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Приоритети

ВТОРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАЗНИК НА СПЕЦИФИЧНИТЕ
 ВЪЗМОЖНОСТИ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ, 
15-21.09.2014 Г., БЪЛГАРИЯ, ПЛОВДИВ 
 
	Тази година Национална асоциация на сляпо-глухите в България проведе дълго планирания Втори европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите в гр. Пловдив. В това грандиозно мероприятие участие взеха състезатели от Норвегия, Финландия, Дания, Италия, Германия и България. Имаше и гост от Испания, който не се състезава, но проследи от близо повечето от събитията в рамките на празника. В рамките на Втория европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите се проведоха следните първенства:
	3-то европейско първенство по шахмат на сляпо-глухите,
	1-во европейско първенство по спортна табла на сляпо-глухите,
	1-во европейско първенство по боулинг на сляпо-глухите,
	2-ро европейско първенство по лека атлетика на сляпо-глухите,
	2-ро европейско първенство по канадска борба на сляпо-глухите,
	2-ро европейско първенство по дартс на сляпо-глухите	 и
	2-ри европейски фестивал на художествената самодейност на сляпо-глухите.
	Паралелно с Втория европейски празник се проведе и Единадесетият национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите в България, в рамките на който се състояха следните първенства:
	11-то национално първенство по шахмат на сляпо-глухите,
	3-то национално първенство по спортна табла на сляпо-глухите,
	1-во национално първенство по боулинг на сляпо-глухите,
	10-то юбилейно национално първенство по лека атлетика на сляпо-глухите,
	6-то национално първенство по канадска борба на сляпо-глухите,
	3-то национално първенство по дартс и 
	10-ти юбилеен национален фестивал на художествената самодейност на сляпо-глухите.
	Първата група от чуждестранни участници пристигнаха още на 14 септември на Аерогара „София“. Те бяха посрещнати и настанени в хотел „Новотел“ – Пловдив, където се подготвиха за първенството по шахмат. То се проведе в рамките на два дни – 15 и 16 септември по швейцарската система в 7 кръга. Главен съдия беше Димитър Илчев, а Жури Д’апел бе Любен Попов (Българска федерация по шахмат). След оспорвани и емоционални 7 кръга, призовите места в индивидуалното класиране бяха грабнати както следва: 1-во място за Милко Кичуков, 2-ро място за Никола Колев и 3-то място за Михаил Лиокине от Финландия. В европейското отборно класиране се оформи следния ред: 1-во място за отбора на България (10 т.), 2-ро за отбора на Норвегия (8 т.), 3-то за отбора на Дания (7,5 т.) и на 4-то място остана отбора на Финландия (6,5 т.).
	Българско отборно класиране: 1-во място: ТО Пловдив, 2-ро място: ТО Варна и 3-то място: НЦРСГ „Хелън Келър“
	След награждаването, председателят на НАСГБ Димитър Парапанов, закри първенството.
	На 17 септември се проведе първенството по спортна табла, където, очаквано, мнозинството участници бяха от България. Главен съдия на това събитие бе Любомир Василев (Българска федерация по спортна табла) с помощник съдия: Илинка Дилкова. За всяка двойка играчи бе осигурена брайлова табла, чашки за хвърляне, както и независим наблюдател, който да съобщава показанията на заровете. В края на първенството се оформи следното класиране: в категория жени призовите места бяха обрани от ТО Варна, както следва: 1-во място – Еленка Илиева, 2-ро място – Цонка Стоянова, 3-то място – Жулиета Жекова; категория мъже: 1-во място – Димитър Станев, 2-ро място – Ваньо Биячев и 3-то място – Красимир Евтимов. 
	На база на индивидуалното класиране се оформи и българско отборно класиране в следния ред: 1-во място – НЦРСГ „Хелън Келър“ с 30 т., 2-ро място – ТО Варна с 27 т., 3-то място – ТО Добрич със 17 т. и 4-то място – ТО Горна Оряховица с 9 т.
	Със златен медал бе отличен и Арне Льовик от Норвегия, като единствен участник от чужбина.
	На 18 септември в 7:45 ч. от „Новотел“ – Пловдив отпътуваха два автобуса, които откараха участниците в Първото европейско първенство по боулинг до „Акваленд“ – Пловдив. Там през целия ден се води битка за спечелването на медали в различни категории. Главен съдия беше Антон Иванов от Българска федерация по боулинг, а негов помощник – Димитър Касъров. Крайното класиране в различните категории придоби следния вид: категория жени, напълно слепи: 1-во място – Донка Йовчева, 2-ро място – Галина Гатева, 3-то място – Ранди Майрин от Норвегия; категория жени, с остатъчно зрение: 1-во място – Сари Исаксон от Финландия, 2-ро място – Станка Великова, 3-то място – Ангелина Кръстева; категория мъже, напълно слепи: 1-во място – Кирил Дамянов, 2-ро място – Уле Елвесвеен от Норвегия, 3-то място – Ваньо Биячев; категория мъже, остатъчно зрение, до 50 год.: 1-во място – Торбьорн Йохансен от Норвегия, 2-ро място – Добрин Добрев, 3-то място – Илия Костов; категория мъже, остатъчно зрение, над 50 год.: 1-во място – Марти Авила от Финландия, 2-ро място – Еско Янти от Финландия, 3-то място – Карстен Асмюсен от Дания. 
	В европейското отборно класиране, редът е следният: 1-во място – отборът на Финландия, 
	2-ро място – отборът на Норвегия и на 3-то място – отборът на България.
	В българското отборно класиране златните купи спечелиха, както следва: 1-во място – отборът на ТО Добрич, 2-ро място – отборът на ТО Пловдив, 3-то място – отборът на ТО Варна.
	На 19 септември сутринта, 3 автобуса откараха организатори, съдии, участници и интерпретатори в гр. Стара Загора, където на стадион „Берое“ (с най-новите и модерни писта и сектори в България), предоставен като дарение от Община Стара Загора, се проведе Второто европейско първенство по лека атлетика.
	Главен съдия на първенството бе Валентин Кузев, който ръководеше екип от главен секретар, 8 съдии и 9 водачи, всички от Българска федерация по лека атлетика. 
	За щастие времето се бе съобразило с първенството и през целия ден слънцето наблюдаваше надпреварванията в различните категории. След края на състезанието се проведе и церемония по награждаване на победителите, като в различните дисциплини и категории те бяха:
	Дисциплина: 60 метра гладко бягане:
	Индивидуално класиране – жени, напълно слепи, до 50 г.: 1-во място – Жулиета Жекова
	Индивидуално класиране – жени, напълно слепи, над 50 г.: 1-во място – Марийка Атанасова, 2-ро място – Галина Гатева, 3-то място – Денка Георгиева
	Индивидуално класиране – жени, остатъчно зрение, до 50 г.: 1-во място – Хасмик Варданян, 2-ро място – Барбара Верна от Италия
	Индивидуално класиране – жени, остатъчно зрение, над 50 г.: 1-во място – Ангелина Кръстева, 2-ро място – Радка Великова, 3-то място – Събка Димитрова
	Индивидуално класиране – мъже, напълно слепи, до 50 г.: 1-во място – Ивайло Петков, 2-ро място – Джебир Джебир
	Индивидуално класиране – мъже, напълно слепи, над 50 г.: 1-во място – Ваньо Биячев, 2-ро място – Никола Стоянов, 3-то място – Уле Елвесвеен от Норвегия
	Индивидуално класиране – мъже, остатъчно зрение, до 50 г.: 1-во място – Али Неби, 2-ро място – Добрин Добрев, 3-то място – Красимир Евтимов
	Индивидуално класиране – мъже, остатъчно зрение, над 50 г.: 1-во място – Иванчо Христов, 2-ро място – Илия Кърпаров, 3-то място – Милко Кичуков.
	Дисциплина: 200 метра спортно ходене:
	Индивидуално класиране – жени, напълно слепи, до 50 г.: 1-во място – Донка Йовчева
	Индивидуално класиране – жени, напълно слепи, над 50 г.: 1-во място – Марийка Атанасова, 2-ро място – Калинка Ковачева, 3-то място – Цонка Стоянова
	Индивидуално класиране – жени, остатъчно зрение, до 50 г.: 1-во място – Барбара Верна от Италия, 
	Индивидуално класиране – жени, остатъчно зрение, над 50 г.: 1-во място – Радка Великова, 2-ро място – Ганка Параскевова, 3-то място – Ранди Елвебак от Норвегия
	Индивидуално класиране – мъже, напълно слепи, до 50 г. нямаше участници.
	Индивидуално класиране – мъже, напълно слепи, над 50 г.: 1-во място – Ваньо Биячев, 2-ро място – Атанас Петров, 3-то място – Уле Елвесвеен от Норвегия
	Индивидуално класиране – мъже, остатъчно зрение, до 50 г.: 1-во място – Красимир Евтимов, 2-ро място – Али Неби, 3-то място – Рейхан Карабекир
	Индивидуално класиране – мъже, остатъчно зрение, над 50 г.: 1-во място – Иванчо Христов, 2-ро място – Димитър Хинев, 3-то място – Арне Льовик от Норвегия.
	Дисциплина: Скок дължина от място:
	Индивидуално класиране – жени, напълно слепи: 1-во място – Донка Йовчева, 2-ро място – Марийка Атанасова, 3-то място – Искра Пръшева.
	Индивидуално класиране – жени, остатъчно зрение: 1-во място – Радка Великова, 2-ро място – Събка Димитрова, 3-то място – Ранди Елвебак от Норвегия.
	Индивидуално класиране – мъже, напълно слепи: 1-во място – Ивайло Петков, 2-ро място – Джебир Джебир, 3-то място – Никола Стоянов.
	Индивидуално класиране – мъже, остатъчно зрение: 1-во място – Аарне Пиркола от Финландия, 2-ро място – Добрин Добрев, 3-то място – Али Неби.
	Дисциплина: Тласкане на гюлле:
	Индивидуално класиране – жени, напълно слепи: 1-во място – Диана Делчева, 2-ро място – Калинка Ковачева, 3-то място – Ранди Майрин от Норвегия
	Индивидуално класиране – жени, остатъчно зрение: 1-во място – Ася Бурова, 2-ро място – Анелия Джигнарова, 3-то място – Събка Димитрова
