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НАШИЯТ ЖИВОТ В СГБ ПРЕЗ 2018 Г.
Скъпи читатели на вестник
„Тишина”, в този брой полагаме
началото на една нова инициатива на редакционния екип, която
стартираме по повод предстоящото Общо годишно отчетно
събрание на Съюза на глухите в
България. То ще се проведе през
май месец. Както е известно, на
това общо събрание пред присъстващите пълномощници от районните организации се представя
цялостен годишен отчетен доклад
за реализираната съюзна дейност,
базиран върху изпращаните от

всички районни организации отчети, съставени по тримесечия.
И тъй като в по-голямата си
част тези прояви и инициативи по
места като информация не стигат и до редовите съюзни членове в страната, решихме да ви ги
представим в една поредица от
публикации, отразяващи с цифри
и факти живота и дейността в районните организации през отчетната 2018 година. За нас, екипа
на вестника, това е начинът, по
който ви даваме възможност да
почувствате пулса на сърцето на

всяка районна организация и да
станете съпричастни към всичко,
което се случва във всяко едно
кътче от България, където има съюзни членове.
Добре е да се знае, че към
днешна дата в съюзната организация членуват 4908 членове, обединени в 12 районни организации в градовете София,
Пловдив, Варна, Бургас, Плевен,
Хасково, Ямбол, Дупница, Русе,
Стара Загора, Горна Оряховица
и Шумен. Към тях има 42 териториални организации, чиито

За открития достъп до тел. 112

Както е известно, от януари
тази година Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 вече
е напълно достъпна за хората с
увреден слух и говор, благодарение на специализирано приложение за мобилни устройства,
внедрено във всички операционни системи. Досега близо 200
души с увреден слух са направили регистрация в приложението
за бързо реагиране на тел. 112.
Това е несъмнен успех, извоюван от Съюза на глухите в
България, който успя да обедини
работата на експерти от дирекция „Национална система 112”
при МВР, мобилни оператори, IT
специалисти и други ангажирани
министерства и служби.

Новите технологии обаче не
винаги са напълно достъпни за
всички, а от друга страна, има и
какво да се усъвършенства в тях,
на базата на реалните условия
за прилагане.
Ето защо СГБ, съвместно с дирекция „Национална система 112”
организира актуално обучение в
регионалните структури на хората с
увреден слух и говор за работа със
специализираното приложение.

Първите обучителни курсове
вече се състояха. А в рамките на
сериозната работа в тях, бяха
повдигнати и някои сериозни
въпроси за използването на мобилното приложение от нашите
членове.
Четете на стр. 3
за обучителните курсове в
Пловдив, Стара Загора,
Ямбол и Сливен

ОБУЧЕНИЕТО НА ГЛУХИТЕ В АМЕРИКА – ЕДНО ДОСТОЙНСТВО!

членове, заедно с тези от районните организации се включват в
различните национални съюзни
мероприятия и участват в културната, туристическата и спортната
дейност според предпочитанията
си.
Те се включват също така и в националните съюзни фестивали на
художествената самодейност, като
членове на самодейните състави
и колективи за танци, пантомима,
синхронно пеене с жестов превод
и др.
На стр. 2

ПОЗИЦИЯ

Пореден опит за
противопоставяне
на хората с увреждания
„Отново, за кой ли път, се натъквам на поредното охулване
и насаждане на омраза и ненавист срещу организации на хора
с увреждания от страна на друга
една организация, създадена от
майки на деца с увреждания –
„Системата ни убива”…
Не мога и не искам да остана
безучастна към афиширания, при
това публично, в тяхната страница във фейсбук текст, в който,
без подкрепата на каквито и да
било документи и факти, Съюзът на глухите в България и сродните на него организации бяха
оклеветени и охулени. Като, забележете, за пореден път, препъ-

ни камъкът е във факта, че СГБ и
другите НПО на хора с увреждания, които са национално представителни организации, включени в Националния съвет на
хората с увреждания към Министерския съвет, са субсидирани от
държавата!”
Четете непримиримата
позиция на авторката
Петра Ганчева спрямо
несправедливото публично
оклеветяване на СГБ и другите
национално представителни
организации на хора с
увреждания в социалните
мрежи на стр. 2

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ

ЗА ХРАНИТЕ, КОИТО ЯДЕМ

УНИВЕРСИТЕТЪТ „ГАЛАУДЕТ” ВЪВ ВАШИНГТОН, САЩ
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА ИСТОРИЯ НА
ПЪТЯ КЪМ ЗНАНИЕТО И УСПЕХА
Създаденото преди повече
от 150 години от Томас Галаудет училище за 12 глухи деца
във Вашингтон, днес е памет,
но и висш символ на прогреса
и доброто.
Днес, университетът „Галаудет”, изграден на същото място, е най-големият и най-добрият обучителен център за
глухи студенти в света.
Студентите в ”Галаудет”
сега могат да избират обучение в повече от 40 специалности, завършващи с бакалавърска степен.
А знаете ли, че от 1869 година насам дипломите на завършилите глухи студенти в университета „Галаудет” се подписват от
президента на САЩ? Традиция ли е само? Или ува-

жение към възможностите и равните способности
на глухите!
Четете на стр. 6
любопитния разказ на Мария Димитрова

Здравето ни зависи всекидневно и от храните, които ядем.
Някои, обикновено по-пикантни, които много обичаме,
понякога могат да ни навредят.
Други пък, които пренебрегваме, са ни толкова полезни….
Четете на стр. 7
В рубриката ни „Здравословно хранене”
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Четете на стр. 2

И не само това – районните организации в София,
Пловдив и Шумен са в пряка връзка с ръководствата на специализираните училища за деца с увреден
слух и съдействат за развиването на талантите им
в самодейността. В РО се прави и всичко възможно,
за да се даде поле за изява и на слухово увредените
творци – например във Варна ежегодно се организират по няколко фотоизложби годишно.
Всяка година СГБ провежда и национални семинари с ръководствата на РО, представителите на
младежките клубове, женсъветите и възрастните
хора по програми, в които са включени теми, представляващи интерес за всички участници.
Клубните обединения по интереси към районните и териториалните организации редовно поддържат дейността си. От тях най-дейни са клубовете на жените и младежите, които организират и
провеждат честването на големите национални и
празнуването на традиционно-обредните български празници, като Коледа, Нова година, Бабинден,
Великден и др., а също и юбилейните годишнини и именните дни на активистите и членовете.
Традиционно членовете на тези клубове участват
активно в провеждането и честването на 12 юли
(патронният празник на СГБ); Международната седмица и Международният ден на глухите в края на
месец септември и Международният ден на хората
с увреждания – 3 декември.
В ТОЗИ БРОЙ ПРЕДСТАВЯМЕ НАКРАТКО
ДЕЙНОСТТА НА РЪКОВОДСТВОТО И ЧЛЕНОВЕТЕ
ОТ СОФИЙСКАТА РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ГЛУХИТЕ.
Всеизвестен факт е, че началото на съюзната
организация е положено преди 85 години именно в столицата на България. Тогава, в онзи далечен юлски ден на 1934-а година, една голяма
група ентусиазирани млади глухи хора, водени от
идеята за обединение и взаимопомощ, учредяват Дружеството на глухонемите в България чийто правоприемник е сегашният Съюз на глухите в

