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Ето как започна този разказ - защото последният брой на Кураж е
като разказ за най-хубавото в живота - за доброто, за вярата и любовта - сътворен от хората, които днес живеят най-трудно и най-тъжно.
Но те обичат да говорят само за миговете на радост, родени от съприкосновението с хубавата ни Родина, от незабравимите срещи с приятели, от празничните страсти и вълнения, от преодоляната болка,
от извоюваното място под небето. И са благодарни на Бог, че са живи. А
казват, че човек е живял на този свят толкова, колкото са тези мигове
на радост...Можем ли да преброим колко е „живял“ и нашият Кураж в 20ге години на своето съществуване? Да опитаме...

Вълнуващи празници

3 декември - ден на солидарност, на признание и разбиране
Долна Баня
Светла Стоименова
Хубавият декемврийски следобяд
събра с топлината си над 60 членове
на СХУ”Венетица” в уютния ресторант
„Рила”.
Последваха силните, достигащи до
сърцата слова на председателката
Стоянка Стринска, общинската съветничка Ангелина Бояджиева, протоиерей Пламен Димитров и водещата
Светла Стоименова.
Тя преразказа преживяването на
нашата приятелка и член на ръководството ни Стефка Тодорова в борбата
й за оцеляване след прекаран инсулт.
Като че ли времето в залата спря...
Към живота, в името на важна мисия,
я е върнала срещата със Св.Киприян,
който се явил на стената, като на

филм. Той й заръчал да се построи
параклис на едно прекрасно специално място в нашата долина – близо
до манастира ни „Вознесение Господне” и това да стане кауза на всички
долнобанци. Заръчал й и други важни за всички нас все добри неща. Невероятното преживяване е още едно
доказателство, че вярата стои над
физическите ни предели.
Представителите на изпълнителната и духовната власт получиха по
един екземпляр от разказа на Стефка, а членовете на организацията
- освен поздравителните адреси от
кмета и председателя на ОбС, получиха и абонамент за вестник
Живата музика беше естествен
завършек на празника ни.

За празниците, посветени
на Международния ден на
хората с увреждания, четете
и на следващите страници.
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ПЪТУВАНЕ, КОЕТО
РАЖДА НАДЕЖДИ
Виолета Кинова

За кой ли път г-н Петър
Георгиев, Изпълнителен директор на фирма „Самел-90”
АД – Самоков, при цялата
си заетост помисли за нас,
членовете на клуба на инвалидите с председател Боньо Тодоров. Благодарността ни към тази фирма не
се побира в думи. Тя е живо
чувство, което укрепва надеждата у нас, че можем да
бъдем част от обществения живот в нашия град. В
една не много топла утрин
с бусчето на „Самел-90”АД
потеглихме към Бачковския
манастир. Дали заради песните и веселите закачки,
или поради радостта, че
отиваме в Свята обител,
но километрите се нижеха неусетно и ние ставахме част от потока хора,
който тук никога не спира. Бяхме добри и смирени,
погълнати от тишината,
в която се чуват гласовете

Вълнуващи
празници
Враца
Галина ГАНОВА

Ани Николова и Иван Сандов, които
спечелиха конкурса „Лице на „Кураж“,
получиха своята награда лично
от главния редактор на списанието
Петя Митева. Това се случи във Враца в
навечерието на Международния ден на
хората с увреждания. Тържеството бе
открито и ръководено от председателя
на Основна общинска организация на
СИБ в града Начо Начев.
Посетителският център се оказа тесен да
побере желаещите да споделят звездния
миг на младата двойка, за която гласуваха
не само техни съграждани, но и хора от цяла
България. В знак на гостоприемство и по
стара българска традиция всички, прекрачили прага на Центъра, бяха посрещнати с
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хляб и сол от зам.председателя на местната
организация Жасмина Баръмова. Освен на
Ани и Иван, Петя Митева връчи юбилеен
лист на Галина Ганова, спечелила награда
за поезия в Националния литературен конкурс Кураж, посветен на Дамян Дамянов.
Главният редактор на „Кураж“ изказа още
благодарност към Областна и Общинска администрация за помощта, която оказват на
хората с увреждания във Враца.