	Индивидуално класиране – мъже, напълно слепи: 1-во място – Димитър Стоянов, 2-ро място – Ивайло Петков, 3-то място – Гаир Йенсен от Норвегия
	Индивидуално класиране – мъже, остатъчно зрение: 1-во място – Аарне Пиркола от Финландия, 2-ро място – Илия Костов, 3-то място – Красимир Евтимов.
	Дисциплина: Хвърляне на диск:
	Индивидуално класиране – жени, напълно слепи: 1-во място – Искра Пръшева, 2-ро място – Димка Дамянова, 3-то място – Калинка Ковачева
	Индивидуално класиране – жени, остатъчно зрение: 1-во място – Ася Бурова, 2-ро място – Анелия Джигнарова, 3-то място – Барбара Верна от Италия
	Индивидуално класиране – мъже, напълно слепи: 1-во място – Димитър Стоянов, 2-ро място – Ваньо Биячев, 3-то място – Янко Стайков
	Индивидуално класиране – мъже, остатъчно зрение: 1-во място – Андрей Аврамов, 2-ро място – Петко Петков, 3-то място – Илия Костов.
	Европейското отборно класиране придоби следния вид: 1-во място – България, 2-ро място – Норвегия и на 3-то място – Финландия и Италия. При българското отборно класиране – 1-во място: ТО Пловдив, 2-ро място: ТО Добрич и на 3-то място: ТО София и НЦРСГ „Хелън Келър“. 
	На 19 септември следобед в хотел „Новотел“, под председателството на президента Димитър Парапанов, се проведе извънредно Общо събрание на Международната спортна федерация на сляпо-глухите (МСФСГ). То реши следващият Трети европейски празник на сляпо-глухите да се състои във Финландия през 2017 г. Общото събрание прие още два национални члена на Международната спортна федерация на сляпо-глухите – Испанската и Италианската асоциации на сляпо-глухите. За генерален секретар на МСФСГ бе избран Еско Янти от Финландия, за ковчежник Марти Авила – Финландия, за трети член на ръководството: Франциско Тригуерос от Испания. Целият състав на Изпълнителния комитет на МСФСГ също бе преизбран с пълен мандат от 4 години до следващото редовно Общо събрание през 2018 г., като придоби следния състав: Президент: Димитър Парапанов от България, Вице-президент: Гаир Йенсен от Норвегия, Генерален секретар: Еско Янти, Финландия, Ковчежник: Марти Авила, Финландия, трима члена на ИК: Надежда Голован, Русия; Тамаш Гангл, Унгария и Франциско Тригуерос, Испания. Бе приет план за действие на МСФСГ от 2014 г. – 2018 г., който включва следните основни задачи: юридическа регистрация на МСФСГ в България или във Финландия; провеждане по едно заседание на ИК годишно на живо и останалите по интернет; привличане на нови национални членове; популяризиране на спортните дейности; създаване на уеб-сайт и на страница в социална мрежа; провеждане на 3-ти европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите през 2017 г. във Финландия, подготовка на следващото редовно ОС на МСФСГ през 2018 г. ОС прие размера на ежегодния членски внос от национален член да бъде само 5 евро, за да бъдат привлечени повече членове, а всяка организация по желание да внася още 10 евро годишно като дарение с цел подпомагане международната спортна федерация. 
	На 20 септември се проведоха 2 първенства – 2-ро европейско първенство по канадска борба на сляпо-глухите и 2-ро европейско първенство по дартс на сляпо-глухите. Главен съдия на първенството по канадска борба беше г-н Петър Станкулов от Българска федерация по канадска борба.
 	Под негово ръководство, турнира премина по план и най-важното – без контузии. Класирането тук е следното: 
	Категория: жени до 75 кг., лява ръка: 1-во място – Ася Бурова, 2-ро място – Ранди Елвебак от Норвегия, 3-то място – Цонка Стоянова 
	Категория: жени до 75 кг., дясна ръка: 1-во място – Ася Бурова, 2-ро място – Ранди Елвебак от Норвегия, 3-то място – Ранди Майрин от Норвегия
	Категория: жени над 75 кг., лява ръка: 1-во място – Хасмик Варданян, 2-ро място – Донка Йовчева, 3-то място – Юрен Елвебак от Норвегия
	Категория: жени над 75 кг., дясна ръка: 1-во място – Хасмик Варданян, 2-ро място – Донка Йовчева, 3-то място – Еленка Илиева
	Категория: мъже, до 80 кг., до 50 год., лява ръка: 1-во място – Али Неби, 2-ро място – Кирил Дамянов, 3-то място – Красимир Евтимов
	Категория: мъже, до 80 кг., до 50 год., дясна ръка: 1-во място – Али Неби, 2-ро място – Аарне Пиркола от Финландия, 3-то място – Красимир Евтимов
	Категория: мъже, до 80 кг., над 50 год., лява ръка: 1-во място – Ваньо Биячев, 2-ро място – Никола Стоянов, 3-то място – Арне Льовик от Норвегия
	Категория: мъже, до 80 кг., над 50 год., дясна ръка класирането е същото като на лява ръка
	Категория: мъже, над 80 кг., до 50 год., лява ръка: 1-во място – Красимир Касабов, 2-ро място – Илия Костов, 3-то място – Петко Петков
	Категория: мъже, над 80 кг., до 50 год., дясна ръка класирането е същото като на лява ръка
	Категория: мъже, над 80 кг., над 50 год., лява ръка: 1-во място – Димитър Петров, 2-ро място – Ивелин Иванов, 3-то място – Станчо Добрев
	Категория: мъже, над 80 кг., над 50 год., дясна ръка класирането е същото като на лява ръка
	Европейското отборно класиране придоби следния вид: 1-во място – отборът на България, 
2-ро място – отборът на Норвегия, 3-то място – отборът на Финландия. В българското отборно класиране 1-во, 2-ро и 3-то място бяха грабнати респективно от ТО Варна, ТО Пловдив и ТО Добрич.
	След приключване на първенството по канадска борба, се проведе първенството по дартс, където главен съдия беше Николай Стоилков от Българска федерация по дартс. Първенството се проведе на 4 мишени за дартс, като за всяка отговаряше помощник съдия. Главният съдия обяви, че в класирането ще има две трети места. Така крайното класиране придоби следния вид: категория, жени, остатъчно зрение: 1-во място – Лушка Маджарова, 2-ро място – Барбара Верна от Италия, 3-то място – Станка Великова, 3-то място – Ася Бурова; категория мъже, остатъчно зрение, до 50 год.: 1-во място – Аарне Пиркола от Финландия, 2-ро място – Али Неби, 3-то място – Торбьорн Йохансен от Норвегия, 3-то място – Красимир Евтимов; категория мъже, остатъчно зрение, над 50 год.: 1-во място – Илия Кърпаров, 2-ро място – Милко Кичуков, 3-то място – Митко Георгиев, 3-то място – Райдар Брендън от Норвегия.
	При европейското отборно класиране отборът на България взе 1-во място, отборът на Норвегия – 2-ро място, а 3-то място грабна отборът на Финландия. В българското отборно класиране призовите места бяха взети от ТО Пловдив (1-во място), отборът на НЦРСГ „Хелън Келър“ (2-ро място) и ТО Асеновград (3-то място).
	На последния ден от това мероприятие бе отреден Фестивалът на специфичните възможности на сляпо-глухите. Поради спецификата на европейския формат, фестивалът нямаше състезателен характер, но за сметка на това всеки представил се, получи грамота за участие. По време на фестивала станахме свидетели на певческите и музикални умения на групи и състави от цялата страна. Безспорно най-голямо впечатление на чужденците направиха пантомимата и синхронното пеене с жест и мимика, изпълнени от сляпо-глухи с тежки зрителни и слухови проблеми. Александър Георгиев и Атанас Калинов от Младежката организация към Съюза на глухите в България уважиха нашия фестивал и гостите, като представиха зашеметяващо изпълнение с жест и мимика на песента „Никой“ на Графа. Повечето от чужденците бяха подпалени от ритъма на българските хора и с огромно желание се включиха в тях. Нашите художници се представиха в изложбата на изобразителното и приложно изкуство, на която чрез специфичните си умения за изказ чрез цветове, форми и материали, разкриха частици от красотата на природата и богатството на българската душевност. 
	След фестивала се проведе заключителна вечеря, на която беше официално закрит Вторият европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите. Рейдар Брендън и Юрун Елвебак от „Норвежка асоциация на сляпо-глухите“, от името на всички чуждестранни участници, изразиха изключително висока оценка за проведените спортни състезания и фестивал, за чудесно прекараните дни, като благодариха от сърце на НАСГБ, в лицето на председателя Димитър Парапанов и на целия екип от служители на НАСГБ и на НЦРСГ „Хелън Келър“. С топли думи на благодарност се присъединиха и Кирил Дамянов, председател ОСКСГ „Марица“ – Пловдив, и Диана Делчева, председател на ТО Харманли. Тук е и момента да благодарим на още един гост на нашето събитие – Кристер Нилсон от Швеция, ковчежник на Световната федерация на сляпо-глухите. Г-н Нилсон през м. април т.г. посети Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър“ и тогава обеща, че ще се постарае да направи дарение на центъра. Той избра най-подходящия момент да изпълни своето обещание, като на заключителната вечеря официално подари електронен увеличител, тип „затворена телевизия“ (помощно средство за четене текст от слабовиждащи) за нуждите на рехабилитационния център. Председателят Димитър Парапанов изказа сърдечна благодарност към него от името на всички членове на НАСГБ и екипа на НЦРСГ „Хелън Келър“.
	След края на вечерта, сляпо-глухите от всички държави-участнички си взеха довиждане с обещание за нова среща през 2017 г., когато във Финландия ще се проведе Третият европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите.
 