България. Районната организация в София по брой
на членовете е една от най-големите районни организации на СГБ. Дълги години нейните членове,
включени в съставите за художествената самодейност към РО, разнасяха славата на България по
света. Днес основно дейността на организацията
е концентрирана в туризма, спорта и социалното
дело.
През отчетната 2018 година клубът за социални
контакти на РО-София е бил посещаван от понеделник до петък, като членовете са осъществявали активна комуникация помежду си. Общо за цялата година са се провели 249 социални контакти
с участието на 4 608 членове; осъществени са и 23
организационни прояви с участието на 239 членове, в които влизат както отчетните събрания, така и
проведените през последното изборно тримесечие
2 изборни събрания с членовете на ТО и изборното
събрание на РО.
Изредени хронологично, по дати, реализираните прояви в туристическата дейност през изминалата 2018 г. в РО-София, в които са взели участие общо 485 членове, са следните: на 3, 4 и 5 март
36 членове взеха участие в екскурзия до Сърбия; от
22 до 30 юни 46 души се включиха в инициираната
почивка в Турция; а след това 65 организирани туристи заедно с четиримата състезатели участваха в
националния туристически събор със състезание по

риболов. Поради големия интерес, беше осъществена втора организирана почивка от 10 до 22 юли в
Турция на нови 26 членове. Успоредно с това, на 15
юли ръководството на организацията проведе традиционния празник на РО-София на хижа „Панчо
Томов”, в който взеха участие 149 членове. А в поредния 27 национален туристически събор на СГБ
в местността „Паничище” участваха 135 туристи от
РО-София. Последната за годината екскурзия с почивка в Сърбия бе на членовете от ТО-Пирдоп – 24
души.
По отношение на социалната дейност и предоставените социални услуги, сред които и жестовите
услуги на нуждаещите се при посещенията им при
личен лекар или други медицински специалисти, в
съда, в болнични заведения, общината и др. институции, 1 796 са членовете, на които са предоставени такива услуги. Казано на езика на цифрите,
съгласно правилника на СГБ, през първото тримесечие са предоставени социални помощи на 11 нуждаещи се членове. През второто тримесечие бяха
попълнени и приети документите по чл. 51 от ЗИХУ,
като са подадени заявленията на 327 членове и до
31 юли бяха приети и подадени документите на 723
души, които са вкарани в системата на АХУ. А за третото и четвъртото тримесечие са изплатени целеви
помощи по чл. 51 на 735 души.
Публикацията подготви
Петра Ганчева

ПОЗИЦИЯ

Пореден опит за противопоставяне
на хората с увреждания
От стр. 1
Ето го и въпросния текст, публикуван от „Системата ни
убива” на 19 февруари, 16,25 ч., в страницата им във фейсбук, който помествам без редакторска намеса:
„След десетки сигнали, жалби, писма, петиция и протести през последните няколко години, НГИ СИСТЕМАТА НИ
УБИВА - родителите и семействата на хора с увреждания,
категорично настояваме за отмяна на статута и СПИРАНЕТО НА ДЪРЖАВНИ СУБСИДИИ на т. нар. „национално представителни” организации на и за хора с увреждания, поради: Доказана липса на каквато и да е пряка ангажираност
от страна на Национално Представените Организации към
реалното решаване на проблемите в сферата на хората с
увреждания и създаването на работеща среда за прилагането на конвенцията на хората с увреждания.
Доказано изразходване на субсидиите за организационна издръжката, за проекти за лични ползи на ръководствата и/или близки потребители на услуги, но не и на
общността, която би трябвало да представляват.
Доказана липса на капацитет за създаване и отстояване
на политики за преодоляване на бедността и обедняването на хората с увреждания и семействата им, за създаване
на условия за реална интеграция на хората с увреждания.
Доказаното им превръщане в административен придатък и обслужване на административните интереси на
МТСП, а не на хората с увреждания.
Настояваме за одит на дейността на „национално представените” НПО на и за хора с увреждания, както и на достоверността на членския им състав, за който е публична
тайна, че е фиктивен.”

Не можах да се сдържа, не можах – и написах под въпросния текст: „ПОСЛЕДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ Е ЛЪЖА, да ме
прощавате. Нито е публична тайна, нито е фиктивен. Понеже съм привърженик на фактите – нека припомня, че още
през 90-е години на миналия век Капка Панайотова, която
оглави Центъра за независим живот, само поради факта,
че тя и нейният център няма как да получават такава субсидия, настояваше пред властта да спрат субсидирането
на национално представителните организации. Наложи
се тогава да излезем – написаното ще го потвърди и почетният председател на Съюза на глухите в България (СГБ),
г-н Васил Панев – с публично опровержение, подкрепено
със сканирани документи от одита към Министерството на
финансите, че всяка една стотинка от отпуснатата субсидия
е разходвана съобразно целта, за която е предоставена!
До ден днешен това се спазва и изпълнява от СГБ –
ежегодно публично се представя отчет за изразходваните
средства не само във вестник „Тишина”, но и в сайта на
СГБ!!!

Отделно от финансовата отчетност, всяка година, след
всяко тримесечие, СГБ изпраща до Сметната палата, до
Министерството на финансите и до Министерството на
труда и социалната политика доклад с отчет за извършената дейност с точни данни и цифри за броя на проявите и
участниците в тях за всяка една районна организация и за
цялостната дейност на съюза. Въпросните доклади също
са публикувани в сайта на СГБ!
И, най-важното - НИКОГА досега, просто защото няма
как да се случи това, още повече, че до миналата година
СГБ получаваше чрез Агенцията за хората с увреждания
средства за жестов превод по член 51 от бившия вече
ЗИХУ, на база ЧЛЕНСКИЯ СЪСТАВ НА СГБ и няма как да се
прикрие този факт – НЕ Е ФАЛШИФИЦИРАН БРОЯТ НА РЕАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ на организацията. Този брой се посочва
всеки път и в докладите до МС! Бройката се осъвременява
всяка година, тъй като СГБ вече има създадена база данни
за платения членски внос със съответните номера на квитанциите и имената на членовете, в която се включват и
починалите, и неплатилите.”
Нека е ясно – всеки, който е опитал да противопостави с
фалшиви новини, доноси и клевети, с всаждане на омраза
и ненавист сред хората с увреждания съобразно правилото „Разделяй и владей” – рано или късно е претърпявал
пълен провал в усилията си! Ние може да сме хора с увреждане, но не сме нито малоумни, нито наивни, нито пък
изпълнени с омраза срещу братята и сестрите ни по съдба,
за разлика от тези, които обединява „Системата ни убива”.
Едничкото, което им пожелавам, при това от сърце, е никога, ама никога да не дойдат на нашето положение.
Петра Ганчева
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АКТУАЛНО ЗА ТЕЛЕФОН 112
С мисъл и грижа за членовете ни

ОБУЧЕНИЕ И ВЪПРОСИ ЗА ДОСТЪП И РЕГИСТРАЦИЯ

точно в моментите, в които се чувстваме най-сигурни и стабилни. Необходима е също така и
живата обратна връзка с хората от центъра, защото благодарение на техния опит системата на
телефон 112 може да се усъвършенства и доразвива. Затова вслушвайте се в хората какво казват,
независимо колко досадни и нелогични могат да изглеждат в доводите си.
Тилка Кайрякова, председател на РО на глухите в Пловдив