Предстоящият празничен ден и връчването на наградите доведе в Посетителския
център и други скъпи гости. Членовете на
организацията бяха уважени от новоизбрания кмет на общината инж. Николай Иванов,
заместникът му по здравеопазване и социални дейности Светозар Луканов, Йорданка
Стоянова – началник „Канцелария на кмета“,
Елма Глоговска и Виргиния Керефейска от
Областна администрация и Мария Йондова

на миналото, на строители и художници, подарили с любов този храм на
хората отблизо и далеч, за
да им носи утеха и гордост.
Посетихме и известния
Араповски манастир „Света Неделя”, построен в далечната 1856г. След малък
отдих отново сме на път
към манастира „Св.Св. Кирик и Йолита” със църква,
на името на Св. Петка,
чийто празник също почетохме. Той е построен в
далечния 12-ти век, изгарян и разрушаван, той все
е възкръсвал. Поразява със
своята монументалност и
невероятно излъчване. Найголямата ни радост бяха
фреските в предверието на
църквата, увековечени от
божествената ръка на Захари Зограф.
Слънчевите лъчи изпращаха деня, но и нас, поели
отново път към Самоков.
Пътуването ни утвърди надеждата, че няма да
бъдем забравени от хората,
които сътворяват днешната история на града ни.
От сърце пожелаваме на
колектива на „Самел-90”АД
да бъде все така еталон не
само на съвременна икономика, но и модел на истинско гражданско поведение.
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Вълнуващи
празници

Полезно
и интересно
Тодорка ПЕТРОВА

Организация на хората
с увреждане в Севлиево се
стреми да разнообразява
живота на своите членове.
И когато ни поканиха колеги от Габрово на семинарконсултации в Центъра
"Свети Георги" в Поморие, се
зарадвахме. Срещата беше
много ползотворна, защото
обменихме опит, а и създадохме нови социални контакти. Имаше представители от организациите
на хората с увреждания от
Гостилица, Дрянаво, Малък
Вършец, Трявна, Плачковци, Драгановци, Армени,
Царева Ливада, Батошево,
Габрово...Чрез тази среща
успяхме да разберем как
работят и докъде са стигнали другите организации.
Представителите от РО
на СИБ ни запознаха с материали за конгреса на съюза и това предизвика много
ползотворни дебати.
Точно по същото време
от 13 до 16.10.2011г. беше

– директор на ОП „Социални дейности“.
По повод 3 декември бе прочетен поздравителен адрес от името на областния
управител Пепа Владимирова. „Надявам се
да почувствате обновения Посетителски
център като втори свой дом и в него да намерите приятелска подкрепа. Пожелавам
ви повече усмивки!“, се казваше в него.
Поздрав към организацията отправи и
кметът инж. Иванов. „Искам да заявя, че Община Враца ще бъде активна в търсенето на
нови и по-добри решения за хората с увреждания – каза той. - Наш дълг е да облекчим
трудното ви ежедневие и да протегнем приятелска ръка с разбиране и топлота. Всички
заедно трябва да търсим начини и да създаваме реални възможности за личната и професионалната ви реализация, за да бъдете
полезни на обществото и на себе си. Нека
всеки ден носи повече вяра за бъдещето“.
Кметът поздрави и победителите в двата
конкурса, като им подари впечатляващи букети от красиви бели хризантеми.

ита
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Официалната церемония завърши
с ориенталски танц в
изпълнение
на малчуганите от ЦДГ
11 „Щастливо детство“
с директор
Магда Генова.

С много веселие и танци врачани отбелязаха и Международния ден на хората
с увреждания. Това стана възможно
благодарение на солидната подкрепа на
Общината, която пое голямата част от
разходите за празника.

В съботния ден колективът бе уважен от
зам.кмета по здравеопазване и социални
дейности в Община Враца Светозар Луканов. „Пожелавам на всички Вас повече усмивки през годината и весело посрещане
на предстоящите Коледни и Новогодишни
празници. Нека погледнем с обич и разбиране човека до нас и частичка от днешния
празник остане в душите ни, за да ни топли в
студените зимни дни...“, каза Луканов.


 
 
и празникът на нашия
град, когато се провеждат големи тържества панаир и ден на тиквата.
По този повод ние посрещахаме гости – 70 души
колеги от ВеликоТърново.
Хареса им много нашия
празник и нашия град, както преди и на госитте ни
от Долни Дъбник... И през
лятото се срещахме със
сродни души, защото и ние
ходихме във Велико Търново, в Тетевен, видяхме
Кървавото кладенче (лобното място на Георги Бенковски), посетихме Природонаучния музей в Черни
Осъм. Бяхме и на нос Калиакра по северното Черноморие, като разгледахме
Ботаническата
градина
на СУ, Дворецът в Балчик,
Аладжа манастир, Дворецът в Евксиноград и дори
посетихме представлението в Делфинариума.
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За първи път на
екскурзия
Екатерина НАКОВА