 
Деян Славов
специален педагог, НЦРСГ „Хелън Келър“ към НАСГБ
 
 
Делници и празници
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН „ВИХЪР“ – ВАРНА!
 
	За един спортен клуб десет години живот са и много и малко, зависи от постигнатите през това време резултати. Обединен спортен клуб на сляпо-глухите „Вихър“ – Варна вече десет години върви по пътя на успехите, доказвайки непрекъснато на обществото, че има своето място в спортния живот на нашата морска столица. Успехите на клуба в националните и международните турнири и първенства са безчет и затова признанието на варненската община е напълно заслужено. Два поредни мандата председател на "Вихър" – Варна е нашият приятел и съмишленик Ваньо Биячев. С него се познаваме още от началото на създаването на нашите спортни клубове. С много хъс и желание, цяло десетилетие, той води своите членове по спортните форуми, активира ги и със собствения си пример показва как един човек с увреждания може да бъде равностоен на здравите хора, та дори и малко повече от тях в определени моменти. И тази година г-н Биячев въпреки финансовата криза не пропусна да организира спортно мероприятие, на което да покани за участие членовете от спортните клубове към Националната спортна федерация на сляпо-глухите в България. Всъщност това не беше спортен турнир, а празник по случай десетия рожден ден на варненския клуб на сляпо-глухите спортисти. Въпреки че юбилеят се състоя два дни след турнира по канадска борба в гр. Кърджали, партито премина много емоционално и на изключително високо ниво. Нашата група от Пловдив пристигна рано сутринта на 5-ти септември и след настаняването ни в мястото за нощуване, се отправихме към Културния дом на слепите, където се проведе първата част от празничния ден. Ваньо Биячев и неговият екип ни обгрижваха през цялото време с необходимото внимание и топлота. Заедно със Станчо Добрев, Митко Хинев и Ганка Параскевова, председателят на спортния клуб беше непрекъснато около нас, грижеше се да не останем гладни или жадни. Поради общото приятелско веселие и суетене малко закъсняхме с началото на спортното мероприятие, но в крайна сметка то все пак започна. По случай празника Ваньо беше организирал спортна надпревара в две от популярните напоследък при нас спортни дисциплини – канадска борба и спортна табла. Двата турнира започнаха почти едновременно и битката се разрази с пълна сила. И на единия и на другия фронт вреше и кипеше. Някои от състезателите дори ставаха от масата за табла, отиваха на масата за канадска борба и се връщаха обратно да продължат със следващата среща. За съжаление в един момент без да усетим, дойде краят на спортната част от програмата. На двора под хладната сянка на дърветата започна награждаването на извоювалите почетните места състезатели. Прочетени бяха поздравителните адреси от председателя на НАСГБ и НСФСГ – Димитър Парапанов и председателя на ОСКСГ "Марица" – Кирил Дамянов. Ваньо Биячев поднасяше грамотите и благодареше на включилите се в състезанията гости. Чуден човек – вместо ние да му благодарим за всичко което направи за нас, той ни изказваше своята благодарност, че сме дошли на мероприятието му. Но той си е такъв. Не говори много, а си върши работата както трябва. Взелите участие отбори поднесоха своите поздравления към него по случай юбилея на клуба и му пожелаха още десет по десет години лично здраве и много спортни успехи на клуба.
	Втората част от празничната програма се състоя във механа „Тракийци“. Вкусната вечеря и приятната музика в механата допринесоха за прекрасното настроение на всички присъстващи. 	Тук, в град Варна, по време на десет годишния юбилей на нашите приятели от спортен клуб „Вихър“, изживяхме едни незабравими мигове, които надявам се всеки от нас ще помни години напред.
Честит юбилей скъпи приятели и много спортни успехи!
Кирил Дамянов

* * * * *
ПЕТ ГОДИНИ ОТ ИЗЯВИТЕ НА ДУЕТ „НЕЖНИ СЪРЦА"
 