Актуално обучение

Особености при регистрацията за тел. 112

От известно време темата за единния
национален телефон 112 е много актуална.
Почти навсякъде се пуснаха информационни
бюлетини.
Медийното
пространство
се напълни с рекламни и обяснителни
статии и клипове. Всички сме виждали и
чели безбройните информиращи статии
в интернет, гледахме и разяснителните
видеоклипове, осъществени с помощта на
младежи от Съюза на глухите в България.
Въпреки всичко, хората се нуждаят от
непосредствен контакт и разяснения.
Поради тази причина ние в Пловдив
инициирахме среща с ръководителите на
районния информационен център, който
обслужва град Пловдив. Колкото и странно
да звучи, в Пловдив няма обслужващ
център на националната система 112.
Той се пада в границите на единия от шестте обслужващи центрове, а именно в Кърджали.
Шестте центъра са разположени в градовете Варна, Бургас, Кърджали, Монтана и София.
На поканата ни за разяснителна беседа се отзова лично комисар Елена Паскалева, която е
началник на Районен център 112 – Кърджали. Тя, заедно с неин колега, отново ни демонстрира
официалния разяснителен видеоклип, осъществен с помощта на СГБ, а след това посочи
някои важни подробности и тънкости при попълване на регистрационната форма. Наблегна и
разясни, че игри и шеги с този номер е незаконно да се правят, и че всеки дръзнал да подава
невярна и заблуждаваща информация, носи наказателна отговорност и плаща не малка сума
глоба. Подчерта, че е много важно хората да знаят, че одобрението на регистрацията в онлайн
платформата е в рамките на седем дни. След като презентацията приключи, се даде възможност
на присъстващите хора да зададат своите въпроси. А въпроси имаше. И то много.
Някои изказаха притеснение, че след като платформата за национален телефон 112 се изтегли,
не се получава достъп до регистрационния панел (получава се едно безкрайно чакане, за да се
отвори началния екран за регистрация). Сякаш системата няма достъп до интернет и не може да
продължи, а в действителност има активна интернет връзка. Инструктиращите обясниха, че това
в повечето случаи се дължи на остаряла операционна система на смартфона или на претоварена
памет. Изникнаха въпроси дали могат хората със слухови проблеми да повикат помощ за друг
човек, който се нуждае, например близък роднина или приятел. Обясни се, че системата на
единен номер 112 е за това. Не само ако ние лично изпаднем в положение на необходима спешна
помощ, било то при пожар, произшествие или здравословен проблем, но и за нашите близки.
Просто в комуникацията с оператора трябва да поясним за кого се иска помощта. Друг въпрос,
който присъстващите повдигнаха, е дали е проблем и как да процедират, ако необходимостта
от помощ ги споходи извън населеното място, което те са посочили при регистрацията. На това
комисар Паскалева отговори, че е необходимо да се посочи мястото, където се намира човекът
в момента, както и да има включена локация на телефонния си приемник. Така операторът
локализира и сверява сведението, посочено от нуждаещия се. Попита се и защо няма вариант на
директна видеовръзка с оператора. Отговори се, че това може да се осъществи на по-късен етап
в работата на този национален единен номер. Наред с тези въпроси бяха зададени и такива като:
защо ние, като глухи хора, трябва да правим такава дълга и сложна регистрация, да въвеждаме
толкова много важни и лични данни като ЕГН, адрес, телефонен номер, мейл, ТЕЛК, валидност на
ТЕЛК-а, лице за контакт и телефонен номер за връзка с него, и то непременно чуващо лице? Защо
не сме наравно с чуващите, които се свързват директно с този номер 112, а нас ни проучват и ни
искат всички лични данни? Вярно е, че системата тепърва започва да функционира, но не можем
да прескочим тези въпроси, които са основателни. В един момент човек си дава сметка, че няма
гаранция за пазене на цялата тази лична информация. Глухият човек се чувства като престъпник,
който е следен отвсякъде. От друга страна да кажем, че човек се регистрира сега, но животът
му тече спокойно и без сътресения и спешни ситуации, които да извикват нуждата да ползва
този номер и така си минават няколко години. Все пак всеки ден не се случва да се подпалим
у дома, да ни оберат и да имаме нужда от полиция, или да сме участници в пътнотранспортно
произшествие, нито пък всеки месец ще имаме нужда да викаме спешна медицинска помощ.
Обаче какво се случва междувременно с нашата регистрация и нашите лични данни, които
прилежно сме въвели в регистрационната форма? Да речем, че нищо не се случва с тях и никой
не злоупотребява, обаче за толкова време нашият човек ще си е забравил паролата за достъп
до системата (нещо съвсем нормално за всеки човек и за всяко нещо, което не се ползва дълго
време). И внезапно явил се спешен случай, изискващ връзка с номер 112, ни изправя пред
огромното неудобство как да влезем в системата на този номер. Разбира се, има опция за
забравена парола, която чрез мейла ни подава нова. Обаче… ако нуждаещият се от помощ човек
е в критично състояние такова бавене и въртене може да е фатално. Ами, ако това е самият глух
човек, който не може да си влезе в регистрацията и който няма сили нито време да се главичка
с пароли, мейли и т.н.? Тогава какво правим? Спасяваме човек или не? Ето това са големите
въпроси, които създателите на единния национален номер 112 не са помислили и не са решили.
Някак си нуждите на хората със слухови и говорни проблеми не са съвсем решени.
За да бъдем честни, необходимо е онлайн платформата да бъде с по-опростен достъп, както
и да се помисли за връзка с оператор на системата 112 при липса на интернет връзка. Защото
животът ни предлага всякакви изненади и има навика да ни изправя пред предизвикателства

На 25 февруари 2019
г. от 11 часа в залата на
районната
организация
на глухите в Стара Загора
екип на Районен център
112 в Бургас към Министерството на вътрешните
работи проведе обучение
на съюзни членове за използването на приложението за достъп до тел.
112. На срещата присъства и председателката на
териториалната организация на глухите в Казанлък,
за да сведе до знанието
на членовете на организацията тази информация,
като екипът ще отиде и в
ТО-Казанлък.
Беше направена компютърна презентация с мултимедийно средство. Според наредбата за
достъп до единния европейски номер за спешни повиквания 112, на хората със слухови или говорни увреждания ще се осигурява непрекъснат, бърз и безплатен достъп до тел. 112, с цел да
получат помощ при случаи, застрашаващи живота, здравето, сигурността и имуществото им, от
службите за спешно реагиране, чрез негласова комуникация, а именно: необходимост от спешна медицинска помощ; пожар; земетресение; тежко пътно-транспортно произшествие;
бедствие; авария или друго произшествие с човешки и материални загуби.
На присъстващите беше разяснено, че телефон 112 не е информационен телефон и не обслужва повиквания от неспешен характер. Хората от екипа обърнаха голямо внимание на забраните
за ползване на връзката не по предназначение и за предаване на неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ. Който предава чрез ЕЕН 112 неверни и заблуждаващи съобщения
и сигнали, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а в случаите, в които са мобилизирани ресурси
на службите за спешно реагиране, наказанието е от 10 000 до 20 000 лв.
След това се премина към разяснението за регистриране и ползване на приложението. Бяха
обяснени условията за регистрация, които включваха: *валидно експертно решение на ТЕЛК,
определящо статуса на лицето като лице със слухови или говорни увреждания; *регистрирани
смартфон и имейл адрес; *достъп до интернет.
След това подробно беше разяснен начинът за регистрация в четири стъпки – въвеждане на
телефонен номер, електронна поща, парола на латиница с минимум 6 символа, която трябва да
включва голяма буква, малка буква, цифра и специален символ (@), прикачване на сканирано
изображение на ЕР на ТЕЛК или НЕЛК. Последната стъпка – личен асистент – не е задължителна,
освен ако лицето желае да въведе данни за контакт с телефон на близък, роднина или съсед –
име, презиме и фамилия, телефонен номер и допълнителна информация.
След повече от два часа обучение и диалог някои се регистрираха сами, а на другите, които не
успяха, им се оказа помощ от екипа на тел. 112, за което им благодарим сърдечно за изключителното търпение, отношение и разбиране.
Също така ни бяха предоставени всички разпоредби за достъп на хартиен носител и качени
на компютъра.
Нови срещи в бъдещи периоди неизбежно ще има, във връзка с усъвършенстване на системата.
Мария Каварджикова, координатор на РО-Стара Загора