Вълнуващи
празници
попово и
търговище
Катя Начева

Представители от РО
В петък с празничен концерт местнана СИБ в Търговище си пота
организация на СИБ в Попово отбеляза
дариха една малка екскурМеждународния
ден на хората с увреждазия през октомври. Такова
ния.
Деца
от
ФТА
„Северняче”, от ТФ „Чар” и
пътуване се организира за
от
ДПГ
„Орфей”
поздравиха
с изпълненията
първи път. Основна и найси
хората
с
увреждания
в
Бялото
градче.
голяма заслуга има предсеПредседателят на организацията в градателят на Клуба на инвада Ангел Ангелов също ги поздрави и полидите в Търговище Пепа
жела на всички основно кураж, с който да
Маринова. Тя месеци наред
се борят за достоен живот. И от името на
убеждаваше членовете на
организацията в Попово той връчи грамоорганизацията, че няма да
та за личен принос и достоен пример при
имат проблеми с пътуванеинтегрирането на хората с увреждания
то и успя да накара 20 човена Ирина Стоянова, член на ОО на СИБ.
ка да й се доверят, за да
Пепа Маринова, председател на РО на
разнообрази ежеднеСИБ, също поздрави своите „съратвието им.
ници по съдба” в Попово, пожела им
И групата тръгна
здраве и подчерта: „Бъдете толерантрано сутринта за
ни преди всичко помежду си, за да
манастира
„Света
ита
!
бъдат и останалите толерантни към
Богородица” в Арбанаси. Чест
а
лед
нас”. Тя изрази и стремежа на всички
Там, разбира се, най-дълго Ко
тях да се наложат и да бъдат приемани като
се спряха пред иконата на
всички хора, а не като такива с увреждания.
Богородица Троеручица.ПоПо повод своя празник членовете на оркъсно продължиха към Соганизацията получиха поздравителен адрес
коловския манастир - там
и от кмета на община Попово Людмил Весеразгледаха комплекса - черква, жилищни и стопански
линов. Той пожела на хората с увреждания
сгради - и разбраха много
„вярата и надеждата им за по-хубави дни
нови и непознати неща за
никога да не загасват”. А в събота, навръх
този паметник на култуДеня на хората с увреждания, в клуба на
рата. Очароваха се от униинвалидите в Търговище се събраха члекалната белокаменна чешнове от съюзите на глухите и на инвалидима с осем чучура със соколи
те в България. Те получиха поздравителен
– смята се, че е построена
адрес от кмета на Търговище Красимир
от майстор Колю Фичето
Мирев. „Всички вие, хората в неравностойпрез 1865 г.
но положение, трябва да живеете достойно
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и пълноправно в нашето общество. Бъдете
силни и обединени в отстояването на своите човешки права и индивидуален избор”
се чете в адреса. Председателят на ТО на
Съюза на глухите Христо Христов жестомимично го представи на нечуващите, а Пепа
Маринова го изчете за останалите. Вокалноинструментлният състав „Божур” към пенсионерския клуб „Стефан Караджа” в града
поздрави с няколко свои изпълнения хората с увреждания. И след това тържеството
продължи с раздумки и почерпка.

лом
Делчо МАТЕЕВ

За 3 декември клубът на инвалидите и
Центърът за социална рехабилитация и интеграция в Лом организираха своите членове и празнуваха в ресторант „Трансимпекс“.
Тук бяха новоизбраният кмет Иво Иванов,
зам. кметът Камелия Асенова, Асен Методиев – директор на ДСП, експерти от общината
и ръководители на социални заведения. В
своето приветствие г-н Иванов заяви: „Като
кмет на Община Лом ви уверявам, че ще
оказвам необходимото съдействие при решаването на вашите проблеми. Пожелавам
на вас и вашите семейства здраве, щастие
и успехи!“ Възпитаниците на музикалния
педагог Сияна Йорданова изпяха няколко
песни, а младежи направиха презентация за
историята на Международния ден на хората
с увреждания. Забравили за своите болежки, хората се веселиха с много ентусиазъм
и настроение.


 
 
Нямаше как да не отидат и до етнографското
селище Етъра, като тези,
които се чувстваха добре,
дори стигнаха до пътеките, водещи към Соколовския манастир. В Етъра
обиколиха различните дюкяни и занаятчийници и се
запознаха с някои занаяти.
А след Етъра, в Габрово групата посети Дома на хумора и сатирата.
Тази разходка ни разнообрази и развесели. Показа
ни, че когато имаме желание и ние можем да посещаваме различни места, а не
само да мислим за ежедневните си грижи и проблеми,
разказват
участниците
в екскурзията. И вече обявяват готовността си за
други бъдещи пътувания.
А най-възрастният участник в пътуването бе 81-годишният Христо Пенев.
Той е много активен член
на организацията, поясни
Пепа Маринова, и е винаги
съгласен за всякакви културни мероприятия – било
театър, било кино, било екскурзия.
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РАЗГРАД
Ангел НИКОЛОВ

НА ГОСТИ В СОЛУН
Гости
наСТОЙЧЕВ
конгреса
Стефан
В продължение на два
дни група от 43-ма членове на пловдивското
сдружение на инвалидите „Надежда за достоен живот” бяха гости
на сродния клуб „Мегас
Александрос94” във втория по големина гръцки
град Солун. С пристигането ни започна обиколката на многовековния
град и посещение на найзначителните исторически забележителности
- уникалните църкви,
старинните крепости,
театрите и дори прочутата солунска митница.
Не пропуснахме и големия
градски пазар.
В късния следобяд в своя
клуб ни посрещнаха нашите нови приятели.

