********************************************************************
В ТО - Добрич:
ПОЛОЖИТЕЛНИ СПОРТНИ ЕМОЦИИ
	На 16-ти и 17-ти юни за четвърти пореден път се включихме в проект на клуб "Надежда” към Регионален съюз на инвалидите в гр. Добрич - "Спорт за хората с увреждания”, финансиран по програма от Община Добрич. В надпреварата взеха участие пет организации на хора с увреждания с по шест състезатели в следните дисциплини: дълъг скок от място, хвърляне на медицинска топка, стреляне с въздушна пушка, бягане 100 м. за хора с нулево зрение, 100 м. свободно бягане, садене на картофи и дърпане на въже. Тези надпревари се проведоха в зала "Добротица”, а следващия ден продължихме в сградата на сдружението. Дисциплините бяха спортна табла, шах и "Не се сърди човече”. Състезавахме се на принципа на елиминирането. При отборното класиране, ние представителите на ТО на НАСГБ се класирахме на второ място. Пред нас бяха само спортистите от организаторите. При индивидуалното класиране, резултатите са следните: Илия Костов - на първо място за хвърляне на медицинска топка и на четвърто при дълъг скок; Еленка Демирева – първа при бягане 100 м. с придружител и трета на дълъг скок; София Ганчева – трета на хвърляне на медицинска топка; Калинка Ковачева – трета на бягане 100 м. с придружител.
	Сърдечно благодарим на инициаторите за тези спортни надпревари и на Община Добрич за отпуснатите средства, тъй като успяхме да се отделим от сивото си ежедневие и да се отдадем на положителни емоции. Наградите бяха символични, но по-важни за нас са хубавите мигове, прекарани с приятели по съдба.
* * * * * 
ЩАСТЛИВО ЗАВРЪЩАНЕ В ДОБРИЧ
	На 23-ти и 24-ти юни за пореден път взехме участие в шестия Международен многожанров фестивал на хора с увреждания в гр. Перник. Той бе под патронажа на кмета на града – Росица Янакиева. Председател на журито бе Мими Иванова с компетентни членове.
	Добруджанци се представихме с дуета "Народни песни” – Мария Андреева и Станчо Станчев, Калинка Ковачева с авторско изпълнение с жест и мимика, Светла Маринова с художествено слово с поемата "Легенда за Калиакра” на Иван Бурин, изпълнение на акордеон от Станчо Станчев и състав "Антица” за стари градски песни с две изпълнения.
Радваме се, че успяхме и тази година да вземем най-голямата награда на фестивала. За пореден път доказахме, че когато се работи усилено и организирано, постигаме това, което искаме. Трудиш ли се, успехите са налице. Благодарим от сърце на Община Добрич, която осигури транспорта до Перник и обратно и на организаторите на фестивала. През тези два дни ние се потопихме в красота, багри, ритми, запознанства… Срещнахме се с хора от цялата страна. Колко малко трябва на човек, за да се отдели от сивото ежедневие и да се почувства като всички останали? Пожелаваме и на другите наши организации да участват и да печелят награди.
	Състав "Антица” е учреден на 5-ти юли 2004 г. През всичките години от създаването си вземаме участия в различни национални и европейски инициативи за хора с увреждания. Още през 2004 г. се явихме на фестивал в Пловдив и взехме първо място. През следващите години участваме в европейския фестивал за хора с увреждания, провеждан ежегодно в гр. Перник; не пропускаме варненския преглед на стария градски шлагер "Листопад на спомените” и т.н. Сред най-високите отличия са статуетката на фестивала "Листопад на спомените” през 2005 г. и плакет за най-добро представяне от Перник.
	Където сме се явявали, винаги сме печелили високо отличие. Рецептата за нашия успех вероятно е във факта, че приемаме отговорно нашите ангажименти и даваме всичко от себе си по време на изпълненията.
	Искам да благодаря на читалищното настоятелство, които са поели шефство над нашия състав. Благодаря и на Мария Паскалева, която вече осем години е доброволен ръководител на състава и на музикантите Валентин Влаев и Валентин Георгиев.

Блока подготви: Калинка Ковачева
***************************************************************************
В ТО - Варна:
ПО ПЪТЕКАТА НА КУЛТУРНОТО НИ НАСЛЕДСТВО
	На 28.06.2012 г., по проект на ССБ, "Поглед към бъдещето през очите на историята", щастливците от Варна: Етиен Тодоров, Станчо Добрев, Ганка Параскевова, Христо Христов, Здравко Кънчев, Дяко Дочев, Цонка Трифонова, Костадин Стойнов и Митко Демирев, тръгнахме с добро настроение и желание за приятно прекарване. На 29-юни пристигнахме в София и ни настаниха в хотел "София – Плаза”. В 13.30 ч. автобусът ни взе от хотела и тръгнахме за ВИМ (Военно исторически музей), който заема много голяма площ. На открито видяхме разположени различни по размери, вид и големина оръдия и танкове. Влязохме в музея, където имаше различни по вид оръжия, датиращи от най-ранна епоха - отпреди траките и до днес: мечове, ятагани, саби, лъкове, стрели, къси и дълги пушки, пистолети, револвери, леки и тежки картечници и др. Всеки от нас пипна с ръка подаденото ни оръжие, за да разберем как се е боравило някога с него. Видяхме и различни видове военни униформи – български, руски, турски, опълченски униформи и на хайдути. Изнесоха ни полезна беседа за военната техника. 
	След музея отидохме да разгледаме величествения Храм-паметник "Александър Невски” – построен през 1912 г. , който е точно на 100 г. Най тежката камбана на църквата е 10 т., а най малката е 10 кг., чийто звън се чува на 30 км. разстояние. Посетихме и Криптата - някога предназначена за гробница на известни владетели, а днес служи за картинна галерия. Така завърши първият ден от екскурзията. Имаше тържествена вечеря и викторина, на която от варненската група се отличи и получи награда Христо Христов. Ние, дуетът "Нежни сърца”, поздравихме присъстващия в ресторанта г-н Долапчиев с наша любима песен. Вечерта завърши много весело и приятно.
	На 30 юни посетихме Национален историческия музей "Бояна”, бивша резиденция на Тодор Живков, а сега музей с директор Божидар Димитров. Приятна екскурзоводка ни разведе и разказа интересни неща. Видяхме оръдия на труда от най-ранните епохи - сребърни и златни предмети, варненския некропол, панагюрското и рудоземското съкровища. Имаше предмети още отпреди траките. Тези изключително ценни исторически находки и съкровища се съхраняват при подходяща температура. Това е нашето историческо богатство, което ни вдъхва уважение, преклонение пред годините на далечното минало. Посетихме и Боянската църква, построена през 1259 г., претърпяла едно земетресение. За да се запази и поддържа църквата, царица Елеонора е изпратила близко семейство да живее там и да я поддържа. По желание на царица Елеонора, тя е била погребана там. Заведоха ни и в Драгалевския манастир, в който служат три монахини и един поп. От сестра Анастасия - много мила и лъчезарна, научихме за живота в манастира -, че българския Патриарх приема и посреща тук височайши църковни величия. След обиколка из манастира за последно се спряхме пред иконата на Св. Богородица, където се помолихме и запалихме по свещичка за здраве и си тръгнахме от него вдъхновени с вяра и спокойствие.
	Последната вечер ни заведоха на театър, където гледахме постановката "Три дъждовни вечери”, след което се прибрахме в хотела уморени, но удовлетворени от прекараните два дни. Надяваме и си пожелаваме да има по-често такива екскурзии, свързани с историческото ни минало и културното ни наследство.	Мисля, че не само ние, по-възрастните, но и младото поколение, трябва да ходи по стъпките на историческото ни минало, за да не се забравя славната ни и героична история.
	Благодарим на организаторите на тази екскурзия, които дадоха възможност на хората в златната възраст да участваме в прекрасните мероприятия и да изживеем незабравими мигове.
Ганка Параскевова 
*********************************************************************
В ТО - Шумен