	На 28.08.2014 г. дует "Нежни сърца" отпразнуваха пет години от основаването си. 
	Гости на празника бяха: г-жа Калинка Ковачева – председател на ТО на НАСГБ – гр. Добрич, г-жа Христина Манева – главен експерт "Рехабилитация" – Община Варна, варненските поети – г-н Антон Карбов – председател на Македонското дружество Варна, г-н Иван Демирев, много гости, колеги и приятели. Станчо Добрев поздрави всички присъстващи с „Добре дошли" и благодари за приетата покана, като пожела „Успешно представяне" на изпълнителите и приятно прекарване на всички гости. Бе прочетен поздравителният адрес от г-н Димитър Парапанов – председател на НАСГБ, с пожелания за високи творчески успехи в бъдните години. След това думата бе взета от Ганка Параскевова, която накратко разказа при какви обстоятелства са се срещнали с председателя на ТО на НАСГБ – Варна и как са основали дует „Нежни сърца": "От 2002 г. членувам в организацията на сляпо-глухите, а дуета започна творческите си изяви през 2009 г. Така вече пет години работим в разбирателство и взаимно уважение. Двамата организираме участия в много фестивали и концерти, празнични мероприятия, както тук – в Културния дом на „Успех", така и в страната" – завършва разказа си Ганка Параскевова. Първото ни дуетно изпълнение беше в гр. Пловдив през 2009 г., на фестивала на хората със зрителни и слухови увреждания. Представихме се с песента "Докато сме млади", за което изпълнение ни наградиха с бронзов медал. През 2010 г. участвахме в гр. Перник на фестивала на хората с увреждания от цялата страна и балканските народи. Тук дуетното ни изпълнение "Песен за рибаря" получи златен медал.
	През 2011 г. участвахме в гр. Пловдив на фестивала „Нежни чувства" с директор Карамфила Йоргова, където се представихме с песента "Жива е в мене още песента", за която получихме Диплом за отлично представяне. Същата година се включихме в гр. Пловдив в Деветия национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите, с песента „Празнуваме със тебе днес щастливи". Наградиха ни с бронзов медал и класиралите се като нас до трето място – с екскурзия до Истанбул.
	През 2012 г. отново взехме участие във фестивала на хората с увреждания от страната и балканските народи в гр. Перник. Представихме се със стара градска песен "Годините отлитат като ято", за която получихме бронзов медал.
	През 2013 г. участвахме в Десетия национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите в Пловдив. Дуетът ни се представи с песента "Покани ме ти на среща", хумористична стара градска песен, за която ни наградиха с бронзов медал. 
	Накрая Вокална група "Детелини" поздрави дует "Нежни сърца" с две прекрасни песни – „Хей, приятели" и „Години минаха". Този ден беше неповторим за гости и приятели, а за дуета незабравим момент от едно вълнуващо преживяване и един прекрасен спомен. На всички поканени беше поднесен скромен обяд от Ганка Параскевова и Станчо Добрев, с лични средства.
Ганка Параскевова
 
* * * * *
 
УДОВЛЕТВОРЕНИ ОТ ПОСТИЖЕНИЯТА
 
	В спортната надпревара на проведеното Европейско първенство по спортни игри за сляпо-глухи в Пловдив през месец септември т.г., спортистите от ТО на НАСГБ – Добрич постигнаха впечатляващи резултати.
	Всичко бе организирано отлично. Още с пристигането на гара Пловдив нашата група бе посрещната от любезния ни колега Злати Златев, който ни съдейства с транспортирането до „Новотел" Пловдив, където ни разпределиха по стаите.
	Починахме си от пътя и вечеряхме. Но в нас се таеше едно напрежение за битките, които ни предстояха. Защото имахме не само желание, а поставена задача от нашата председателка Калинка Ковачева, да постигнем най-високи резултати и наистина нашата група макар и само от пет спортисти постигна много добри резултати като спечели общо 16 медала. От тях 6 златни, 8 сребърни и 2 бронзови. Извоювахме и четири купи за отборно класиране: спортна табла – III място, лека атлетика – II място, канадска борба – II място и боулинг 1-во място, като в крайното класиране отбора на ТО-НАСГБ – Добрич завоюва второ място след пловдивчани. А ето и имената на медалистите: Мария Атанасова, Радка Великова, Калинка Ковачева, Илия Костов и Димитър Кънчев. Пет участници и всички с медали! А от всички български участници най-много точки по боулинг в групата мъже с остатъчно зрение над 50 г. спечели Димитър Кънчев. Пред него са само четирима състезатели от скандинавските страни.
	Ние изпълнихме поръчението на упоритата ни председателка К. Ковачева, която постоянно ни окуражаваше и се радваше на всеки наш успех. Така ние защитихме честта на нашия град Добрич.
	Много сме благодарни на организаторите за всичко, което направиха за нас. За хубавите преживявания, за това, че имахме възможност да се запознаем с наши колеги от други европейски държави.
	Благодарим на неуморимия и благороден председател на НАСГБ и НСФСГ – Димитър Парапанов.
	Благодарим на всички, които допринесоха за това впечатляващо грандиозно мероприятие!

Димитър Кънчев
 

Силуети
ОСЪЗНАВАНЕ
	Тази приказка е вдъхновена от стихотворение на един тибетски монах – Римпоче, което е пренаписано според начина на изразяване на Хорхе Букай, за да онагледи една друга черта, която имаме ние, хората.
	Ставам сутринта. Излизам от вкъщи. На тротоара има яма. Не я виждам и падам в нея.
	На следващия ден излизам от вкъщи, забравям, че на тротоара има яма и отново падам в нея.
	На третия ден излизам от къщи и опитвам да си спомня, че има яма на тротоара. Въпреки това забравям и падам в нея.
	На четвъртия ден излизам от къщи и опитвам да си спомня за ямата на тротоара. Спомням си и въпреки това не виждам трапа и падам в него.
	На петия ден излизам от къщи. Спомням си, че трябва да внимавам за ямата на тротоара и вървя гледайки надолу. Виждам я и въпреки това падам в нея.
	На шестия ден излизам от къщи. Спомням си за ямата на тротоара. Търся я с поглед, опитвам се да я прескоча, но падам в нея.
	На седмия ден излизам от къщи. Виждам ямата. Засилвам се, скачам, с върха на крака си докосвам отсрещния ръб, но не е достатъчно и падам в нея.
	На осмия ден излизам от къщи, виждам ямата, засилвам се, скачам, стигам до другата страна! Толкова съм горд от постижението, че празнувам с радостни подскоци... И докато подскачам, отново падам в рова.
	На деветия ден излизам от къщи, виждам ямата, засилвам се, прескачам и продължавам пътя си.
	На десетия ден, точно днес, разбирам, че е по-удобно да вървя по отсрещния тротоар.
От "Приказки за размисъл" – Хорхе Букай
 

Историята помни

ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ – БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР
– продължение –
 
	Из градините се надигнаха викове. Гончии от Търнов бяха пристигнали и искаха веднага да бъдат приети от самодържеца.
	– Най-сетне… – пошъпна Десислава. – Носят ти златопечатното слово на съвета… Ти си вече цар…
	Задъхани, морни, тревожни, великият боляр Стефан и войводата Станиш се зададоха от една пътека. Подире им тичаха изплашени всички стражи и дворцови люде.
	– Бягайте! Венгерски войски внезапно нахлуха и обградиха Търнов! Потери са разпратени навсякъде да Ви дирят… Около престолнината кипи кървав бой! Ирина повикала Ростислав на помощ! Нашите войски сега се събират! Тих и Елтимир се върнаха към земите си да събират своите люде! Спасявайте се!
	Калоян сложи побледнял ръка на меча си.
	– Аз не бягам…
	Стефан се хвърли на колене пред него. Вярното му лице се изкриви в безмерна тревога.
	– За Бога! Няма време за колебание… Нашите сили са слаби… Ще ни трябват най-малко десет дни, докато съберем опълчения от прониите. О! Тия дръзки нападатели ще ни запомнят! Ала сега няма време, няма време. Дирят Ви под дърво и листо. Ще Ви заловят. Венгерските войски щели да провъзгласят Мицо за цар. Бягайте към Бояна! Затворете се в калето, дорде ги изгоним от Търнов.
	На разсъмване две венгерски дружини претърсиха цялата лятна къща от Калояновите покои до конюшните и загарниците. И като не намериха този, когото диреха, от яд я подпалиха. Из целия Хем, по всички друмове препуснаха венгерски конници, които спираха всеки пътник, разпитваха всеки селянин из полето. Бегълците не можеха да скрият дирите си. Случайно изтървана дума, случаен верен взор издаваха следите на последния Асеновец. Прикривани от народа, от селище в селище, от гора в гора, от пещера в пещера, подкрепяйки сили из жрънки и манастири, Калоян и Десислава, придружени от Стефан, Станиш и Добрил, най-верните между верните, полека приближаваха към Боянската непристъпна крепост. Ала не можеха да се застоят някъде и два часа, да не зърнат гостоприемните домакини как от далечните кръгозори изниква гора от венгерски копия. И морни, недохранени, неотпочинали, те трябваше отново да бягат, да прикриват следите си като подгонен дивеч, стегнат отвсякъде в неумолима примамка.
 