В навечерието на 3 декември хората с увреждания и всички трудноподвижни граждани на Разград получиха една голяма придобивка – изградена бе модерна платформа
в залата на Филхармонията. Така вече много
от тях ще могат да присъстват на концерти
и спектакли и да се чувстват равностойни.
Платфоромата е по проект към Агенцията за
хора с увреждания, изпълнението е на фирма „Стройекспорт консулт”.

КУБРАТ
Една от водещите организации на СИБ в
Разградски регион е тази от града на Хана
Кубрат. Членовете й са вече над 450 души и
по традиция живеят много активно. За своя
Международен ден те отново се събраха в
една от залите на читалището. Присъсътваха и представители на двата пенсионерски
клуба – „Лудогорие” и „Просвещение”. Всички бяха поздравени от председателя на ОО
на СИБ Радослав Няголов. Изпълнена бе
програма от самодейни колективи при читалището, която зарадва хората с увреждания.
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ИСПЕРИХ
За тържеството мнозина бяха дошли,
придружени от своите близки – така направи и секретарят на общината Джанан
Родоплу – той доведе своя незрящ баща.72годишният Мустафа Родоплу.Тук бе със своя
съпруг и най-новият член на клуба на инвалидите Веска Крачунава. Всички изкараха
приятни часове, за което допринесе и акордеонистът Йордан Иванов.
Председателят на ОО на СИБ Веселин Добрев поздрави хората и ги увери, че организацията е стабилна и ще продължава да
се грижи за своите членове и да разита
Честеда! нообразява техния живот. Рецитал и
Кол
песни изпълниха ученици от СОУ
„Христо Ботев“. Денка Георгиева,
секретар на общинската организация на жени ГЕРБ, прочете поздравителен адрес от членовете
на организацията поднесе дар
от 200 лева по случай 3 декември. Поздравителни адреси бяха
прочетени и от кмета на общината Бейсим
Басри и от Тодорка Иванова-председател
на пенсионерския клруб „Надежда” – от тях
организацията на СИБ получи голям албум,
за да запечатват най-интересните моменти
от своя живот. И тя създаде първият повод
за спомен в албума – имаше хубава домашна почерпка, песни и хора.


 
 
Сдружението „Мегас
Александрос94” е от 60
членове. Голяма част от
тях са активно спортуващи в дисциплините
за инвалиди баскетбол,
лека атлетика, плуване,
петанка и други. Някои
от тях са шампиони и
участници в международни състезания начело със своя председател
Димитрис Анатолитис.
Разговаряхме и с младата Катерени Мицикуди,
водеща на предаване в
една от солунските телевизии, въпреки че се движи в инвалидна количка
с тъй наречените „бели
таксита”.
С нашите любезни домакини разменихме мисли и идеи за бъдещите ни
контакти - ще ги очакваме напролет в Пловдив.
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ВЕСТИ ОТ ВРАЦА
Галина ГАНОВА

Екскурзия из Благоевградска област реализира през
изминалото лято организацията на СИБ във Враца. Ентусиастите посетиха местността Рупите и
църквата на пророчицата
Ванга, Петрич, Мелник,
Сандански и палнаха свещици за здраве в Роженския
и Рилския манастир. Пътуването стана възможно с
финансовата подкрепа на
Община Враца в лицето на
тогавашния зам. кмет д-р
Михаил Шарков и Маринела Петрова – директор Дирекция „Култура, социални
и хуманитарни дейности“.
***

И Денят на Християнското семейство бе отбелязан
подобаващо.Мразовитото
време не попречи на доброто
настроение в Посетителския
център за хора с увреждания.
Откликналите на поканата
на ръководството членове
подредиха богата трапеза. Доброто настроение достигна максимален градус с
появата на Дора Манчева,
която докосна събратята
си по
съдба
с популярни
градски
песни.