СТРЕМЕЖ КЪМ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ

	 На 18.06.2012 г. ТО на НАСГБ гр. Шумен проведе годишното-отчетно събрание в НЧ "Напредък – 1869”. Участие в работата му взеха Маринка Маринова – председател на КС на НАСГБ, Преславка Химирска – председател на ТСО на слепите гр. Шумен, Галина Петкова – рехабилитатор в ЦСРИЛЗУ (Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания) - гр. Шумен, Сашка Тодорова – бивш сътрудник на ТО Търговище, Розалина Стефанова – отговорник на читалище "Напредък – 1869”.
	В отчетния доклад на ТУС и в някои изказвания се даде висока оценка на работата на ТО през 2011 г. Открай време в Шуменската организация се провеждат много и разнообразни мероприятия за осмисляне и облекчаване живота на сляпо-глухите членове.
	Друга част от изказващите се благодариха на дарителите – частни лица, фирми и предприятия, че успяват да ни помогнат, макар и скромно, че са съпричастни с нашите трудности. Благодариха и на кмета на община Шумен Красимир Костов, който редовно ни осигурява безвъзмездно превоз до Пловдив, Варна и Добрич за държавни първенства, спортни състезания и художествена самодейност. Вече ни е осигурил превоз за 6 юли до гр. Добрич, където група "Еделвайс” ще участва в празничния концерт под надслов "По шлагерните пътеки на любовта” по повод 8 години състав "Антица” и 14 години ТО Добрич. Ще се срещнем с ТУС на ТО Добрич и ще обменим опит.
	И не случайно председателят на НАСГБ г-н Парапанов на 14.10.2011 г. специално дойде в гр. Шумен и награди кмета с плакет за активно участие и принос в развитието на ТО на сляпо-глухите в града ни.
	Трета част от изказалите се благодариха на председателя и сътрудника за тяхната сплотеност в работата, което води до създаване на добър микроклимат в организацията.
	За много добра работа помага и здравата връзка на ТО на сляпо-глухите със Съюза на слепите.
	На много неща сме се научили и много опит черпим от двете председателки Любка Лазарова – председател на РСО и Преславка Химирска – председател на ТСО гр. Шумен.
	Гордеем се, че имаме такива приятели, с каквито малко ТО могат да се похвалят с такава сплотеност и съвместна работа и само могат да си мечтаят за такива отношения.
	И както казва Маринка Маринова – тази сплотеност е от полза за всички.
	В своето изказване г-жа Маринова съобщи на всички, че търговищката организация се закрива, тъй като остава с 4 члена и по устав не може да съществува. Затова преминава към Шуменската организация. 
	Изказа благодарност на Сашка Тодорова от Търговище, която доброволно оказва помощ.
	Г-жа Маринова сподели своето възхищение от това, че ТО Шумен е един много добър и сплотен колектив и се гордее с него. Поздрави всички за това, което сме постигнали. Пожела на членовете много здраве и успехи в живота.
Сътрудник: Върбина Станкова
***************************************************************************
В ТО - Пловдив:
ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
	На 27.06.2012 г. членовете на ТО – НАСГБ Пловдив, в деня на сляпо-глухия гражданин в Република България проведоха своето годишно-отчетно събрание за изтеклата 2011 г. Събранието се откри с прочитане на поздравителните адреси изпратени, от председателя на НАСГБ Димитър Парапанов, от ТО на НАСГБ Добрич и др. Председателката поздрави присъстващите с 14-ия рожден ден на организацията и накратко разказа за дейността и успехите от учредяването й до днес. Посветихме време за най същественото от живота и творчеството на Хелън Келър. Зададоха се въпроси за делото й, на които се отговори компетентно и се пожела на всички сляпо-глухи да имат за пример в живота си сляпо-глухата американка Хелън Келър. Прочетоха се материалите за събранието, които включваха: Констативен протокол от ревизията на КС на НАСГБ, отчет за 2011 г. и план-програма за дейността на ТО – НАСГБ Пловдив за 2012 г. Приеха се единодушно материалите и се сподели, че е обхванато всичко подробно и точно. Председателката доуточни, че за спортната дейност и най-вече за канадската борба асоциацията не дава средства, нито териториалната организация. Средства се отпускат от Община Пловдив по линията на спорта и ССБ подсигурява транспорт като дарение. Това разяснение се направи, защото много членове на НАСГБ си мислят, че председателя на НАСГБ подпомага само спорта, а това не отговаря на истината. Живеем в 21 век и мисля, че повечето ТУС на ТО са се уверили, че без дарения и помощта на Общините ние не можем сами да направим каквото и да е. НАСГБ помага и се грижи за членската си маса по друг начин. Това се отнася и за самодейността по организации. 	Присъстващите бяха поздравени с музикална програма от групата за народно пеене и стари градски песни "Орхидея” с конферансие Стоянка Ангелова.
 	Изказваме благодарности към изпълнителите за богатата и артистична програма, която поднесоха на членовете и, която включваше: хумористична сценка в изпълнение на Параскева Емилова, индивидуални народни песни и групови изпълнения. Изнесената програма достави голямо удоволствие на присъстващите и повдигна духа им. Изпратихме ги с бурни овации и с пожелания да продължат все така задружно и занапред да вървят към все по-големи успехи.
Накрая събранието завърши с малка почерпка, закачки и смях.
Снежана Кирилова