Среща с приятелите
от районния център на ЕЕН 112
На 19 и 21 февруари в двата клуба на глухите в Ямбол и Сливен се проведоха срещи
с Наталия Миткова, началник на районния
център на тел. 112 и нейния екип.
Те проведоха разяснителна кампания
във връзка с регистрацията и ползването на
разработеното специално приложение за
хора с увреден слух и говор на ЕЕН 112.
Присъстващите на срещите зададоха
много въпроси, на които целия екип отговори изчерпателно. В клуба в Сливен се проведе тренировъчна постановка на възникнал
инцидент и всички видяха как на практика
да се свързват с телефона за спешни повиквания чрез приложението.
Бяха оставени и много информационни
материали за начина на използване на приложението. Съюзните членове от Ямбол и
Сливен изказаха своята благодарност към
екипа на г-жа Миткова за съпричастността
и професионално проведеното обучение
и приеха с радост предложението през м.
март да се проведат нови обучителни срещи.
Живка Димова,
координатор на РО-Ямбол
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СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Празнувахме Трифон З
27 февруари 2019

В Пловдив

Винарско състезание

Едва тогава започва общо угощение. „Царят” е
окичен с венец от лозови пръчки, който носи на
главата си.
Колкото до празничната трапеза на Трифон
Зарезан, тя трябва да бъде приготвена с необходимото внимание от страна на домакинята. Освен питката и пълнената кокошка, на празника се
предлагат ядки от орехи, лешници, фъстъци или
сушени плодове. Виното също е задължително
за този празник. Казват, че каквото вино има на
трапезата на Трифон Зарезан, такова вино ще дадат лозите през годините.
Окичени на главите с венец от лозови пръчки и при нас започна веселбата. Колкото
до трапезата – всички се бяха приготвили подобаващо като за празник. Не липсваха
нито питките, нито мръвките, ядките, а още по-малко виното. То бе задължително. До
късно вечерта с много веселие и приятно настроение продължи веселието ни, като на
раздяла си пожелахме здраве, берекет, успех, удовлетворение и много, много щастливи човешки мигове.
Нека не забравяме хубавите български празници и весели спомени!
Мария Каварджикова, координатор на РО-Стара Загора
От цял свят само в България съществува празник на виното и светец, който се
свързва с този ден. Празникът се чества и по двата календара – нов и стар стил,
като по нов стил е на 1 февруари, а по стар - на 14-и, като повече почитан е този
на 14-и.
На този ден в ранна утрин мъжете от селото отиват на лозето и извършват обредно
зарязване на лоза. Това се прави от най-опитния лозар. Коренът и отрязаните места
на лозата се поливат с вино, като в същото време се изрича благослов: „Колкото капки
паднат, толкова коли грозде да има!”
След това от присъстващите мъже се избира цар – като винаги е този от тях, който е
направил най-много и най-хубаво вино през изминалата година. Водени от царя, мъжете обикалят по къщите на селото, благославят стопаните с изобилен гроздов урожай,
ръсят с китка босилек и се веселят. Празникът завършва с богата и пищна трапеза и
задължително обилно черпене с вино.
Е, ние, в Пловдив, бяхме по-скромни в консумацията на вино, но затова пък отново
си спретнахме конкурс за най-добро домашно вино.
Преди това обаче Иван Атанасов прочете кратка лекция за празника – защо и как се
прави и какви са традициите на този ден, които се спазват. След това, както е обичаят,
Христо Георгиев показа как се прави зарязване на лоза, колко и какви пъпки се оставят
на корена, за да плододава обилно лозата и да изхрани добре гроздето. А после извършихме и ритуалното поливане с вино.
След него дойде време за веселата и забавна част – конкурсът за най-добро домашно вино. За участие се престрашиха четирима души. Дегустаторите отсъдиха, че виното
на Димитрия Мудева е най-хубавото и тя спечели специалната награда – традиционна
българска луканка. С финес и артистичност тя разказа как е направено виното им – как
младо и красиво момиче от семейството им е помогнало за направата на виното и затова е най-хубавото. Да й пожелаем все така да е добро виното им и млада красива мома
да им го мачка с нозе, както е по отколешен български обичай.
После всички се почерпихме с виното на победителката, както и на другите участници. Хапнахме сладки и ядки; и почти два часа след това си говорихме задушевно,
споделяйки едни на други житейски истории.
Да сме живи и здрави всички и догодина пак да се съберем, за да дегустираме домашни вина и да се веселим!
Тилка Кайрякова, председател на РО на глухите в Пловдив

В Стара Загора

Нека не забравяме
хубавите български празници
По традиция и тази година на 13-и февруари членовете на районната организация
на глухите в Стара Загора отбелязаха Трифоновден. Денят на Трифон Зарезан или Ден
на лозаря, е български народен празник в чест на свети Трифон. Чества се от лозарите,
градинарите и кръчмарите.
Преди да седнат край празничната трапеза, съюзните членове накратко бяха запознати с ритуала на празника.
Свети Трифон се счита за пазач на лозята. Рано сутринта стопанката омесва хляб.
После сготвя и кокошка, която по традиция се пълни с ориз или булгур, която се вари
цяла, а след това се препича на саджак (пиростия). В нова вълнена торба се слагат питата, кокошката и бъклица с вино. С такива торби на рамо мъжете отиват на лозето. Там
се прекръстват, вземат косерите (лозарски ножици) и от три главини всеки отрязва по
три пръчки. След това отново се прекръстват и поливат с донесеното вино лозите. Този
ритуал се нарича „зарязване”. След това всички се събират и избират „цар на лозята”.

В Дупница

Да пребъдат – и любовта, и виното!

„Честити да са двата прекрасни празника – този на
виното и на любовта! И двата са важни – както няма
вино без любов така няма
и любов без вино! Виното,
прекрасният наземен еликсир, го има; има я, и ще я
има, и любовта, без която
не можем! Бъдете здрави,
пияни от любов, обичайте
се и бъдете добри!” – с тези
думи бяха поздравени всички присъстващи в залата на
клуба на районната организация в Дупница. Каза ги Елена Тричкова, съпруга на председателя на РО Петър Тричков.
И когато всички насядаха край дългата трапеза, за която всеки бе донесъл по нещо
вкусно от къщи, се вдигнаха чаши за здраве, любов и добър берекет от вино…
Бяха дошли и младите, които тепърва ще навлизат в тайните на добрия, изпълнен с
тиха нежност, взаимна обич и уважение съпружески живот. Бяха дошли и по-възрастните, като Вангелия и съпруга й Васил, които почерпиха за първо правнуче, и които все
още се обичат така, както в младостта си…
И независимо от разликата в поколенията, всички бяха единодушни, че в този ден –
14 февруари – любовта и виното трябва да се отбележат подобаващо, защото без тях
животът просто губи смисъла си! Та нали от любовта се раждат децата ни! А виното ни
прави още по-опиянени от тази любов!
Петра Ганчева
Снимки Горица Милчева