* * * * *
	Застанал връз прага на жрънката си, старият мелничар гледаше загрижен нагоре и поклащаше глава.
	– И нощес ще вали дъжд… – каза загрижено той към стопанката си, която слагаше трапезата. Отправи неспокоен взор към притъмнялото поле, прорязано от лъскавата ивица на реката и каза като на себе си:
	– Кои ще са тия късни гости? Май насам идат.
	Петима конници бързо наближаваха към жрънката. Стопанинът се затече да ги посрещне. Конете бяха потънали в пот и пяна. Пътниците едва се държаха на краката си. Четирима мъже и една жена. Жрънкарят ги изгледа изпод вежди. Знатни люде бяха тия. Ала явно бе, че не желаят да бъдат много разпитвани. Високият мъж с черната брада го попита:
	– Ще можеш ли да ни дадеш дрехи за преобличане, добрий старче? Имаш ли коне за смяна?
	– Дрехи ще Ви намеря, ама нашенски, прости… – отвърна жрънкарят, като продължаваше внимателно да ги разглежда. – Ала коне нямам. Ако синовете ми се върнат до довечера, ще имам два да Ви дам.
	Чудните пътници се нахвърлиха с алчна стръв връз храната, сякаш неяли от три дни. Те си говореха шъпнешком, ослушваха се внимателно, от време на време някой от тях ставаше и поглеждаше през прозорчето. Старецът отиде в малката съседна стаичка при жена си, която вадеше сирене, орехи и петмез за гостите. Пошъпна замислен:
	– Тия люде не ми харесват. И аз научих, че Калоян се прогласил цар и изгонил Ирина… Да не би тая хубавица, която бяга с тия мъже, пък да е тя?
	Старицата го изгледа опулена и изтърва орехите. Прекръсти се бързо и изплашено:
	– Боже избав… Та ние ли ще я вардим?
	Когато се нахраниха и поискаха по-прости дрехи за преобличане, гостите останаха поразени от отказа на стареца, който бе променил държанието си. Той току ломотеше нещо, дърпаше се, ала не мърдаше от мястото си.
	– Не знам. Нека дойдат синовете ми. – А в очите му все светеше някакъв зъл и недоверчив пламък.
	Предложиха му кесия злато. Той отказа да я приеме. Тогава Калоян захвърли всяка предпазливост. Нямаше време за губене.
	– Аз съм Александровият син… Ирина повика венгерски войски да я спасяват и сега потеря ни гони. Ще помогнеш ли на своя цар?
	Старецът го изгледа смаян. Избледнелите му сини очи се изпълниха със сълзи. Той се спусна да целува дрехите и ръцете на новия Калиман.
	– Бог с тебе! И света Петка да те закриля… А тази новата царица ли е? Честито й царство… А пък аз я помислих за Ирина…
	Той се залута с бабичката си да дири по-вехти, износени дрехи. В това време Калоян подстригваше косите и брадата си. Високо от прозорчето на воденицата се наблюдаваше полето. Двама конници препускаха край върбалака към жрънката. Старецът изтича до вратата.
	– Синовете ми! Не се бойте…
	Двата коня бяха охранени и яки. На тях можеха да се качат само четирима души, по двама на кон, петият трябваше да се пожертва. Добрил пристъпи без колебание.
	– Сбогом, драгий ми приятелю – каза развълнувано Калоян и крепко го прегърна. – Нека се надяваме, че ще се видим отново в Бояна. И ако е рекъл Бог, отново ще продължиш твоята работа. Сбогом, верний ми Добриле!
	Новата царица извади от ръката си златен пръстен със зелен камък и му го подаде за спомен. Майсторът прегъна коляно, наведе се ниско и целуна туниката на Десислава. След това застана на прага и дълго следи с взор чезнещите бегълци. Заедно с тях си отиваше красотата и смисълът на целия му живот. Закапаха едри капки дъжд. Дирите на конете по прашния друм изчезнаха.
* * * * *
	Ранобудни отроци се бяха отправили към къра, за да започнат от време работата си. Чевръсти моми бързаха да помогнат в прибирането на гроздето. Тиха, бавна песен се разнасяше над ширната равнина. Един от копиеносците, който изглеждаше да е българин, повика двамина от лозарите и почна да ги разпитва. Минавали ли са оттам неколцина знатни люде, една жена и петима мъже. Чували ли са някой да е виждал тъдява севастократор Калояна, новия цар. Лозарите слушаха чудните слова и поклащаха глава, приведени над работата си. Ръката на една от берачките леко затрепера. От умората ли, от уплахата, ала ако венгрите се бяха загледали по-внимателно, щяха да забележат, че ръцете на красивата берачка не са видели много слънце и тежък труд. Тя неумело събираше с десница едрите гроздове, а малката й левица с мъка държеше тежкия кош. Строен мъж с дълбоки черни очи изсипваше в кораба обилния плод.
 
Фани Попова Мутафова
* * * ** *
От първо лице
НАЙ-ДОБРИЯТ ЧОВЕК, КОГОТО ПОЗНАВАМ!
 

	Беше отдавна. Беше септември. Вървя по улицата замислена за своето тежко ежедневие. Среща ме позната. Спира ме и ме заговаря. Работела в някакъв съюз на слепи – с незрящи хора, като сътрудник. Не съм чувала за такъв съюз, нито за такава длъжност. Сподели моята позната, че след два дни трябва да замине за Канада при децата си по спешност. Не може да си намери заместник. Отчаяна, разтревожена. Моли ме да я заместя за 6 месеца. Всякаква друга работа съм работила, но за такава не съм и чувала. Каза ми адреса, каза ми и кого да търся и ако приема да се обадя. Не отлагах. Бях свободна, а и ми дожаля за моята позната. Поставих се на нейно място. Реших да опитам. Ако не се справя, ще се откажа. Явих се на посочения адрес. Посрещна ме мъж малко над средна възраст. Стана, поздрави ме любезно, покани ме да седна и заговорихме. Оказа се, че е много словоохотлив с лек хумор, но движението му е плахо, опипва предметите и се шегува “Аз съм малко кьорав”. Обясних му случая, обясних му какво съм работила и опасението ми, че няма да се справя със задачите, стоящи пред мен, ако приема. Даде ми надежда, че той ще ми помага. Но как, като не вижда?