В ТО - Харманли:
ОЦЕНКА НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА 
ТО НА НАСГБ ГР. ХАРМАНЛИ, ПРОВЕДЕНО НА 12 ЮНИ 2012 Г.

	Отчетното годишно събрание на ТО на НАСГБ гр. Харманли премина в избор на ръководство на събранието, тричленна комисия по проекто-програмата и преброител. След прочитане на дневния ред за протичане на събранието, Стефчо Маринов предложи да бъде добавена точка,  по която пълномощника от нашата организация да даде разяснения как e протекло Общото събрание на НАСГБ. За направеното предложение 8 човека гласуваха “Против”, при което то отпадна.
	Групата за художествено слово поздрави членовете на ТО с композицията "Светът е наш и ний сме на света”. В основата на рецитала бяха стихове, свързани с живота на хората с увреждания.
	В доклада на ТУС обширно се засегнаха всички дейности, които местната организация е инициирала и реализирала през отчетния период, сред които бяха посочени и различни културни, спортни и празнични прояви.
	От Констативния протокол на КС на НАСГБ стана ясно, че цялата документация, включваща финансови документи, организационна дейност и кореспонденция, е перфектно направена и поддържана от ТУС.
	В проекто-програмата са предвидени множество и разнообразни дейности, които ТО трябва да осъществи през 2012 г.
	По прочетените материали взеха отношение четирима члена, които засегнаха въпроси от организационен и финансов характер. Петко Абаджиев изрази мнение, че направената от КС ревизия не е била законна, както и че не са търсели причина за несвършената работа през отчетния период. Същият изказа мнения, че субсидията от НАСГБ не се разпределя рационално и не се използва за нуждите на членовете на асоциацията. Председателят Диана Делчева и пълномощника Калина Стайкова обясниха, че организацията на сляпо-глухите е единствената неправителствена организации на хора с увреждания, която разпределя субсидията до стотинка по структури и параграфи. Думи на благодарност към ръководството изказа Елена Дамянова.

 Калина Стайкова,
член на КС на НАСГБ - Пловдив 
f f e e 
БЕЛЕЖКА НА РЕДАКТОРА 
	Радвам се, че Калинка е написала статия за отчетното-годишно събрание на ТО на НАСГБ Харманли, защото изказването на Петко Абаджиев е характерно за всяко събрание на организацията. Петко Абаджиев отговаря на всички изисквания за членство в НАСГБ, но това не му дава право да уронва авторитета, успехите и постиженията на асоциацията. Първо много неща не са му ясни и той самия ги изкривява през неговия мироглед, от което страдаме всички. С глупавите си фикс-идеи той притеснява ТО на НАСГБ Харманли, председателя на НАСГБ Димитър Парапанов, председателя на КС на НАСГБ Маринка Маринова, редактора и комисията към списанието, но за съжаление и много други хора, които нямат нищо общо с живота и дейността на сляпо-глухите. Петко е бил клиент в НЦРСГ "Хелън Келър” и много добре знае колко труд и внимание се отделя на обучаващите се. Самият той е писал благодарствени писма за отношението на персонала и преподавателите към него и клиентите на центъра. Членството в НАСГБ е доброволно, както и в което и да е НПО, и на който не му харесва може да напусне и няма смисъл да създава проблеми. УС на НАСГБ се е отзовавал на всяка молба на Петко Абаджиев за помощно техническо средство и не му прави чест за негативното отношение към упорития труд на останалите членове на НАСГБ.
	Надявам се занапред Петко да преосмисли позицията си и да престане изкуствено да се заяжда и трови нервите на своите съсъдбеници!
Снежанка Кирчева