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

ТИШИНА

Зарезан и Св. Валентин
27 февруари 2019

В Хасково

На една дата празнувахме
деня на виното и любовта
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У нас в България пролетното време изобилства от хубави, по-хубави празници и вярвам, че ТО в Пазарджик ще се превърне в притегателно място за всички желаещи да се
веселят и споделят щастливите празнични мигове.
С благодарности към Живко и Славей, които ме помолиха да напиша тези редове,
дадоха ми информация как е преминал празникът и ми предадоха приятната емоция
на присъстващите, запечатана на снимки. Чак съжалих, че нямах възможността да присъствам лично и заедно с тях да се веселя. Пожелавам на тях двамата и на всички членове от ТО в Пазарджик още много весели празници изпълнени с приятели и щастливи
лица!
Тилка Кайрякова, председател на РО на глухите в Пловдив

В Харманли

Денят на Трифон Зарезан в Харманли

За едни 14 февруари е празник на виното, а за други е празник на любовта. Има и
такива, които отбелязват 14 февруари като „двоен” празник. И макар да разделя мнозина, които казват, че празнуват и св. Валентин и Трифон Зарезан, всъщност според други,
само виното е вечно.
Дали 14 февруари е ден на Трифон Зарезан или на свети Валентин, едва ли е толкова
съществено. По-важното е, че на този ден хората се обичат повече и пият повече вино.
А от това по-хубаво няма. Денят по уникален начин дава възможност да се съчетаят
вековната традиция за зачитане на винарските обичаи към Трифон Зарезан и на любовните трепети за свети Валентин.
На 9 февруари на обяд членовете на РО на глухите в Хасково (авансово) отпразнувахме и двата празника в клуба на РО. Тържеството започна със символичното „зарязване” на лозови пръчки. Пременени в национални носии, зарезанджиите Митко Иванов
и Иван Караджов зарязаха, като поляха с вино от бакърено менче „корените на лозата”
с традиционното пожелание: „Колкото капки в земята, толкоз коли грозде!”, а всички
отговориха: „Дай, Боже!”. „Стопанките” Севда Иванова и Зина Караджова поднесоха
дъхава пита – да си отчупят за здраве.
След този ритуал присъстващите накратко бяха запознати с някои исторически
факти: кога са започнали да се честват двата празника и как са се чествали в миналото.
Колкото до празничната трапеза, всички се бяха приготвили подобаващо като за
празник. Не липсваха нито баниците, нито питките и сладките, а най-вече – виното.
Имаше две комисии: едната комисия от жени дегустира виното и прецени, че Мария
Попмаркова е произвела най-хубавото вино, нищо, че е жена. Тя получи и награда. Втората комисия беше от мъже и те оценяваха лично приготвените от жените кулинарни
произведения. Най-добра, според тях, беше баницата със спанак на Севда Иванова;
второто място бе отредено на баницата на Назмия Якшерова и трето място заслужи
сладкишът на Мария Попмаркова. И на трите бяха връчени награди за кулинарното
им майсторство. Раздадени бяха на всички присъстващи и валентинки във формата на
сърца с любовни послания.
Празникът премина с пожелания да сме добри и да се обичаме не само в този ден,
а и през цялата година. Колко малко понякога е нужно на човек, за да се почувства
щастлив!
Веселието продължи до късно след обяд, а на раздяла си пожелахме да се видим
отново на 1 март, за да си връчим за здраве мартенички.
14 февруари си остава един от най-веселите празници. Няма съмнение, че пиенето на
червено вино има редица ползи, но само ако е в умерени количества. Ако се пият по две
и повече чаши, ще се получи точно обратният ефект - ще навредите на здравето си. Затова пийте с мярка! Специалистите препоръчват да се пие по една чаша червено вино на вечеря, а редовната, но умерена консумация може да подобри здравословното състояние.
Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

В Пазарджик

Празник на виното и любовта
Февруари колкото и да е къс
като месец, толкова и е богат на
празници, и то все
хубави, приятни и
упойващи. А дали
ще ви опие с вино
или с любов – вие
сами избирате.
На 16 февруари в териториалната организация на глухите в
Пазарджик се заформи един много топъл и весел празник за деня на влюбените и виното. В лицето
на домакините Живко Спасов и Славей Минков, ТО-Пазарджик посрещна 52 души за
празника, все членове и приятели на съюза на глухите от Пазарджик, Пловдив и от други градове. Живко и Славей, с помощта на малкия Димо, син на Живко, бяха украсили
клубната зала подобаващо – навсякъде имаше украса от балони в различни цветове, а
от тавана се спускаха червени и бели балони във вид на сърца. Дори и покривките на
масите бяха с мотиви на сърчица, закупени от Живко точно за целта на празника и с
идеята за приятно настроение. А на дамите още при пристигането им се подаряваше
по голямо сърце с надпис „Обичам те!” и всяка дама получи специално внимание на
този празник.
А празникът премина весело и забавно – имаше танци, викторина, томбола и интересни награди. Всеки от присъстващите си тръгна доволен и щастлив, с уговорката пак
да се съберат скоро на някой празник.

На 10 февруари т. г. в местността „Трифончето” край Харманли се
събраха стотици хора, за да отбележат празника Трифоновден. В храма,
носещ името на светеца, владиката
Киприян в съслужие със свещеници
отслужи света Божествена литургия.
След това кметът Мария Киркова, депутатът д-р Георги Станков и заместник областният управител д-р Стефка
Здравкова взеха ножиците и извършиха зарязване в близкото лозе. А след
като свещениците осветиха курбана,
осигурен от общината, той бе раздаден на миряните.
От мотоклуб „Чакалите” организираха забавни игри. Танцьори с ръководители Галина Христова и Вели Велев; а също и
певците, ученици на Жеко Ангелов, забавляваха стотиците хора, които бяха дошли на
празненството.
На няколко места винопроизводители от винарните „Братанов” и „Вела Басареа”
предлагаха за дегустация своя продукция. По всички поляни около „Трифончето” и от
вилите се виждаше дим от барбекютата, около които се бяха събрали празнуващи хора.
Част от членовете на ТО-Харманли също присъстваха на празника.
М. Цветкова, организационен секретар на ТО-Харманли

В Ямбол и Сливен

Отпразнуваха деня на любовта и виното

Младежката организация към районната организация на глухите в Ямбол на 14 февруари проведоха тържество, посветено на деня на влюбените и виното в двата клуба
– в Ямбол и в Сливен. Повече от 25 съюзни членове – младежи и семейства, празнуваха
до късно вечерта с веселие, томбола, забавни игри и награди.
Живка Димова, координатор на РО-Ямбол

В Търговище

Почетохме и свети Валентин, и свети Трифон
И тази година на 14 февруари ние, членовете на ТО
на глухите в Търговище по
традиция отпразнувахме
двата празника, които съчетават в себе си виното и
любовта – Трифон Зарезан
и Деня на влюбените.
Млади и стари се събраха в нашия уютен и прекрасно обзаведен клуб, забавляваха се и се черпиха
до късно. Председателят
на организацията Христо
Христов приветства присъстващите и разказа накратко историята на двата празника, като в заключение каза, че
няма значение кой празнува свети Валентин и кой – Трифон Зарезан, важното е хората
да се обичат и уважават помежду си.
Празненството беше изключително весело и забавно за всички присъстващи. Бе наситено с атракции, изненади, танци, хора, шеги и наздравици. Всъщност наздравиците
не спряха цяла вечер. Цареше топла и задушевна приятелска атмосфера, изпълнена с
много пожелания за здраве и обич.
Идеята беше в този красив празничен ден да кажем на хората да се обичат. Да го
правят всеки ден, а не само на празник. Да даряват любов и да раздават малки изненади и подаръчета на любимия човек и на близките си. И винаги да казват, че ги обичат.
Нека във всички наши делници и празници да има искрена обич и топлина между
нас!
Диана Савова, организационен секретар на ТО-Търговище
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ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ НА ГЛУХИТЕ ХОРА ПО СВЕТА

НАЧАЛОТО НА АМЕРИКАНСКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ
Коя е Алис Когсуел?