поморие
Желязка ДИМИТРОВА
Община Поморие организира празнично
отбелязването на 3 декември в Център „Свети Георги”. Участниците в тържеството бяха
поздравени лично от кмета Иван Алексиев,
зам.кмета Диана Апостолова, председателя
на Общински съвет - Поморие д-р Милена
Енева, от председателя на комисията по
образование и социални дейности Стефка
Ангелова, от директора на Общинско пред-

приятие „Социално обслужване” Красимира Фотева, от политическата структура на
жени ГЕРБ-Поморие, от председателите на
организацията на СИБ Йорданка Ганчева и
на ТСО на слепите Никола Илиев. Певческа
група “Елпида” към организацията в Поморие допринесе за празничната атмосфера, а
жените от ПП ГЕРБ организираха томбола с
награди, в която всички се включиха.
Кметът Иван Алексиев отбеляза, че денят
3-ти декември има за цел да мотивира местната власт и институциите да предприемат
по-ефективни действия за достъп на хората
с увреждания до процесите на изработване
и вземане на решения, които имат отношение към тях. Той разговаря с присъстващите, които споделиха своите проблеми и взе
присърце нуждата им от клуб. Обеща да
предостави и оборудвана кола, която ще е
пригодена за разнасяне на храна на домашния социален патронаж. Зам. кметът Диана
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Апостолова каза, че по отношение на социалния модел на работа акцентът пада
върху личността и ресурите за справяне, а
не върху увреждането.
ита
т
с
Посланието
на
Общинския
Че еда!
Кол
съвет-Поморие бе преклонение
пред силата на духа, пред волята и упоритостта, с която хората
със специфични потребности
посрещат ежедневните изпитания и несгоди. На всички трудноподвижни хора от община
Поморие бяха раздадени пакети с храна.

септември
Елена ЗАРЕВА
Сдружение на инвалидите „Вяра” в град
Септември отбеляза Международния ден
на хората с увреждания. От двадесет години членовете на клуба се събират послучай
празника, за да се поздравят за куража и да
си пожелаят да бъдат все така силни и да
преодоляват трудностите с много вяра. В
речта си към всички присъстващи председателката на клуба Гена Гочева изтъкна, че
за хората с увреждания животът е по-труден
и съответно по-ценен. Затова те се борят за
едно приобщаващо общество, в което всеки да живее достойно и пълноценно. Още
един повод за празник имаше през този ден
– рожденния ден на баба Румена Пачалова,
която почерпи за 85-тата си годишнина.


 
 
Среща с другари
по съдба
Миннет Яхова

За хората от дружеството на СИБ в с.Беловец, община Кубрат, ще остане
незабравима
2-дневната
екскурзия, в която 27 души
имахме възможността да
се насладим на красотата
на много от известните у
нас туристически обекти.
През първия ден разгледахме Етнографския комплекс
„Етъра“- прочут със съхранените български традиции
и изработки, после и Соколския манастир. С влизането в манастира дъхът ни
секна - това място сякаш
наистина е докоснато от
Бога...
След това групата се
срещна с дружеството на
инвалидите в Габрово в техния клуб, където се запознахме и обменихме опит.
После рецитирахме стихове, пяхме, разказвахме
си вицове и се почерпихме.
Под ръководството на Г-жа
Рачева - председател на Габровската РО на СИБ - се
отправихме към единствения в света „Дом на хумора
и сатирата“ - по-известен
като „Веселата къща“.
В
късния
следобед
тръгнахме към Дрянов-

14

 
 
Среща с другари...
ския манастир и се настанихме в хижа „Бачо
Киро” за отдих и отмора. Малко след това бе
ита организирана и празничЧестеда!
на вечеря, която бе изпъКол
лнена с веселие и раздумка.
На сутринта посетихме
пещерата „Бачо Киро” и
след това - Дряновския манастир. После потеглихме
към Велико Търново, където разгледахме Царевец.
Късно вечерта се прибрахме в родното село. По
лицата на хората имаше
усмивки – това значи, че
мисията е била успешна. А
това е най-важното.

НЕЗАБРАВИМА СРЕЩА
Стефан Стойчев

Пловдивската поетеса
Мариела Конова отново
се срещна със своите приятели и почитатели от
организацията на ивалидите „Надежда за достоен
живот”. Тя представи новата си стихосбирка „Завръщане”.
Емоционалният й рецитал
ра звълнув а
присъстващите. Взаимно си обещаха нови
срещи.

ЛОВЕЧ
Марияна ДОНЧЕВА
Членовете на общинската организация
на СИБ в Ловеч отбелязаха с много песни
и танци Международния ден на хората с
увреждания и за пореден път показаха, че
умеят да се веселят от сърце.