***************************************************************************
В ТО Шумен: 

ДЕСЕТ ГОДИНИ НА ТРУД И УПОРИТОСТ

След закриване на годишното отчетно събрание се премина към тържествено честване на 10-годишния юбилей на организацията.
Салонът на Народно читалище "Напредък – 1869” буквално гъмжеше от медии – радио "Шумен”, радио "Фокус”, вестник "Шуменска заря”, телевизия "Шумен”.
Подготвената изложба от медали, грамоти от 2005 до 2011 г., плетивата на Войка Димитрова, дърворезбата на Янко Стайков, фотоалбумите, запечатали живота на организацията от 2005 г. до днес и направените кулинарни вкусотии изненада всички, дори организаторите и мен. Всичко това е постигнато с много труд и голяма упоритост.
Медиите се възхитиха от толкова много награди. Направиха снимки на изложбата и взеха интервюта от много сляпо-глухи членове.
Същата вечер радиата излъчиха интервютата, а телевизия Шумен показа всичко заснето - интервюта и кадри от тържеството в ефир.
На следващия ден бяхме поканени в телевизия "Шумен” - Янко Стайков, Йорданка Стайкова и Върбина Станкова, където проведохме половинчасов разговор за успехите на ТО, какво предстои да се направи в организацията, как помагаме на сляпо-глухите членове, как се справят с трудностите хората с двойни сензорни увреждания, за даренията и т. н.
Група "Еделвайс” откри тържеството със свои изпълнения.
ТО-Шумен е създадена на 23.05.2002 г. Неин учредител и първи председател е Янко Стайков със седем сляпо-глухи члена.
През април 2004 г. Цвятко Найденов е приет за член на ТО. Следващата година през април той става председател, а Върбина Станкова сътрудник с 18 сляпо-глухи члена. За тези 5 години до 2010 г. – неговата кончина, организацията се изкачи на доста високо стъпало, благодарение на председателя. 
През 2005 г. се проведе 5-то държавно първенство по шахмат и ние се класирахме отборно на 5-то място.
На 4-то Държавно първенство по лекоатлетически дисциплини се представихме с трима спортисти и заехме 9-то място.
През 2007 г. на 5-то Държавно първенство в гр. Добрич, отборът ни се класира на 6-то място.
Войка Димитрова завоюва първо място по ръчно плетиво.
Но най-голямата изненада беше класирането на скоро създадената група "Еделвайс” на трето място с акапелното си изпълнение.
За 10-годишнината на асоциацията ТО-Шумен, получи плакет за принос в делото на сляпо-глухите. Янко Стайков беше награден със сребърна значка, като учредител и първи председател на ТО, а Върбина Станкова получи грамота за активно участие в асоциацията.
През 2008 г. се проведе Първото Европейско първенство в гр. Варна. Участваха Русия, Хърватска, Норвегия, Англия и България. За трите дни ние показахме най-доброто от себе си. Група "Еделвайс” се класира на 1-во място. Изявените ни 5 спортисти – Ивелин Тодоров, Янко Стайков, Фахредин Хасанов, Емил Кръстев, Йорданка Стайкова спечелиха 3 златни, 3 сребърни, 3 бронзови медала и грамоти за 2 пети и 2 шести места. Отборно се класирахме на 4-то място. Как да не изпитваме гордост от това, че една малка организация с 21 члена се нареди след Пловдив, Добрич и Варна. От 9-то място през 2005 г., ние стигнахме до 4-то място през 2008 г. Същата година Цвятко Найденов беше награден със сребърна значка за 75-годишния си юбилей и за голям принос в развитието на ТО Шумен.
През 2009 г. на 7-мо Държавно първенство в гр. Пловдив, конкуренцията беше много голяма. Наредихме се отборно на 5-то място. 
През 2010 г. пак заехме 5-то място.
През 2011 г. на прегледа на художествената самодейност в гр. Пловдив, група "Еделвайс” зае второ място. Спечелихме 7 медала. Тук искам да кажа, че без членовете ни, без всичките приятели, които имаме, без помощта на НАСГБ в лицето на г-н Парапанов, ние не бихме били това, което сме сега. 
Да ни е честит 10-годишния юбилей!
Прочетоха се поздравителните адреси от председателя на НАСГБ и Директор на НЦРСГ "Хелън Келър” – Димитър Парапанов и от ТО: Г. Оряховица, Търговище, Варна, Добрич и Съюза на слепите – Шумен.
Има хора, с които много се гордеем. За постигнати резултати и много добра работа бяха наградени с грамоти сляпо-глухите членове: Емил Кръстев, Янко Стайков, Александра Тодорова, Йорданка Стайкова, Войка Димитрова, Ивелин Тодоров, Фахредин Хасанов, Айше и Себиле Исмаил, Даниела Йорданова и Милен Михов – художествени ръководители на група Еделвайс, Съюза на слепите – РСО, ТСО и рехабилитационен център, НЧ "Напредък – 1869”. Оцени се кулинарната изложба и се наградиха постаралите се сляпо-глухи.
В края на тържеството се почерпихме с направените вкусотии.
Върбина Станкова
**************************************************
В ТО - Пловдив:
ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ
   На 06.07.2012 г. се проведе празничен концерт, организиран от Областния съвет на БЧК - гр. Добрич, Младежки център и ТО на НАСГБ - гр. Добрич. Повод за това бе осем годишнината от създаването на певчески състав "Антица” и 100 г. от рождението на Йосиф Цанков.
   Концертът бе озаглавен "По шлагерните пътеки на любовта”. Участници бяха изтъкнати състави: "Да останем млади” на Хобисклуб, "Лира” на дом за стари хора, гости от Шумен със състав "Еделвайс” и певческа група "Антица” на ТО на НАСГБ - гр. Добрич.
	Организаторите на това красиво начинание допринесоха много за чудесната атмосфера. Водещата отправи добри думи за съставите като подари на всеки по букет свежи цветя и грамоти.
   Присъстващите преживяха радостни и щастливи моменти в препълнената зала. Концертът нямаше състезателен характер, но все пак нека да признаем, че състав "Антица” накара публиката да преживее малко повече трепетни моменти.
  Участниците допринесоха концерта да се превърне в един красив празник. Празник на сърцето и душата! Благодарим на всички участници!