Когато си на 9 години, не мислиш и не планираш да създаваш
история, но не така се случва с
Алис Когсуел. Алис е известна като
малкото любознателно и „будно”
глухо момиче, което вдъхновява
със своята интелигентност и желание да учи, Томас Хопкинс Галаудет

да създаде американския жестов
език и да сложи началото на образованието за глухи деца в Америка.
Алис Когсуел е родена на 31.08.
1805 г. в Херфорд, Кънектикът,
САЩ. Когато е на около 2-годишна
възраст, Алис се разболява от тежка форма на менингит и загубва
първоначално слуха си, а по-късно
и речта си.
По това време в Америка глухотата се приема за ментално заболяване и поради тази причина глухите деца не могат да бъдат обучавани. Въпреки това, Алис расте
като умно и любознателно дете,
което търсело отговор на всички
въпроси, които са я интересували. Родителите й Мейсън и Мери
Когсуел се стараели да удовлетворяват нейната любознателност и
желание за повече знания, но разбирали, че е необходим друг, различен начин и подход за нейното
образование. Семейство Когсуел
били съседи на Томас Галаудет,
изключително образован и амбициозен човек с успехи в областта
на държавната политика на САЩ и

с амбициите за кариера в тази област. Той забелязал, че Алис не се
включва в игрите на другите деца и
не общува с тях. Когато разбира за
нейната глухота, Томас решава да
се заеме с образованието на Алис
и постига успехи. Но и той, както
и бащата на малкото глухо момиче, стига до извода, че методите

на формалното образование не
са напълно подходящи за децата
с увреден слух. Работейки с Алис,
Томас привлича още 6 глухи деца
и това оказва влияние върху неговото решение да потърси информация и други методи за обучението на тези деца. Така заминава
за Европа, където знае, че вече се
работи успешно в тази насока. Във
Франция се запознава с Лаурент
Клерк – учител с увреден слух и
го кани да замине с него. Двамата
се завръщат в Кънектикът, където

през април 1817 г. създават американско училище за деца с увреден
слух в Херфорд и американския
жестов език.
Така, вдъхновени от Алис и
другите глухи деца, те слагат началото на образованието за глухи
в Америка. Днес Алис Когсуел е
известна като забележителна фигура в културата на обществото на
глухите хора. Тя прави изключителен пробив в общественото мнение, доказвайки, че глухите хора
са способни да бъдат обучавани
и да постигат същото ниво на интелигентност както при чуващите
хора. Тя е точният пример и нейните постижения са потвърждение на
известния цитат от речта на Ървин
Кинг Джордан, първият глух президент на известния университет за
глухи Галаудет: „Глухите хора могат
да правят всичко, което чуващите
могат, освен да чуват.”
В наши дни това е неоспорим
факт и примерите за това са много.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Най-големия университет за обучаване на глухи студенти
Университетът „Галаудет” във
Вашингтон, САЩ – история и настояще

През 1856 г. Амос Кендал, началник на кабинета на две президентски администрации, дарява два акра
земя от свой имот в североизточен
Вашингтон, за да се построи училище за 12 глухи и 6 незрящи ученици.
На следващата година, Кендъл убеждава американския конгрес да оторизира новото училище като институция за обучение на глухи и слепи
деца, наречена Columbia institution
и за директор на училището е поканен Едуард Галаудет, син на Томас
Галаудет – създателят на първото училище в САЩ за глухи деца и
на американския жестомимичен
език, заедно с глухия учител Лаурент
Клерк, вдъхновен от малкото глухо
момиче Алис Когсуел.
През 1864 г., с решение на конгреса, подписано от президента
Ейбрахам Линкълн, училището във
Вашингтон става колеж с правото да
издава дипломи за завършена образователна степен. През същата година
директорът Едуард Галаудет записва
осем нови студенти, а през юни, три
години по-късно, трима млади мъже
от колежа получават своите дипломи,
подписани от тогавашния президент
на САЩ Уилис С. Грант. Оттогава и до
днес, дипломите на всички завършили този университет, се подписват
от американския президент.
През 1954 г. името на колежа е
променено на Галаудет колеж, в чест
на Томас Галаудет, а с акт на конгреса
от октомври 1986 г. учебната инсти-

туция получава статут на университет. Две години по-късно, през 1988
г., организираното движение на глухите американци „Самоуправление
на глухите сега” успява да постигне
големия си успех – избирането на
първия глух президент на борда
на настоятелите в университета
– Ървин Кинг Джордан. Оттогава
движението на глухите в Америка
е синоним на самоопределяне и
овластяване на хора с увреден слух
навсякъде.
През 90-е години на 20 век щедро
дарение на фондация „Келог” даде
възможност на университета да изгради конферентен хотел в самия
университет, който се превръща в
популярно място за срещи, семинари, приеми и други събития на глухата общност от цял свят.
Новото хилядолетие доведе до

редица събития, които се случиха в университета, като фестивала
„Възможности за глухите хора II”,
който привлече 10 000 глухи хора от
цял свят; откриването на богат на модерни технологии студентски езиков
и комуникационен център – уникално съоръжение, което осигурява среда за учене, напълно съвместима с
начина на живот на глухите хора.
Студентите в университета могат
да избират от повече от 40 специалности, завършващи с бакалавърска
степен. Университетът е отворен и за
интегриращо обучение. Всяка година в него се приемат и малък брой
чуващи студенти.
Учебните програми в Галаудет са
отворени за всички – глухи, тежкочуващи и чуващи студенти, като предлагат бакълаварски и магистърски
степени по изкуствата, различни
науки, докторантури и специализации в различни области, включващи
професионално обслужване на хора
с увреден слух.
Кариерният център в университета предлага стажове, които осигуряват възможности за учене чрез преживяване.
Последните стажове, които са
били предложени в университета, са от финансовия гигант Мерил
Линч от Националната авиационна и космическа администрация,
Националните институти по здравеопазване, Световната банка.
Днес университетът Галаудет се
приема от глухите и чуващите хора
като основен ресурс за образователни и кариерни възможности,
открита комуникация и визуално
обучение, изучаване и създаване на историята и културата на
общността на глухите, изучаване
на американския жестомимичен
език; и, разбира се, място за социални срещи.
Страницата подготви
Мария Димитрова
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При високо кръвно – важно е с какво се храним

Ето някои храни, които помагат:
Вода - невероятно лечебно
средство. За понижаване на
високото кръвно налягане е необходимо да изпивате 15 чаши
вода на ден. Почти всички лекарства за кръвното имитират
въздействието на повишената
консумация на вода. Водата релаксира организма и артериите,
а стесняването на артериите е основната причина за високо кръвно налягане. Вярно е, че 15 чаши
са много - пийте поне по 1 чаша
на всеки час от деня.
Богати на калий храни - изхвърлете солта от тялото. Препоръчва се приема на повече
калий. Калият и натрият са „скачени съдове” - колкото по-висок е приемът на калий, толкова
по-ниски са нивата на натрий.
Някои от хората, взимащи лекарства за кръвно, успяват да ги
спрат само като консумират по-