	Оказа се, че този човек знае имената на всички членове, адресите им, телефоните им. Вещ по всички финансови въпроси. С много широк спектър на познания в областта на организацията. Учудих се, но плахо приех. Той не ме подведе. За всяко нещо питах и той ми обясняваше подробно. Свърза ме с ръководството на Регионалната съюзна организация на слепите. Те ме приеха много топло, вдъхнаха ми вяра, че ще се справя. И започнах. Човекът, който ме посрещна, т.е. председателят, се оказа, че е и много весел. Където ходи все пее. А има и глас чуден. По-късно усещаше кога ми е тъжно, болно и запяваше весели песни и ме извеждаше от това състояние. Понякога аз работя, пиша, чертая, преглеждам нещо, а той тихо пее някоя балада, някоя романтична песен. Приятно се работи с такъв човек. Идваха хора. Много. Кой да запита нещо, кой да донесе документ или просто на раздумка, а той топло и сърдечно посрещаше всички и с добро ги изпращаше. Идваха и хора, които плачеха. Оплакваха си тежката съдба. Аз плачех заедно с тях. Те не ме виждаха и аз скрито споделях болката им. После се упрекнах. С какво помагах на тия хора като плача? Аз трябва нещо да направя. Обсъдихме. Първо да покажем на обществото, че тези хора са живи, че ги има, че те се нуждаят от внимание и уважение. Та те са били учители, агрономи, счетоводители, медицински сестри, техници, работници, служители. Всички са дали част от своя живот на това общество! Той се свърза с местната телевизия. Покани ги на наша сбирка. Взеха интервю от него за ролята на съюза в интегрирането на тези хора в обществото. Оказа се, че той е и страхотен организатор. Организирахме тържествено честване на национални, битови и организационни празници с ритуали, песни и развлечения. Не мога да опиша всичко добро, което правеше. Ще се спра само на 3 основни момента, иначе трябва да напиша цял роман. В организацията дойдоха и се приеха по устав млади хора, незавършили средното си образование, изгубили зрението си по лекарска грешка или божие провидение – отчаяни, унили, без път и надежда. Но не и при чичо Иван. Той започна да им отваря вътрешните очи, че пак ще завършат средното си образование, дори висше. Стига да искат, той ще им помогне. Това ги окуражи. Най-напред ги изпрати в рехабилитационния център за слепи в Пловдив за шест месеца. Там да усвоят самостоятелно ориентиране, брайлово писмо, различни други специалности, подходящи за тях. Беше върха на тяхното щастие, а той – удовлетворен от стореното. После ги запали да учат и се явят като частни ученици, за да завършат средното си образование. Ходи, търси пътища, начини как да постигне целта си. Успя. Година след година нашите млади хора се дипломираха със завършено средно образование. Най-тежко беше положението с едно момиче, загубило зрението си в девети клас поради лекарска грешка. Затворило се в себе си. Изключило се от света без контакт с някого, отчаяно, безнадеждно. Дойде майката и сподели. Той я окуражи. Каза й, че след няколко месеца той ще направи всичко възможно, но ще избави момичето от тази депресия. Ходи при професори, психолози, психиатри, стари учители с опит и откри пътя към душата и сърцето на момичето. Използвайки съветите на психолозите и малката младежка група, успяха да събудят жаждата за живот у момичето. То дойде при нас и стана член на нашата организация. Събра ги един ден и им постави въпроса “Искат ли да завършат висше образование?” Господи, каква радост? И пак консултации, търсене на пътища и начини и ето в следващите години ние имахме трима студенти. Споделяха как минават лекциите им, изпитите им, успехите им. Отчитаха се пред него – най-добрият човек за тях. Един случай обаче ме изуми. В един, мисля че беше летен ден в офиса дойде едно момиче, крехка фиданка, красиво като пролетно цвете, като родопска капка роса. Доведе я една случайна жена и я остави. Поканихме я да влезе, но тя не мръдна. При втора покана тя отговори “Аз съм сляпа”. Станах, подадох й ръка и я сложих да седне. Разказа момичето цялата си одисея, че е завършило средното си образование в София в специално училище, но искаше да продължи висше образование в Пловдивския университет. Чичо Иван имаше вече трасиран път и й даде точни указания и каза, че той ще й помогне с каквото може. Попита я как се ориентира в обществото. “Трудно ми е – каза момичето. – В училището имаше пансион, където живеех и всичко беше отмерено и се справях с лекота, но сега съм много затруднена.” “А защо нямаш ориентировъчен бастун?” – попита той. “Татко купи много апаратура и до бастун не стигнахме. ”Добрият чичо Иван стана. Отвори чантичката си. Извади своя бял ориентировъчен бастун. Разтвори го. Пригоди го за нейния ръст, сложи го на ръката й и каза: ”Краси, с този бастун аз ще бъда винаги с теб и ще те пазя. Носи го, ползвай го. Желая ти успех!” “А как ще Ви се отплатя?” – попита тя. “С твоя успех! От сърце ти го желая!” “Аз няма да Ви забравя!” – каза тя.

	Заплаках без никой да ме види. Аз виждах в незрящите им очи колко доброта има в този човек и колко благодарност има в това дете. Всичко написано е за Иван Шопов – председател на ТСО на слепите – Асеновград. Същата нощ в 1,30 ч. се събудих и написах посветено на нея стихотворението: 
”ИЗПОВЕД  НА  СЛЯПАТА”
 
Аз съм сляпа. Пред мен е тъма.
А душата ми свети 
окъпана в слънчева светлина! 
	
Не виждам простора, горите
полята, тревите, цветята,
но те към мене протягат ръка.
 
Дори бодливата роза
прибира бодлите си
от страх да не рани мойта душа.
 
Аз съм сляпа. Не виждам и хората,
но ги усещам с дъха си.
Ей хора, не ме подминавайте!
 
Не отвръщайте от мене глава!	
Аз бях като вас. Не се знае
някой ден дали не ще станете
и Вие като мен!
Подайте ръка! За поздрав подпряна.
Аз не Ви виждам, но Господ Ви гледа!                 
Той за мен ще плати с благослов!
 
Господи, дай ми сили, 
научи ме как да покажа
на всички изпаднали в грях,
 
че макар да съм сляпа,
аз съм пълна с обич и доброта
да протегна ръка,
и да прелея от мене във тях!
Помогни ми!
 
 
 
 
 
Руска Желязкова Димитрова
 
 

Приятели от близо и далеч
 
ИМА И ТАКИВА ОЛИМПИАДИ!
	Нашето внимание всяка втора година бива привлечено от някаква световна олимпиада – лятна, зимна, шахматна олимпиада за спортисти инвалиди и т.н. Но само специалистите в тази сфера знаят, че има и световна олимпиада по кореспондентски шах, която също привлича вниманието на широката публика. Чрез много партии и класации националните отбори достигат до финала и там те се състезават за излъчване на световен шампион. Разбира се, всеки ход на всеки състезател трябва да се изпраща по пощата. Днес във времето на интернет пътят и времето са много по-кратки за пощата, но въпреки това за да се получи финалният резултат, са необходими много години. Сегашната 16 световна олимпиада по кореспондентски шах, започна през юни 2010 г. и още продължава. Със своя финален резултат в историята на игрите влезе с 10-та олимпиада от 1987 до 1995 г., време изпълнено с много значими промени в обществения и политически живот на света. И след финала на тази олимпиада списъкът с отборите победители придобива следния вид:
 
 
	1. Златен медал Съветски съюз (вече не съществува)
	2. Сребърен медал за Англия
	3. Бронзов медал за Демократична република Германия (вече не съществува)
	4. Четвърто място за Чехословакия (вече не съществува)
 