Димитър Кънчев

ПРОЕКТИТЕ – НОВИТЕ ВИРТУАЛНИ УЧИТЕЛИ

	На 27, 28 и 29 юни група от 17 пловдивски слепи участвахме в екскурзионно разглеждане и опознаване на нашата столица. След пристигането ни в София бяхме настанени в хотел "Плаза”. 
Целият пакет от програмата представляваше посещение на Военноисторическия музей, Националния исторически музей, Храм-паметника "Александър Невски”, Боянската църква, Драгалевския манастир и посещение на пиеса "199” в театър.
	Главната цел на проекта беше съюза на слепите да помогне на част от хората със зрителни увреждания да се докоснат до националното ни богатство. 
	Веднага след настаняването ни и кратката почивка се качихме на автобуса и потеглихме към военно-историческия музей. 
	Сградата на музея е разположена в обширен двор, в който се виждат редици от оръдия и военни машини, използвани в различни периоди от бойното ни минало. 
	По-голямата и най-важната част от сбирката се намира вътре. Тук са подредени 24 хиляди експоната. От обикновената дървена стрела до прелитащата 6000 метра ракета "Въздух - Въздух”. Експозицията предлага на посетителите визуална представа не само за военната техника с която е осъществявал победоносния си път нашия славен народ, но и информация за личностите, изиграли решаваща роля за съдбата на днешна България.
	Смирено и благоговейно заставахме пред витрините с оръжия, униформи и отличия. Докосвахме хладната стомана и мислено се включвахме в битките край Ахелой, Клокотница и Драва. Усетихме силата на българския дух, защитавал бойните знамена и недопуснал нито едно от тях да попадне във вражески ръце.Факт, с който не може да се похвали нито една държава в Европа. 	След близо тричасова разходка из времето на военните дела на родината ни напуснахме музея и потеглихме към следващия обект. Това беше едно от най-високите и грандиозни творения на човешките ръце в София. Храм-паметника "Александър Невски”, се издига на повече от 50 метра височина. По десетина стъпала се влиза долу в криптата. Основното помещение на храма е с размери, позволяващи в него да се поберат едновременно над 5 000 богомолци. Дванадесет камбани с общо тегло от 24 тона огласят столицата по време на празничните литургии и вечерните молитви. Храмът представлява пет-корабна кръсто-куполна сграда. Той е построен по проект на руския архитект Александър Померанцев, като самото строителство е продължило почти осем години. Стенописите са дело на плеяда от руски и български художници, а самия камък за строителството и вътрешната облицовка е донасян от най-прочутите италиански каменоломни.
	Заредени с толкова много впечатления и преживявания от първия ден на пребиваването ни в столицата, към 6.30 ч. вечерта се прибрахме в хотела. По време на вечерята организаторите ни поднесоха малка изненада. Разиграха томбола с въпроси за историята на град София. Макар и гости, пловдивчани не се посрамиха и в оспорвано съревнование със столичани заслужено спечелиха двете втори места в лицето на Кирил Дамянов и Стойчо Стойчев. На другия ден продължихме пътуването по проекто-маршрута в посока Национално-исторически музей. Основан през 1973 г., той съхранява над 630 000 експоната от времето на създаването на българската държава до наши дни. 
	В музея се съхраняват творения на човешкия ум и ръце. Каменни фигури, дялани с кремъчни ножове и брадви се нареждат по значимост до най-изящните златни бижута и накити украсявали тракийските и прабългарски хубавици и възрожденски кокони. 	Невероятни произведения от кожа, дърво и благородни метали са събрани на едно място и показват другата страна на развитието на нашата държава. Човек не може да не се гордее, когато вижда пред себе си как един малък народ дошъл незнайно откъде и заселил се по тези места е достигнал истински връх във всяко едно отношение. Връзката между материалното и духовното продължи да се затвърждава и в следващото място, което посетихме. Едно от емблематичните места, в които софиянци търсят и намират утеха в добри и лоши дни, е Боянската църква. Сгушена в полите на Витоша тя посреща миряните от страната и чужбина, предлагайки им спокойствие и духовен мир. Самата природа тук е такава. Тихо и мирно тече времето нарушавано само от песента на птичките и протяжните любовни песни на дивите петли.
	След посещението ни в светата обител тръгнахме към последната част от проекта. Тя се наричаше Драгалевски манастир.
	В него бяхме посрещнати от една от служащите - сестра Анастасия, мила и спокойна жена, с дълбока вяра в Бога.
	Топлият й глас ми напомняше някой, за който не можех да се сетя. И най-случайно в разговора тя спомена, че е дъщеря на моя любим четец от звукозаписното студио на слепите – Петър Евангелатов.
 	Разказа ни как и кога е построен манастира, как се поддържа и за хората, които са основните спомоществователи. Благословени и пречистени от съприкосновението с тези богоизбрани места се качихме на автобуса и потеглихме към града. Вечерта бяхме на театър. Постановката, която посетихме беше доста разтоварваща на фона на това, което преживяхме през втория ден в столицата. Тодор Колев все още си го бива, а Валентин Танев от "Господари на ефира” няма равен в черния хумор. Час и половина смях не е излишен на никой. Доволни и заситени към 22.00 часа вечеряхме в ресторанта на хотела и се прибрахме по стаите. Така завърши нашия двудневен престои в София, благодарение на проекта, спечелен от Съюза на слепите в България.

Кирил Дамянов
*********************************************************************
Любопитно
ДЕСЕТТЕ ИЗГУБЕНИ СЪКРОВИЩА

Кехлибарената стая
Стая, декорирана с кехлибарени панели и злато в дворецът Катрин в Русия. Ограбена от нацисти, стаята не е виждана от 2-рата Световна война.

Ямата с пари в Дъбовия остров - Оук, Нова Шотландия (Източна Канада)
Легендите говорят, че в нея са скрили съкровищата си пирати и Ордена на Тамплиерите. Всеки, който се е опитал да тършува из нея е попаднал в нейния капан, наводняващ цялата яма.

Съкровището Меденият свитък
Свитък от Мъртво море, в който са описани местоположенията на няколко съкровища. Някои смятат, че това е ключът към „Ковчета на завета“.

Фосилите на Пекинския мъж
Фосили на възраст от 500 000 г., по които има следи от еволюция и произход на език. Изгубени, докато били изнасяни (контрабандирани) от Китай през 1941 г.

Милионите на Крюгер
Съкровище от злато, погребано от президент Пол Крюгър по време на англо -бурската война. Стойността му възлиза на около 30 милиона долара – ако легендата е истинска.

Златото на Ямашита
Японски грабеж от 2-рата Световна Война, който бил погребан на Филипините. Злато и бижута се счита, че са скрити в тунели, пълни с капани.

Яйцата на Фаберже 
Руската революция през 1917 г. разкрила как Романовите били отделени от богатството си. 8 яйца „Фаберже“ изчезнали, като всяко едно е на стойност до 30 милиона долара.

Градът на Пайтити
Легендарен „Златен“ град, където инките скрили съкровището си от испанските конквистадори. Местоположението му се е изплъзвало от изследователите в продължение на векове.

Липсващото съкровище на Фараоните
Множество фараонски гробници били открити без съкровище в тях. То може да е разположено в неоткритата гробница на Херихор.