вече плодове и зеленчуци, които
са богати на калий. Препоръчва
се да се изяждат по 2 банана на
ден (които са богати на калий) и
пет порции други плодове и зеленчуци. Плодовете и зеленчуците имат високо съдържание на
фибри. Освен бананите, другите
богати на калий плодове са кайсии, фурми, пъпеш, киви, манго,
диня, авокадо, гроздов сок, портокал, папая, нар, сливов сок и
стафиди. От зеленчуците такива
са листното цвекло, целината,
спанакът, магданозът, цикорията,
алабашът, броколите, доматеният сок, краставиците, цветното

зеле, аспержите, картофите и
тиквичките. Но внимавайте: ако
имате бъбречна недостатъчност,
високите нива на калий могат да
навредят. Консултирайте се с вашия лекар, преди да наблегнете
на богати на калий храни.
Риба - за да набавите мазнините, от които се нуждаят артериите. Наблегнете на омега-3
мастните киселини, които ще
си набавите от студеноводните
риби. Яжте риба всеки ден, ако
ви е вкусно. Най-богатите риби
на омега-3 мастни киселини са
скумрията, сардината, леферът,
сьомгата, барбунът, херингата и

Кои са най-опасните храни

След като посвещава 20 години от живота си на съдебни дела,
свързани с хранителни отравяния, адвокатът Бил Марлър изготвя за себе си кратък списък с храни, които не е препоръчително да
се ядат. Събира наблюденията си
в статия, която публикува в популярно американско списание. Ето
какво споделя той в статията си:
1.
Сурови
стриди
и
миди. През последните пет години Марлър се е сблъсквал с
повече хранителни заболявания,
причинени от консумацията на
черупчестите морски дарове, отколкото са регистрирани в архивите за предходните две десетилетия. Причината за това се крие
в глобалното затопляне на водата
в моретата и океаните, което стимулира нарастването на броя на
микробите в тях.
2. Предварително нарязани
или измити плодове и зеленчуци. В статията си Марлър казва,
че ги избягва „като чума”. Въпреки че е по-удобно за всяка домакиня да купува нарязани и измити продукти, тази предварителна
механична обработка увеличава
риска от замърсяването им.
3. Сурови кълнове. Въпреки широко разпространеното си
здравословно действие, кълновете са пълни с над 30 вида бактерии (предимно салмонела и Ешерихия коли) и съветът на Марлър е
да не се консумират изобщо, за да
се избегне всякакъв риск.
4. Полусурово месо. Месото
трябва да се готви при температура най-малко 160 градуса,
която гарантира унищожаване на
всички бактерии в него.
5. Сурови яйца. Те могат да
предизвикат истинска епидемия
от салмонела – като тази през
1980 година. Въпреки че днес
рискът, който носи консумацията
на сурови яйца е по-малък, Мар-

лър съветва да ги изключите от
менюто си.
6. Непастьоризирано мляко
и плодови напитки. Все по-популярно става насърчаването на
хората да пият сурово мляко и
плодови коктейли. Според Марлър пастьоризацията не е опасна,
докато приемането на сурови
продукти може и да бъде. Необработените храни и напитки
съдържат по-голям брой опасни
бактерии, вируси и паразити.
А ето и наскоро публикуван
в онлайн медиите списък на
най-вредните храни в България:
1. Кренвирши - съдържат
всичко друго, но не и месо. Когато ядете кренвирши, на практика
сервирате в чинията си добре замаскирани животински остатъци
- от кости до остатъчни органи и
мазнина. Всички колбаси с цена
на килограм под 10 лева също
влизат в тази категория. За да ви
е вкусно, в тях се слагат различни
видове овкусители и оцветители,
които бавно тровят организма ви.
Пастетът също спада към тази категория.
2. Колбаси, пушени меса и
риба – канцерогенни. Пушените
меса съдържат нитрити, които в
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организма ни се превръщат в нитрозамини - вредни за здравето
ни.
3. Безалкохолни напитки
– наричат ги още „течната отрова”. Излишните килограми
са най-малкото, с което може
да ви навредят всички видове
безалкохолни напитки. Една от
най-трайните последици след
прекомерната им консумация е
гастритът. Безалкохолните съдържат огромен процент изкуствени
подсладители. Натуралните сокове са по-малката вреда, но със
сигурност не са за подценяване.
4. Маргарин. Най-вредната
му съставка е хидрогенираното
растително масло, което полепва по вътрешностите на стомаха
и червата. Отделените от него
водородни молекули са силно
канцерогенни.
5. Сладкиши - шоколади,
вафли, бисквити и други подобни. Ключовата дума тук е „захар”
и всички трицифрени числа с буквата „Е” пред тях. Всеки знае за
вредата от захарта.
6. Чипс - сол, мазнина и калории. Чипсът е една от най-вредните храни, които са голям виновник за затлъстяването в САЩ,
а вече и у нас. 100 гр. задушени
картофи съдържат средно 70 калории, а 100 гр. чипс - 550 калории. Избирайте умно.
7. Разтворими напитки - 100%
изкуствени съставки на добра
цена. Всички разтворими степчета, бульони, чайове, кремчета и
пудинги – всичко това е абсолютно изкуствено.
8. Бързите закуски - знаем за
тях, но не правим нищо по въпроса, за да се ограничим от пиците,
сандвичите, баничките и прочие
от сорта, дебнещи от всеки ъгъл.
Публикацията подготви
Петра Ганчева по материали
от интернет

ЗДРАВОСЛОВНО

Скилидка чесън на ден
за здраве цяла зима
Чесън – като нещо неприятно и непозволено се счита
миризмата му в дневното ни
общуване – в офиса, да не говорим за посещение в театър или
пък за изискано някакво събитие... Така си е – и дума да няма!
Но този зеленчук е един от
най-полезните! За какво ли не
се препоръчва като помощник
да сме здрави! А ако се пошегуваме – той предизвиква и
по-блестяща усмивка, защото
по-често ще трябва да си мием
зъбите. Така, че ако ви позволяват условията – намерете начин
да хапвате поне скилидка чесън
в някаква част от денонощието.
Ако сте в компания е по-лесно –
дъхът му не се усеща взаимно.
Ползата от чесъна е обусловена от съдържанието на жизненоважното химично съединение алицин, което е чудесно терапевтично
средство. Алицинът, който съдържа сяра, е виновникът за аромата на чесъна.
Човечеството използва чесън повече от три
хиляди години. През Първата световна война
хирурзите са използвали чесъна за антисептик
при лечение на рани.
Чесънът съдържа фосфор, калций и желязо,йод, сяра, хлор, алицин и алисатин. Той е
полезен при диабет. Диабетът може да увреди
бъбреците, нервната система, сърцето и зрението. Маслото от чесън помага при лечението
на страничните ефекти на диабета.
Заради високото ниво на алицин чесънът
предотвратява окисляването на вредния холестерол. Всички хора с високо ниво на вреден
холестерол трябва да включат чесън в менюто
си.
Чесънът е полезен при хипертония. Когато
човек има високо кръвно, алицинът в чесъна
действа отпускащо на кръвоносните съдове.
Чесънът се бори и с тромбозите.
Всекидневната употреба на чесън помага
да се отстранят проблемите с храносмилането. Дори раздразнения на храносмилателния
тракт могат да бъдат отстранени с чесън. Чесънът е богат на селен, кверцетин и витамин С,
което помага за лечението на очни инфекции и
болести. При болки в ушите се използва чесън,
защото той има противогъбични и антибиотични свойства.
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сладководната пъстърва. Ако не
обичате риба, можете да набавите омега-3 с хранителни добавки. Дневната доза е от 7 капсули
1000 мг. рибено масло или 3 с. л.
течно рибено масло.
Магнезиев глюконат - понижава артериалното налягане.
Магнезият разширява артериите
и понижава кръвното налягане.
Взимайте 500-1000 мг. магнезиев глюконат на ден на 3 дози, но
първо се консултирайте се с вашия лекар, ако имате сърдечно
заболяване.
Глог - полезен за сърцето и
артериите. Взимайте по 250 мг.