За пореден път сдружение „Закрила“, което стопанисва Дневния център за хора с увреждания в Ловеч, отбеляза по нетрадиционен начин Международния ден на хората с
увреждания - с акция-протест. Възпитаници
на центъра и младежи-доброволци показаха как „събарят“ стената, която ги разделя
от обществото и заявиха своето желание да
учат, работят и живеят като всички останали
хора.
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Коледна приказка за парите и парата
Елена ШОПОВА

Отново дойде голямата бяла Зима.Като добра и уредна стопанка законната съпруга на Зимния сезон се зае да сложи порядък в
големия му дом и двор. Най-верният й слуга - снегът, денонощно
се труди, тихо и безмълвно се стеле и със завидна лекота извайва
красиви и причудливи приказни видения. Листата на дърветата
- измръзнали, покосени от вятъра и студа, падат тъжно върху
снежната покривка в различни, но безпомощни пози. В променените от наситено зелено до ръждиво–кафяво листа бедните хора
видяха големи шарени каймета. А духовно богатите се наситиха
на златния им отблясък и сякаш доловиха радостния звън на разпилян наниз от жълтици...
Малцина са хората, които не обичат парите,
защото знаят, че и да ги имат вповече, те ще
„посягат” към Човешкото у Човека. Пък и от
малки са ги учили да си мият ръцете всеки
път щом са пипнали парите...Особено книжните - често изцапани, просмукани от алчност, похот, скъперничество, безочие…
Открай време, обаче, на почит е ПАРАТА- желязна, медна, сребърна, златна… Неподозираща, че в нея дреме „Пепеляшка”, която и след сто години може да се превърне в антична царица. Нея я подаряват на новородените, при годежи и сватби, при
освещаване на нови домове. Но най-вече я слагат в Новогодишната
баница или пита - за здраве и късмет на този, на който се падне. Тя идва сама при него,без той да я търси, да се бута и блъска,
без излишни пазарлъци, без унижения и престъпления. Търкулва се
мило в ръката или скута му, а той не може да повярва на очите
си - погалва я, слага я до сърцето или до главата си. Оставя я на
почетно място, като си спомня народните мъдрости:
Роди ме мамо с късмет, па ме хвърли на смет!
Кога Господ дава късмет, не пита чий син си!
Родил се под щастлива звезда!
На стъпката му стъпваш, на късмета не можеш!
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«И тъй като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смиреномъдрие, кротост, дълго търпение. А над всичко
това облечете се в любовта, която е
свръзка на съвършенството — и мир
Божи да цари в сърцата ви; към него
сте и призвани в едно тяло, затова
благодарни бъдете. «
/Из Посланието на свети апостол
Павел до Колосяни, 3:12-15/

СПАСЕНИЕТО
Знаех за нея - приятелката Амелия, с която се харесали преди
десетина години, но не
успели да създадат семейство, защото се налагало тя да се грижи за
възрастната си майка.
Знаех, че Амелия е вече
на 65 години, а Боян на
60. От неговите думи
разбрах, че тя е била
медицинска
сестра,
но преди десет месеца е получила инсулт,
затова е настанена за
раздвижване в дом за
възрастни хора. Един
ден Боби ме помоли да
го заведа на свиждане
при любимата. Чували се по телефона, но
се затъжил, че не са
се срещали повече от
месец. Разбирах, че не
може да стигне сам до
нея, защото от автобусната спирка трябва да
мине през подлеза, а
само с бялото бастунче
за него е невъзможно сляп е. Обещах му да го

Мариана Еклесия
придружа и се опитах
да си представя музата:
скована, състарена от
болестта, отчаяна, неприветлива... На следващия ден следобед отворихме вратата в този
дом за лежащи с различни заболявания и не
успях да се ориентирам
коя от трите жени в стаята е тя. По едно време
лежащата до прозореца като ни видя, вдигна
се отведнъж, седна в
леглото и извика с нескрита радост:
- О, миличкият ми,
толкова си мислех за
теб и исках да те видя,
че ето и чудото - ти пристигаш! - тя подаде двете си ръце към него, поиска да го прегърне, но
успя да улови само едната му ръка, протегната към нея. Като видях
как я пое в дланите си,
как започна да я гали и