Съкровищата на Лима
Находки на злато и бижута били изнесени от Перу от Испания през 1823 г. Погребани на остров Кокос, счита се, че съкровището е на стойност от 160 милиона долара.
Звук и светлина



За конкурса
ПЪЛНЕНИ ТИКВИЧКИ
(предложение на Ани Петрова от Добрич)
	Продукти: 3-4 бр. тиквички, 3 бр. пресен лук, 1 бр. пресен чесън, 500 гр. кайма, доматен сок или консерва, олио, кашкавал, 2-3 с.л. брашно, копър или магданоз.
	Начин на приготвяне:
	Тиквичките се режат на половина и се издълбава вътрешността. Пресният лук и чесън се нарязват на ситно. Вътрешността на тиквичките се реже на ситни кубчета, добавя се и нарязан по същия начин морков. Всичко се запържва в малко мазнина. Слага се 500 гр. кайма, намачкана предварително с един домат към зеленчуците. Подправя се със сол и черен пипер. Сместа се пълни в тиквичките. Редят се в тава и се добавя отстрани доматен сок или консерва. Пекат се до готовност. Размиват се 2-3 с.л. брашно в малко вода, добавя се към соса и се разбърква. Отгоре се поръсват с настърган кашкавал и се запичат за още 10 мин. След като се извадят, се поръсват с пресен магданоз или копър по желание. 
* * *
СПОЛУЧЛИВ КЕЙК
(предложение на Ивалина Донова от София)
	Продукти: 6 яйца, 2 ч.ч. захар, 1 ч.ч. вода, половин ч.ч. олио, 3 ч.ч. брашно ако може пресято, 1 бакпулвер, половин ч.л. сода, щипка сол, орехи, 3 ванилии и по желание стъргана кора от лимон.
	Начин на приготвяне: Разбиват се яйцата и захарта, прибавят се водата и олиото, след което разбиваме добре. Към брашното се прибавят содата, бакпулвера, миризмите, щипката сол и орехите. Объркваме добре всичко и за да не залепнат орехите, сипваме постепенно брашното и бъркаме с вилица само в едната посока. Готовата смес слагаме в предварително намазнен съд, поръсен с брашно, най добре е в електрическа тенджера. Печете на умерена фурна и кейка е готов, когато се пукне. Няма да се уморявам да Ви казвам, че не се пече в предварително загрята фурна. Когато бъркате смес за палачинки, кейкове, кремове, фрикасе, каши и др. слагайте по 1 щипка сол, за да не ви става брашното на топки. 
* * *
РИЗОТО
(предложение на Александра Тодорова от Шумен)
	Продукти: 1 глава лук, 2 к.ч. бяло вино, 200 гр. ориз, пилешки бульон, 3-4 стръка пресен лук, 25 гр. краве масло, сирене
	Начин на приготвяне: Олиото /зехтинът/, лукът на дребно и 1 с.л. вода се задушават. Прибавяме ориза, който също леко се задушава. Сипваме бялото вино и горещ бульон, така че да покрие ориза. Бъркаме и посоляваме. Непрекъснато разбъркваме и доливаме бульон. В края добавяме пресния лук, нарязан на дребно. Прибавяме маслото, разбъркваме и слагаме малко настъргано сирене. Разбъркваме отново. Сервираме в чиния и отгоре пак може да сложим настъргано сирене. Може да се ползва като салата или основно ястие. 
* * *
ПЕЧЕНИ ТИКВИЧКИ С КИСЕЛО МЛЯКО
(предложение от Недялка Горанова от Пловдив)
	Продукти: 500 гр. или 1 кг. тиквички (в зависимост от размера на тавата Ви), 1 ч.ч. брашно, 1 ч.л. червен пипер, 1 ч.л. сол, 2 кофички кисело мляко, 1 китка копър и 1 к.ч. олио.
	Начин на приготвяне: Тиквичките се нарязват на резенчета около 0,5-1 см. 
Размесвате брашното, червения пипер солта. В тази смес се овалва всяко резенче и се подреждат на пластове в тава, подмазана с олио.
	След като се наредят всички тиквички се напръскват отгоре с още олио и се слагат да се пекат в силна фурна без никаква вода. 
	След като се изпекат до зачервяване се оставят да изстинат. Размесват се 2 кофички хубаво кисело мляко с голяма китка нарязан копър, сол на вкус и пасиран чесън на вкус. Който обича може да сложи и натрошено сиренце.
	С тази смес се заливат тиквичките в тавата и се оставят да си поемат вкусовете. 
	Консумират се охладени. 
ПЕЧЕНИ ЯБЪЛКИ
(предложение на Върбина Станкова от Шумен)

	Продукти: 7-8 средно големи ябълки, 20-30 гр. краве масло, 100 гр. захар, 1-2 с.л. ром
 /коняк/, 50 гр. орехи, сушени плодове – кайсии, стафиди и т.н.
	Начин на приготвяне: Издълбаваме средата на ябълките. Объркваме орехите, рома, захарта и сушените плодове. Пълним ябълките. Най-отгоре поставяме парче масло. Печем на 180 градуса. Може да направим крем ванилия и да ги полеем отгоре с него, след изпичането. 
***
КИФЛИЧКИ
(предложение от Златка Ганева от Добрич)

	Продукти: 500 гр. брашно, 20 гр. прясна мая, 250 гр. прясно мляко, 100 гр. кисело мляко, 100 гр. разтопено масло, 25 мл. олио, 1 яйце, сусам, кимион.
	Начин на приготвяне: Маята заедно със захарта се размива в топлото мляко и се оставя на топло, докато сместа започне да образува пяна. Брашното се пресява в купа и се смесва със сол, прибавя се шупналата мая, киселото мляко и олиото. Омесва се меко тесто, като накрая се прибавя и разтопено и охладено масло. Оформя се на топка и се поставя в намаслена купа. Оставя се на топло за 1 час. Втасалото тесто се поставя върху набрашнена повърхност и се разделя на 18 топки. Всяка топка се разточва на овална питка. Навива се на стегнато руло, като леко се разтягат краищата. Нарежда се в намаслена тава и се оставя за 15 минути. Фурната се загрява на 200 градуса. Кифличките се намазват с разбито яйце и по желание се поръсват със сусам и кимион. Пекат се 20 мин. до златист цвят. 
***
ПЪЛНЕНИ ЧУШКИ С ИЗВАРА И ДОМАТЕН СОС
(предложение на Снежанка Кирчева от Пловдив)

	Продукти: Половин килограм извара, 3-4 яйца, 10 чушки, домати от консерва, чер пипер, чесън и сол на вкус, 
	Начин на приготвяне: В една дълбока купа слагаме изварата, яйцата, черният пипер, нарязаните скилидки чесън и сол на вкус. Объркваме добре и пълним изтърбушените пиперки, които нареждаме в тава с олио и малко вода. Печем във фурната докато хванат коричка. Заливаме с доматен сос от консервата, който може да се размеси с вода, сол на вкус, малко брашно и червен пипер. Сгъстява се в тавата. Като се изпече го поръсваме с пресен магданоз в чинията и още пасиран чесън.
***
ТИКВИЧКИ С БЕКОН
(предложение на Илия Кърджанов от Пловдив)

	Продукти: 3-4 средно големи тиквички, 7-8 резенчета бекон (около 75 гр.), 5-6 с.л. майонеза, 1 с.л. зехтин, сол и чер пипер на вкус.