екстракт от глог всеки ден, докато кръвното ви се нормализира.
Чесън - понижава кръвното
налягане. Яжте много чесън, минимум по 2-3 скилидки на ден.
Полезно е да знаете: Ако сте
получили хипертонична криза
внезапно - почти за 1 една нощ,
помислете за себе си!
а) Когато сте разстроени и напрегнати - поговорете с някой
приятел, не е задължително да
разрешите проблема, важното е
да поговорите за чувствата си.
б) Водете дневник и записвайте мислите и чувствата си.
в) Консултирайте се с психотерапевт или духовник.
г) Движение - разходки за
здраве.
д) 30-минутна аеробна гимнастика - 4 пъти в седмицата помага за сваляне на килограми, но
и за сваляне на кръвното.
Галина Генчева

Чесново масло можете да си приготвите
сами, като изцедите сока от настърган чесън и
го добавите в зехтин. Сместа се съхранява при
стайна температура три дни.
Чесънът лекува дизентерия, диария и колит. Ролята му в отстраняването на глистите е
направо феноменална. Той не влияе на полезните организми в стомаха, но действа разрушително на вредните бактерии.
При настинка и кашлица консумирайте суров чесън. В началото на заболяването изяжте
две сурови скилидки, това ще ви помогне да се
преборите по-бързо с болестта.
Чесънът помага за заздравяването на рани,
но трябва да се смесва с вода, тъй като може
да подейства дразнещо на кожата. За предпазване от акне и за лечението му се използва
маска от чесън, мед, течна сметана и куркума.
Чаша прясно мляко със сварени в него три
скилидки чесън носи облекчение на страдащите от астма.
Чесънът усилва сексуалното желание и
може да се използва като подмладяващо средство в спалнята. Хората, които правят прекалено много секс, трябва да ядат много чесън, за
да се предпазят от нервно изтощение.
Чесънът е много полезен в суров вид. Само
една скилидка дневно носи огромна полза за
здравето ви. Ако добавяте чесън в ястия, трябва да го добавите в последния момент, за да не
се губят полезните му вещества.
От интернет
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СПЕКТЪР

Клетва пред Левски

19 февруари 1873 година – велика и страшна дата за
българския народ! На този ден България се прости с един
от най- великите си синове – Васил Иванов Кунчев, останал в историята с паметното име Левски.
Учениците от Специално училище за ученици с увреден слух „Свети Иван Рилски” в Търговище отбелязаха
146 години от гибелта на Апостола на свободата – Васил
Левски.
Гости на тържеството в СУУУС „Свети Иван Рилски”
бяха Рая Матева, заместник-кмет; Елка Станчева, началник на регионалното управление на образованието и
представители на ІІІ ОУ „П.Р. Славейков”, които поднесоха поздравителни адреси към педагогическия колектив и

СУДОКУ

учениците от училището ни.
В словото си Росен Милачков, директор
на училището, говори за космополитната
личност на Васил Левски; за това, че в плеядата от български революционери личността
на Апостола свети с най-ярка светлина; за
точното време, в което Васил Кунчев започва
своето велико дело - подготовката на българския народ за освобождение от турското
робство и превръщането му не само в народ,
но и в нация; за великия син на България и
за величието на делото му в българската история.
Подготвената презентация на тема:
„Клетва пред Левски” развълнува всички
присъстващи. В края й всички станаха на
крака и се заклеха с думите: „Днес, застанал
смирено на Левски пред старинната кама,
клетва давам да служа аз честно на теб, свещена българска земя!”
Изнесеният рецитал по стихове на български автори вдъхновяващо разказа за епохата, през която е живял Васил Левски; за
„пътеката от село до село”, която е проправял Апостола, за да буди „герои в страхливия мрак”; за погледа му в бъдещето в онзи
„лют” февруарски ден и за „свободата на

27 февруари 2019

България”, за която е мечтал…
В художествената част на училищната програма присъства и
,,Песен за Апостола”, изпълнена с жест и мимика от ученици от ІХ
клас. Актовата зала се изпълни с аплодисменти от прекрасното изпълнение и вълнуващите думи на песента, от значимостта на личността Васил Левски.
Отбелязването на 146-годишнината от смъртта на Апостола на свободата Васил Левски продължи с традиционното спортно състезание
,,Лъвски скок”, в което нашите ученици участват с огромно желание и
винаги го чакат с нетърпение. Атмосферата беше нажежена, а спортният дух – възвисен. Всички участници покоряваха всеки скок като
връх, по който се изкачваха и се доближаваха до примера на Васил
Левски. Да победят, да успеят и да са достойни!
Полина Тодорова, ЗДУД

КРЪСТОСЛОВИЦА

Судоку се играе на решетка която се състои
от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда
(разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално) групирани в квадрати
с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства
всеки) трябва да бъде попълнен с числата от
1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред,
колона или квадрат.

Отговор от бр. 3

ВОДОРАВНО: 1. Древногръцки струнен музикален инструмент. 4. Морски платноходен
кораб с три или четири мачти. 10. Малка сребърна монета в древна Гърция. 12.
Американски писател, драматург (1888-1953) -„Ана Кристи”. 13. Тропическо растение
с ароматични плодове. 15. Стремително нападение. 17. Равен резултат. 19. Похлупак
на съд. 21. Унгарски химик (1834-1908). 22. Герой от опера на А. Аренски. 24. Силно
отровен бурен. 26. Род папагали. 27. Лирическо стихотворение за възхвала. 28.
Привичка. 30. Цилиндрично тяло с еднакъв, или променлив диаметър. 31. Архипелаг
в Тихия океан, Полинезия. 34. Река в Германия, приток на Рейн. 36. Най-голяма и найвисока планинска система в Западна Европа. 38. Електрически натоварени частици,
образувани при отдаване или приемане на електрони от атоми. 39. Хеликоптер. 40.
Лозница.
ОТВЕСНО: 1. Руски учен енциклопедист (1711 -1765). 2. Човек под неограничена власт
на господар. 3. Горна част на капител. 4. Приспособление, с което се затваря или отваря
отвор за пара, газ, течност или въздушна струя. 5. Град в Италия, близо до Милано. 6.
Стихотворение от Робърт Бърнс. 7. Наша река, приток на Дунав. 8. Пещера над гара
Бов. 9. Първата жена, командир на транспортен самолет в България (1926 – 2000).
11. Турски архитект, проектирал мавзолея на Ататюрк. 14. Наш икономист и стопански
историк (1902-1974). 16. Марка крем за бръснене. 18. Старославянска богиня на
женитбата и веселието. 20. Държава в арабския полуостров. 23. Наш поет (1898 -1974)
- „Арена”. 25. Проводяща тъкан в стъблата и корените на висшите растения. 29. Съд
за течности, снабден с дръжка. 32. Река в Румъния, приток на Дунав. 33. Вулкан във
Филипините. 35. Бозайник от семейство котки. 37. Марка руски самолети.
Съставила: Василка Кирова