да я притиска към лицето си, реших, че гледам
неподправена сцена от
Ромео и Жулиета в началото на XXI век, когато хората се обичат
най-вече по интереси.
Ромео седна на стола
до леглото й, пък аз до
нея, за да видя, че е миловидна, слаба, с правилни черти на лицето,
а тялото й, вече добре
раздвижено след преболедувания
инсулт,
може да бъде самостоятелно. Силните диоптри на очилата не можеха да скрият пламъка
на очите й, които ликуваха при срещата с
любимия. Изведнъж тя
доближи устните си до
ухото ми и каза тихо, за
да не чуят другите болни в стаята:
- Никога не създадох
свое семейство, но откакто познавам Боян,
разбрах какво значи да
обичаш човек с добро
сърце и богата душа.
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Съжалявам, че получих
инсулта един месец,
преди да почине майка
ми, но и така ние с него
се обичаме. Боян също
започна да гали ръцете
й, като че беше уловил
гълъб и се страхуваше
да не отлети. След малко попита любимата
си може ли да излезе
с чужда помощ в градината, за да седнат на
пейка. Амелия стана
от леглото и опряна с
една ръка в бастунчето си, с другата - в мен,
излязохме вън, където
слънцето прегръщаше
в светлината си всякоя
живинка.
Отидох да купя от
барчето
следобедно
кафе със сметана, а
когато се върнах след
десет минути, двамата
продължаваха да седят с вплетени ръце и
си говореха спокойно,
вглъбено. От години не
бях виждала във филм
или в публичната младежка любов на улицата такава съвършена
обич. Не чуха стъпките
ми, затова долових думите, които той й каза:
- Като те изпишат от
тук, ще дойдеш завинаги при мен, не искам
повече да живея в мрака сам. Ти си моята светлина и ще ме водиш навсякъде, пък аз ще те
придържам с едната
ръка. Като се обичаме,

няма да се плашим и от
недоимъка, а ще си помагаме, ще бъдем едно
цяло.
Тя доближи главата
си до неговата и рече:
- Обещавам ти, че
след два месеца ще
бъда много по-добре
и ще ти бъда покорна,

защото много те обичам. Знам, че няма да ни
бъде лесно, но с теб ще
търпим, ще си помагаме и всичко ще бъде похубаво от преди...
Защо ли спряха? Исках да ги слушам с тази
тяхна безпределна любов, която не се страхува от болка и нищета, а
вижда своето озарено
бъдеще...
Разплакаха ме. Аз бях
по-млада, здрава, виждаща, но от години не
бях изпитвала такова
чувство на преданост и
упование, което може
да бъде спасителен
пояс във водовъртежа
на мрачни дни. Дори
може да бъде люлка за
душата, за да я издига
над земните истини и
суета.

Симфония в бяло

Зеленото е вече бяло.
Не проумявам как не стъпвам по земята.
Различни в своето преобразяване
и по-високи от снега са къщите,
а покрай тях дървета – облаци щастливи –
сънуват брачна нощ.
Невидими, но отразяват
по-чистата природа на нещата.
И бяло се намятат.
Дори не крясва над главата им
пронизваща и стръмна птица.
Намериха се –
всеки с всеки
по гласовете, дошли със снеговете,
докато дълго, дълго е валяло.
Послушайте
Христина
Симфонията в бяло.
БОРИСОВА
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кръстословица
ВОДОРАВНО: 1. Руски акушер гинеколог /1835-1959/. 3. Голям християнски празник. 7. Качествена бяла
глина, от която се правят съдове. 9.
Единна система за приборостроене и
автоматизация. 12. Голямо и просторно помещение. 13. Основна машина в
тъкачеството. 14. Въртящята се част
на електромотор. 15. Нац
ионален
музей зa живопис и скулптура в Мадрид. 17. Марка руски самолети. 18.
Езеро на остров Ирландия, 19. Град в
Италия, близо до Милано. 20. Река в
Русия, приток на Волга. 21. Бозайник
от семейство кухороги. 22. Сладководна шаранова риба. 23. Пиеса от
Никола Атанасов. 24. Марка руски
вертолети. 26. Част от денонощието.
28. Малоазиатска богиня на плодородието. 29. Оперета от Маскани. 30.
Нисък женски глас. 31. Руски зоотехник. 33. Голям съд за къпане/мн.ч./
35. Монголски скотовъдец. 36 Ефектен номер, изпълнен с ловък похват.
37. Английски мислит
ел хуманист
/1478-1535/. 38. Изкуствен международен език. 39. Представител на
източния дял от индоевропейските
народи. 42. Ръководител на факултет.
44. Част от дреха 45. Род папагали. 46.
Музикална нота.
ОТВЕСНО: 1, Спортно равенство. 2.
Стихотворение от Петко Славейков.
3.Отдел от физиката за методите,
единиците и уредите за измерване
количеството топлина. 4. Малък глинен духов музикален инструмент. 5.
Наше държавно спедиторско предприятие за транспорт по външнотърговски стокообмен. 6. Полети в