	Начин на приготвяне: Сваряват се тиквичките и се отцеждат, след което се нарязват на ситно и се разбъркват с нарязания на кубчета и запържен до златисто бекон. Смесват се с майонезата, зехтина, солта и черния пипер на вкус. Може да се сложат по желание и други подправки като нарязани печени чушки или натрошено сирене. Накрая се сервират като предястие или салата. 

Здраве
КАК ВЪГЛЕХИДРАТИТЕ СЕ ОТРАЗЯВАТ НА КРЪВНАТА ЗАХАР?
	Някои храни с въглехидрати предизвикват светкавичен скок на кръвната захар. Други храни отдават захарите си по-бавно и действат подобно на онези ампули със забавено действие, които вероятно сте виждали в телевизионни реклами. До скоро, основното правило гласеше, че захарите предизвикват бързо покачване на кръвната захар и инсулина, докато сложните захари водят до по-забавени реакции. Но изследователят диетолог Дейвид Дженкинс и колегите му от Университета в Торонто обърнаха с главата надолу тази общоприета теория, като систематично изследвали влиянието на различни въглехидрати върху нивата на кръвна захар в сравнение с белия хляб. Класацията за въглехидрати, която те разработили, наречен гликемичен индекс (ГИ), оборва идеята, че всички сложни въглехидрати са добри, а всички прости са лоши. Според тази класация, на хляба се дава индекс 100. При храни със същото количество въглехидрати, колкото по-висок е ГИ, толкова по-силно и по-бързо въпросната храна влияе на нивата на кръвна захар и инсулин. Някои от стойностите на ГИ са точно такива, каквито бихте очаквали. Например ябълката  има ГИ 55. Порция от класическите овесени ядки (неразтворима) има ГИ 49, а десет желирани бонбона имат ГИ 82, но пюрето бели картофи, наричани понякога перфектната храна са високо в класацията с ГИ 102. А закуската корнфлейкс, които могат да се опишат като сложни въглехидрати, бият даже пюрето със своя ГИ от 144. Сладоледът има по-нисък ГИ от белия хляб, който е класически пример на сложни въглехидрати. Може би ще се изненадате да научите, че черния хляб може да има точно същият ГИ като белия хляб, явно брашното е фино смляно. И въпреки това, високото му съдържание на фибри и други хранителни вещества го превръщат в по-здравословен избор. Храни с висок ГИ могат да дадат приток на енергия благодарение на бързото увеличение на нивото на кръвна захар. Точно поради тази причина на диабетици, които вземат инсулин, им се препоръчва да си носят таблетки глюкоза, когато пътуват или тренират. Но тези храни предизвикват и точно толкова рязък спад на кръвната захар, което води до бързо завръщане на чувството на глад. За разлика от тях, по-постепенното и продължително освобождаване на глюкоза, което се наблюдава при храни с нисък ГИ, удължава интервалите между усещанията за глад. Възможно е да предпазват от диабет.
f f e e
СВАЛЕТЕ ЛОШИЯ ХОЛЕСТЕРОЛ БЕЗ ЛЕКАРСТВА

	Нивото на лошия холестерол при последните Ви изследвания е високо и трябва да го свалите? Най-добре е да го направите по възможно най-естествения начин - без лекарства. Ако сте с наднормено тегло, направете нужното (спорт, хранителен режим) за да свалите излишните килограми, но в никакъв случай не следвайте диета, която ви обещава как за кратко време ще отслабнете супер много. Това е вредно, а здравословното отслабване е с около 0,5- кг. за седмица. Ако във фитнеса ви е скучно, заложете на дълги разходки, те са полезни и за сърцето. Аеробиката, бягането, карането на колело и плуването също свалят холестерола. Независимо от спорта, който сте избрали, нека трае поне по половин час 5 пъти седмично. Яжте "добри“ мазнини, като мононенаситени мазнини. Ще ги откриете в авокадото, зехтина, повечето ядки. Мононенаситените мазнини помагат да свалите нивото на лошия холестерол и триглицеридите (друг вид мазнина в кръвта), докато вдигате добрия холестерол. Избягвайте животинските продукти – месо, масло, пълномаслено мляко и кашкавал. Те съдържат наситени мазнини, а те най-много вдигат холестерола. Друг вид "добра“ мазнина са омега-3 мастните киселини. Яжте поне два пъти седмично сьомга на скара, скумрия и риба тон. Наблегнете на храни, богати на фибри – цели свежи плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни и варива. Фибрите в тях "хващат“ холестерола и го извеждат от тялото. Пектинът (в ябълките) не само сваля холестерола, но и ви пречи да преядете и надебелеете, тъй като забавя храносмилателния процес. След навършване на 50 г. човешкото тяло усвоява по-малко количество витамин B12 от храната. За това си го набавете от мултивитамини в комбинация с витамин B6 и фолиева киселина. Ако сте над тази възраст и сте мъж, или жена в менопауза, избягвайте мултивитамини с желязо, тъй като то повишава риска от сърдечен удар.
***************************************************************************
Усмивки
	На кръстовище Volvo се забива в борчески джип. От джипа излизат трима здравеняци и се приближават към Volvo-то:
	 - Ей, тъпак, видя ли к`во направи! Сега трябва да продаваш колата и апартамента за да се разплатим за джипарата... 
	Мъжът от Volvo-то спокойно пита:
	- Момчета, вие пък какви сте?
	- Ние сме спортисти?!?
	- Е, щом сте спортисти... - мъжът изважда огромен пистолет - На старта! Готови! Старт!
J J J
	Прасчо тича при Мечо Пух: 
	- Мечо, получихме колет от Африка. В него има 10 портокала. За тебе седем и за мене седем! 
	- Как така? - удивява се Мечо Пух - нали са само десет?!
	- Това не ме вълнува! Аз моите седем си ги изядох.
J J J
	Двама си говорят:
	- Подозирам, че жена ми ми изневерява с горския.
	- Защо мислиш така?
	- Ами прибирам се у нас, а в леглото - разни борови иглички.
	- А пък аз подозирам, че моята ми изневерява с попа.
	- Защо мислиш така? 
	- Ами прибирам се у нас, а в леглото какво мислиш? - Попът...
J J J
	- Алооо, радиото ли е?
	- Да, кажете.
	- Намерих един портфейл с 3000 евро, 1200 долара и 500 лв. Вътре има и шофьорска книжка на името на Йордан Николов.
	- И?!
	- Сега искам да го поздравите с една хубава песен!
J J J
	Срещат се двама познати пияници на улицата, единия носи на гръб огромен чувал с бутилки. Другият го пита:
	- Накъде така? Към пункта за стъкло ли?
	- Не, жената ме изгони от къщи. Каза: "Вземай си всичкия багаж и се махай!".
J J J
	Пациент в лудница високо заявява:
	- Аз съм Наполеон.
	- Откъде знаеш? - пита го друг пациент.
	- Бог ми каза. 
	От друга стая се разнася вик:
	- Не съм му казвал!
J J J
	- Скъпи, виж кой ни е дошъл на гости - мама!
	- И докога ще остане тук? - пита раздразнен мъжът.
	- Ами докато Ви омръзна - отвръща тъщата. 
	- Ееее, остани поне за едно кафенце, де...
***************************************************************************
Занимателна страничка
ПОЗНАНСТВО ВЪВ ВЛАКА
(Криминална загадка)