Източник: немското списание "Блинда есперантисто",
 в превод на Владимир Желев
 


Хоризонти
ДВОРЕЦЪТ ПОТАЛА
	В Тибет се издига Червената планина или Марпо Ри, където и до днес се намира една от   най-грандиозните сгради, строени някога – замъкът Потала – символ на цял Тибет и миролюбива религия за тибетския народ. Дворецът се издига на 3700 м. надморска височина над самия град и е единствения по рода си на такава височина. Името Потала идва от санскритски и всъщност това е името на митологична планина в Индия, а самото име на двореца в Лхаса е „Втората Потала”. Някогашният Потала е построен от тибетския владетел Сонгцен Гуапо някъде през VII век в чест на брачния си съюз с принцесата от непалската династия Тан Уънчън, който съюз допринесъл и за проникването на будизма в Тибет. Почти 10 века   по-късно, някъде към средата на XVII в. Великият Пети Далай Лама започва изграждането на нов комплекс, като днес от стария дворец има запазени едва няколко стаи. Гигантското съоръжение, наподобяващо лабиринт, с общо 1000 стаи, коридори и тронни зали разпростиращи се на площ 130 000 кв.м. Над 10 000 са изградените параклиси и храмове, в които се съхраняват 200 000 изображения и статуи, свързани с живота на боговете в пантеона на тибетците. В продължение на десетилетия се е изграждал монументалният комплекс, коствало непрестанния труд на над 7 000 работници и още 1 500 занаятчии, скулптори и художници. Със своите 13 етажа и височина 110 м., двореца Потала е бил сред най-високите здания в света от преди XX век и появата на небостъргачите. В самия център на Потала, което е и сърцето на Червената планина, е стаята за медитация на Сонгцен Ганпо. Тя представлява изкопана в скалата будистка пещера, в която сега са поставени изображенията на Сонгцен Ганпо, на принцеса Уънчън, на непалската принцеса Трицун и на неговите първи министри. Тези статуи са безценни произведения на ранното тибетско изкуство от 7 в.
 	Дворецът Потала е класически будистки традиционен тибетски паметник, но в него са запазени и много особености на архитектурното изкуство на Хан. Това са следите от съюзните бракове между Китай и Тибет през 1300 г. По този начин, Потала се явява и като доказателство на обединението между тези две народности. И при Хан, и при Тибетците, е разпространена една красива история.
	През VІІ в. дворецът се намира във властта на династия Туфан. Владетелят Сонгцен Ганпо се грижи много за народа и династията му става все по-мощна. За да установи приятелски отношения с династия Тан от Централнокитайската равнина, както и да внесе нови технологии и култура от там, Сонгцен Ганпо решава да се свърже с Тан чрез династичен брак. Той изпраща като сватовник своя първи министър с богати дарове до столицата на Тан Чанан (днешен Сиан) за да иска ръката на принцеса Уънчън. Тогава става ясно, че още няколко царства са пратили сватовници за красивата и добре образована принцеса Уънчън. Тогавашният император Тайдзун решава да изпита мъдростта на всички пратеници и задал 3 въпроса. Само който отговорел и на трите можел да вземе принцесата.
	Първият въпрос бил, ако в градината има 10 дървени трупи, като двата им края са еднакви по дебелина, как могат да разпознаят, кое е долната и кое горната част. Умният сановник на Сонгцен Ганпо сложил трупите във вода и понеже коренната част е с по-голяма плътност, то тя потъва надолу. Така той определил, кое е долната и кое е горната част на трупите.
	Императорът задал втората задача. Той взел парче нефрит, който бил прорязан от девет тънки жилки. Задачата на изпитваните била да прокарат конец през една от тези жилки, от единия до другия край на камъка. Пратениците примижали с очи и се опитали сами да промушат конеца през миниатюрните дупки, само министърът на Сонгцен Ганпо намазал единия край на камъка с мед и завързал една мравка през кръста с тънка нишка като я пуснал в камъка. Тя усетила мириса на меда и се промушила през нефрита. Той непрекъснато подтиквал мравката да върви напред, докато тя не излязла от другия край и така той пак спечелил.
	Третата задача била, ако се смесят заедно 100 кобили и 100 жребчета, как да познае, кое конче от коя майка е. Пратениците предложили различни начини, като някои разделяли по цвят, други по сходство, но нито един не познал. Министърът на Сонгцен Ганпо наредил да затворят по отделно кобилите и жребчетата за една нощ, след това да ги пуснат и кончетата сами разпознали майките си и отишли да сучат при тях. Така, те сами се разпределили.
	Като видял, че пратеникът на Сонгцен Ганпо отвърнал правилно на всички въпроси, той задал една допълнителна задача, която била той да разпознае принцеса Уънчън сред 500 други красавици от двореца, всичките покрити с воали. Никой не бил виждал принцесата и затова било много трудно да се разреши тази задача. Но пратеникът на Сонгцен Ганпо вече бил проучил, че принцесата харесва един специален аромат, който много се харесвал на пчелите. Когато дошъл деня на това изпитание, той тайно взел със себе си малко пчели и ги пуснал. Те веднага литнали към принцесата и така той отново спечелил. Танският император си помислил, че ако министърът на династията на туфаните е толкова умен, то неговият владетел също трябва да е много надарен човек за да го е назначил на пост и дал разрешението си принцеса Уънчън да се омъжи за Сонгцен Ганпо. Сонгцен Ганпо толкова много се зарадвал на тази новина, че заповядва да се построи огромен палат с 999 зали специално в чест на принцесата и така в Лхаса се въздига двореца Потала. А историята за сватосването с принцесата е изписана на стените на двореца. 
 
Източник: China ABC – Митове и легенди

За конкурса

МЛЕЧНА МАЙОНЕЗА
(предложение на Димитър Станев от Велико Търново)
	Продукти: 1 ч.ч. студено прясно мляко, 2 ч.ч. олио, 1 к.л. лимонтузу, 2 к.л. сол, 2-3 скилидки чесън.
	Начин на приготвяне: Продуктите се смесват и разбиват с ножчето на миксера до хомогенна смес. Съхранява се в хладилника. Няма консерванти за разлика от купената в магазина.
* * * ** *
СЛАДКО ОТ ГРОЗДЕ С ВАНИЛИЯ
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
	Продукти: 1 кг. зърна бяло грозде, 750 гр. захар, 150 мл. вода, 4 гр. лимонтузу и ванилия по предпочитание.
	Начин на приготвяне: Налейте водата в подходяща по размер тенджерка, сложете на котлона да кипне, като постепенно прибавяте захарта, бъркайки до пълното й разтопяване. Изсипете измитите гроздови зърна в горещия сироп, разбъркайте, добавете лимонтузуто (може да замените със сок от 1/2 или 1 лимон). Варете на тих огън в продължение на 30 – 40 минути, като отстранявате пяната, която се образува и разбърквате периодично. В края на приготвянето сложете ванилия по желание. Разпределете горещото сладко в бурканчета, затворете и стерилизирайте.
 
* * * ** *
ПРАСЕНЦА
(предложение на Димитър Станев от Велико Търново)
	Твърдо сварени яйца (обелени) се разрязват на 2 по дължината и се захлупват. Откъм острата страна се бодват 2 черни пиперчета за очички, от морков ушички и кръгче за зурличка. От тъпата страна – тънка лентичка за опашка.

* * * ** *
 
СЛАДКО ОТ СИНИ СЛИВИ С БАНАНИ И ОРЕХИ
(предложение на Ивелина Стефанова от Силистра)
	Продукти: 1 кг. сини сливи, 2 ч.ч. захар, 2 банана, 100 гр. натрошени орехови ядки, 1 с.л. какао, 1 лимон.
	Начин на приготвяне: Измитите и почистени от костилките сливи напръскайте със сока от лимона, насипете ги със захарта, за да престоят една нощ. На другия ден ги сложете да се варят 10 мин. на котлона (ако е необходимо, налейте малко вода – около 100 мл.). Когато сливите се охладят, смелете ги с помощта на блендер. Обелете бананите, нарежете ги на парчета и намачкайте с вилица. Прибавете какаото към тях и разбъркайте. Полученото бананово пюре изсипете при сливите, сложете натрошените орехи и поставете на котлона да ври при непрекъснато бъркане на бавен огън в продължение на 10 мин. Разпределете сладкото в бурканчета, затворете ги и приберете в хладилника.