	- Нещо не е в ред! - помисли Стрезов. 
	Той познаваше добре това чувство, когато още не можеше да каже какво го смущава, но вече разбираше, че фактите не отговарят на разказаното. А мъжът, който седеше пред него, го заливаше с приказки. Човек можеше да се чуди, откъде извира тази енергия, защото беше дребен и слабоват човек, с големи сини очи и руси вежди. Беше въобще малко странен на изглед - като името си: Кобиларов.
	- Чакайте малко! - рече Стрезов. После бръкна в чекмеджето си и извади оттам пет еднакви по формат снимки на пет мъже - горе-долу на една възраст. Нареди портретите пред Кобиларов и каза: - Посочете ми сега, кой беше!
	- Този! - без да се забави нито миг, Кобиларов посочи най-дясната снимка.
	Дотук всичко съвпадаше. Точно този беше опасният крадец-рецидивист, търсен от полицията за поредната кражба. Беше извършил едно ново дръзко ограбване. След като беше проучил добре, че видният цигулар Димовски ще отсъства със семейството си една седмица от къщи, се беше вмъкнал в събота вечерта в дома му. Беше събрал в дипломатическото си куфарче всички бижута и пари, които беше открил, после най-нахално беше извикал такси и беше отишъл на гарата. След това се беше разположил в първокласното купе на спалния вагон от влака за Варна, който тръгваше в 22.30 ч. Билет си беше купил предварително. Въобще тези маниери на джентълмен-крадец си бяха в стила му. По-нататък - беше пътувал донякъде и. . . следите му се губеха. На гара Варна той не беше слизал. А сега Стрезов и сътрудниците му имаха неблагодарната задача да разпитват всички пътници от спалните купета и минималния шанс да разберат къде е слязъл техният стар познайник.
	- Повторете ми сега, как го видяхте? - кимна Стрезов.
	- Ами, другарю инспектор, той веднага ми направи впечатление! - започна пак Кобиларов - Идвам аз в последната минута, просто за малко не закъснях. Тичам, значи, намерих вагона, а то вече съобщават, че влакът ще тръгва. Помогна ми кондукторът, качих се, после ми каза в. . . ,
	"Нещо не е в ред!" - мислеше Стрезов, докато слушаше потока от обстоятелствени изречения.
	- Влизам в купето - продължаваше Кобиларов - поздравявам като човек, а той се разположил на средното легло, един важен такъв, даже не ме поглежда. То, макар да сме непознати, все пак - хора сме, ще пътуваме цяла нощ, едно "добър вечер" може да каже, нали? Не, чете си някаква книжка. Разсъблякох се аз, рекох пак така да подхвана разговор, питам го дали не му е много топло, а той сумти - да не го закачам, значи, че си имал работа. . .
	- Не топло, горещо му е било! - помисли Стрезов, като все още се мъчеше да разбере какво го смущава. А Кобиларов редеше:
	- Щом така, значи, и аз не съм вчерашен! Легнах си, отворих и аз вестник. Той чете и аз чета. Станах по едно време, пих вода, пак си легнах, ама добре го огледах! Той като е толкова важен, какво си мисли! Ама някъде към Карлово вече ми се приспа. Загасих лампичката и се обърнах. Той пак чете, да му се не види и четенето! Е, така съм и заспал. А на сутринта като се събудих - гледам, няма го. Бяхме вече някъде към Белослав, кондукторът иде да ни буди. Бъркам в портфейла си - и какво! Двестате лева, които носех - няма ги! Това са цели двеста лева, другарю инспектор!
	- За тия двеста лева ще се изясняваме отделно! - каза Стрезов. Той вече знаеше, какво в показанията на Кобиларов не съвпадаше с действителността.

	Какво, наистина?
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ОТГОВОРИ НА ЛОГИЧЕСКИТЕ ЗАДАЧИ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
На задача 1: Жонглирайки с ябълките.
На задача 2: Човекът e хълцал. 
На задача 3: Мъжът е лежал преди убийството за убийство на жена си, която вероятно го е инсценирала. След като бъде освободен или си излежи присъдата и се окаже, че тя не е мъртва може да я застреля и на най-оживения площад, без да бъде осъден, тъй като човек не може да лежи два пъти за едно и също престъпление 
На задача 4: Дежурният полицай не е казал, че престъпникът е убиец?