Абонамент
АБОНАМЕНТ НА СПИСАНИЕ 
“ЗВУК И СВЕТЛИНА” ЗА 2015 ГОДИНА
 
	Абонаментът на списание „Звук и светлина” за 2015 г. (издава се ежемесечно – 12 броя за 2015 г.) е, както следва:
· на плоско-печатен шрифт – 8 лева
· на компакт диск в MP3 формат – 10 лева
· на брайлов шрифт – 6 лева
         Срок за абонамент: 15 декември 2014 г.
	Всички заявки за абонамент трябва да се изпратят в НАСГБ най-късно до 15 декември. Без заплащане на абонаментната такса, такъв няма да се прави. 
	Също така не може да се направи абонамент, ако не е подадена и писмена заявка за това!
 Писмената заявка за абонамента задължително трябва да съдържа:
	 – Трите имена на получателя, а ако е от името на организация или институция – точното й наименование и името на служителя й, получаващ списанието.
	– Точен адрес: район (квартал, жилищен комплекс), улица №, блок, вход, етаж, апартамент, област и община, задължително пощенски код, град или село.
	– Варианта (вариантите), за които получателят се абонира: на хартиен носител, на компакт диск, на брайл и колко екземпляра (например по един или по повече). 
	Писмената заявка може да се подаде на ръка в касата или в офиса на НАСГБ, както и да се изпрати с писмо индивидуално от абоната или с писмо от председателя на териториалната организация (общо за няколко получатели). Когато териториалната организация подава обща заявка, да се записват коректно точните адреси, както е дадено по-горе, а не само имената на получателите (тъй като често получателите сменят адресите си и те не са същите, както през тази година). 
	Таксата за абонамента може да се плати по няколко начина:
	–  Първият е да се внесе в касата на асоциацията в брой.
	–  Вторият начин е да се изпрати с пощенски запис на адрес: 
пощ. кут. № 29, пощ. код. 4018, гр. Пловдив, за Иван Валентинов Попов (пощенските разходи по изпращането на записа да са за сметка на подателя). В този случай НЕ ТРЯБВА да се пише адрес на ул. „Весела” 30, защото адресираните така писма и записи много често се губят. Ако изпращате телеграфен запис, моля да ни уведомявате и по друг начин, тъй като пощата в този случай не ни оставя уведомления на хартия. 
	– Третият начин е сумата да се преведе на банковата сметка на НАСГБ: Банка „Райфайзенбанк“ АД,  офис Пловдив 2, бул. „Шести септември“ №125, гр. Пловдив,
         IBAN: BG28RZBB91551002642784, BIC: RZBBBGSF.
         Председателите да окажат съдействие на членовете на ТО за осъществяването на абонамента.

Усмивки
ШОТЛАНДСКИ ХУМОР
	– Как е Санди?
	– Болен е.
	– В болница ли е?
	– Не, на театър.
	– На театър? Нали е болен?
	– Там припада и винаги се намира лекар, който го преглежда безплатно.
***
	Абърдийнец лежал на смъртно легло. Около него били жена му, съседите и много приятели, дошли да чуят последните му думи.
	– Тамас… ми дължи десет лири – прошепнал едва чуто умиращият.
	– Какъв свеж мозък – промълвила през сълзи жена му. – Ясен и силен до края!
	– … И аз дължа сто лири на Дугалд – продължавал човекът в леглото.
	– Бедният! – изхълцала съпругата. – Вече започна да бълнува!
***
	Пред една църква младо момиче събирало волни пожертвования. Старият Джок минал край него и се направил, че не го вижда. Момичето обаче извикало високо след него:
	– Дайте за Бога няколко шилинга…
	Джок спрял, обърнал се и запитал:
	– На колко си години, момиче?
	– На шестнадесет.
	– Аз съм на седемдесет и пет. С Господ ще се видя преди тебе. Вярвай ми – по-добре е лично да му предам парите.
***
	Работник паднал от скелето на постройка в Абърдийн. Човек от улицата го видял и изтичал към него.
	– Ах, нещастният, кажи ми какво мога да направя за тебе? – запитал той.
	– Дай ми една цигара – казал раненият.
	– Добре, но къде са ти цигарите?
***
	Двама старци останали при гроба на своя приятел след погребението. Мълчали дълго време, тъжно замислени върху нерадостната съдба на човека. Най-после единият проговорил:
	– Бедният Сам…
	– На колко години беше? – запитал другият.
	– На деветдесет и шест.
	– А ти на колко си?
	– Колкото тебе – на деветдесет и три.
	– Хм… просто не си струва да си ходиш в къщи.
***
	В един богат дом се разболяла прислужницата от някаква мистериозна болест. Повикали лекар. Той я заварил да лежи в кревата и още от вратата запитал:
	– Я, Джанет, какво ти е?
	– Както ме виждате, докторе.
	Прегледал й лекарят езика, гърлото, опитал пулса – всичко говорело за цветущо здраве. Поразпитал я малко и накрая тя си признала:
	– Не са ми плащали, докторе, заплатата за шест месеца и реших да лежа и да си почивам, докато не ми дадат парите.
	За учудване на Джанет докторът започнал бързо да се съблича.
	– Какво… какво ще правите?
	– Лежи си спокойно, Джанет, и аз идвам при тебе. На мен не са плащали повече от три години!
 
* * * * *
Занимателна страничка
ТЕЖЪК СЛУЧАЙ
(Криминална загадка)
 
	И тази сутрин старшина Варадин посрещна инспектор Стрезов с неизменната си добродушна усмивка:
	– Добро утро, другарю подполковник – този гражданин иска да говори с Вас.
	– Значи Вие сте инспектор Стрезов. Много се радвам. Да знаете какво ужасно нещо ми се случи! Невероятно! Но аз не съм се представил, казвам се Керемидаров. Уредник съм в новооткритата галерия на икони в Бургас. Да знаете каква икона притежавахме! Фантастична! Но ми я откраднаха във влака, и то тази нощ!
	– Успокойте се, другарю Керемидаров, и ми разкажете всичко отначало докрай, но без излишни подробности.
	– Да… да… Забележете, аз дойдох при Вас съвсем доброволно и става дума за кражба на уникално произведение на изкуството – българска икона от XIV век…
	Случаят беше тежък. Наредили на Керемидаров да донесе иконата в София във връзка с някаква изложба. Иконата била при реставратора Глухчев, понеже долният й край бил леко прояден от червеи. Преди няколко дена Глухчев занесъл иконата у дома си. Там отишъл и Керемидаров. Апартаментът му бил зает с многодетно италианско семейство, така че Глухчев бил на тавана в ателието – там работел, там спял. Керемидаров му обяснил каква е работата, тогава Глухчев взел иконата, която била толкова майсторски реставрирана, че гърбът й блестял като току-що полирано бюро, и отишъл с нея в малкото складче към ателието, за да я увие. Поговорили известно време и на тръгване, Глухчев казал: „Щом си решил да пътуваш тази вечер с влака и аз ще дойда с теб. Моите наематели също утре рано си заминават с фиата за Италия.“ После се обадил на Карло Мазарати, многодетния баща, и му казал да остави ключовете в съседите. Качили се на влака. Пътували в едно купе с войници, отпускари, които шумели и викали и не можело да се спи. Тогава Керемидаров поканил Глухчев във вагон-ресторанта да пийнат по чашка. След като се върнали в купето до сутринта си говорели за изкуство. Веднага след пристигането първата му работа била да предаде иконата, но какво било неговото изумление, когато отворил куфарчето – иконата липсвала.
	– Сами виждате в каква каша съм се забъркал. Аз отговарям за иконата, дори могат да ме набедят, че съм я откраднал, а това не е вярно – завърши разказа си Керемидаров.
	– Знам – каза лаконично Стрезов и, когато посетителят излезе, вдигна телефона, обади се на пограничния пункт и нареди багажът на Карло Мазарати да бъде претърсен основно. След два часа – точно когато старшина Варадин влизаше в кабинета на Стрезов, съобщиха от митницата, че в колата на Карло Мазарати е намерена икона.
	– Другарю подполковник, как така Ви хрумна да се претърси багажът на италианеца – попита старшина Варадин, който беше присъствал на разговора с Керемидаров.
	– Много просто – засмя се Стрезов. – Глухчев е направил копие на иконата и него предал на Керемидаров. После инсценира кражба, за да насочи следствието по лъжлива следа.
	Как Стрезов се е досетил, че предадената на Керемидаров икона е фалшива?
* * *
ОТГОВОРИ НА ЛЮБИМИ ВЪПРОСИ
 НА НИКИ КЪНЧЕВ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
	На задача 1: Полша
	На задача 2: Ампер
	На задача 3: Златка
	На задача 4: Дания
	На задача 5: Хлор
 

Задна вътрешна
БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС
Уважаеми г-н Парапанов,

Моля да приемете моята най-искрена благодарност за изпратения ми Поздравителен адрес по случай 86-ят ми рожден ден и хубавите пожелания!
Трогнат съм от вниманието, което ми оказвате!
На Вас, на членовете на Управителния съвет и на всички членове на Националната асоциация на сляпо-глухите в България пожелавам крепко здраве и много късмет!



С уважение: 
Иван Шишков 

Габрово,
26.09. 2014 г.