Съставил: Иван Манчев

космичес
кото пространство. 7. Потежък от въздуха газ сас синкав цвят
и специфична миризма. 8. Шахматно
равенство. 10. Абревиатура на американска авиокомпания ”Пан Американ”. 11. Планинска система в Южна
Америка, една от най-големите на земята. 14. Летателно устройство, което
се движи от реактивен двигател. 16.
Отговор, отзив, отзвук. 21. Гняв. 25.
Охранен и як кон. 27. Опера от Белини. 30. Отрицателен йон. 32. Жител на
Нова Зеландия. 34. Река в Изт. Родопи,
приток на Марица. 40. Ехо, отглас, отзвук. 41. Шахматна Фигура. 42. Град в
Китай, провинция Хубей.43 Река във
Франция.
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ГАБРОВО
Цанка ОДАЖИЙСКА
В препълнената зала на театъра в Габрово
водещата на празника Пенка Гатева откри
тържествения концерт, изнесен от вокалните групи „Надежда” с ръководител Стефка Карапенева и група „Незабравка” към Дневния
център за стари хора и читалище „Габрово”
с ръководител Митко Маринов. Управителката на Центъра Виолета Павлова започна с
думите: „Имаме високи сгради,
но ниска търпимост. Губим
ценностите, преживяваме, но не знаем как да
живеем...Нека отделяме повече време на
тези, които обичаме!”
Поздравителни адреита
си за хората с увреждания
Честеда!
прочетоха г-жа Маринова от Ди- Кол
рекцията за социално подпомагане, г-жа Полякова от читалището, от ПП ГЕРБ,
от БСП, от туристическа група «Младост», от
пенсионерите в града и др. Певците от ВГ
„Надежда” поздравиха присъстващите и по
случай Рождество и Нова година със запалени свещички в ръце и това накара публиката
да стане на крака и да запее с тях. Посланиета на всички песни беше «Не се предавай,
живей напук на болестта, докато се надяваш,
остани докрай човек...»
Остатъкът от тържеството по традиция
завърши в ресторанта на Николай Борисов
с вкусна почерпка
и много веселие. За
всичко това хората
благодариха на организаторите - Стефка
Рачева, председател
на РО на СИБ, и на
Васил Грънчаров –
председател на ОО
на СИБ.

VІІ

конгрес


 
на СИБ
ДО ГРАДА
НА ТЕПЕТАТА

Народно събрание
Елена Шопова

Клубът на инвалидите
в Чирпан организира екДесислава
Атанасова
скурзия
за своите
членове
до Пловдив. Времето бе хубаво, използвахме услугите
на безплатен екскурзовод,
за да ни запознае със забележителностите на Стария град. Пешком неусетно
стигнахме и до Небет тепе.
Впечатлихме се от интереса, който проявяват не
само българските туристи
към този културен обект,
но и от чужденците. Почуствахме възрожденската
атмосфера...
Посетихме
етнографския музей, амфитеатъра, видяхме голямо
разнообразие от сувенири,
свързани с българския бит и
култура. Този род екскурзии
ни удовлетворяват и радват. Направихме си снимки
за спомен и си пожелахме
нови екскурзии.
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Ще запомним!

ЧИРПАН
Елена ШОПОВА

Новото общинско ръководство в лицето
на новоизбрания кмет на община Чирпан
Рангел Желязков
г-жа Кичка Петкова и председателят на Общинския съвет Христо Стефанов почетоха
Благодарни сме на ръкоПразника на инвалидите. Те дойдоха в реводството на организациясторант „Сан Мартин” в града ,където лично
та на СИБ във Велико Търнопоздравиха празнуващите хора със спецво с председател Величка
ифични потребности. В приветственото си
Накова и на председателя
слово към тях г-жа Петкова
на РО на СИБ Йотка Вълеказа: ”Изключително съм щаства за радостта, която ни
лива, че в качеството си на кмет
създадоха с екскурзията по
днес съм сред вас. Работата ми
югоизточното крайбрежие
в социалната сфера отпреди 14
на Черно море. Разгледахме
години ми даде възможност да
Поморие Несебър, Созопол и
се запозная с повечето от вас.
Приморско, потопихме се в ита
Убедена съм, че вие сте нещо
т
с
морето, видяхме водни- Че
!
а
повече от другите. С вад
е
те лилии на Ропотамо, Кол
шия висок дух съумявате да отстояразгледахме Морската
вате правата си за достоен живот.
градина в Бургас и строПожелавам на всички здраве, сили
ящия се вече 16 години
и живот, за да бъдем дълги години
истински средновековен
заедно!”
замък с поетичното име
Христо Стефанов – Пред„Влюбен във вятъра” блиседател на Общинския съвет
зо до Созопол. Посетихиме
- подчерта своята съпричасти Севлиево, където провеност към проблемите на ходохме среща с колегите от
рата със специфични потребграда.
Председателката
ности с думите: „Искам да ви
Ирен Пенчева ни запозна с
уверя, че Общинският съвет и
дейността на дружествоОбщина Чирпан винаги ще стото и с бъдещите му задачи.
ят зад вас и вашия утрешен ден с това, което
Ще запомним и г-н Сапимов,
позволява Конституцията, за да вървим накойто ни просълзи с песните
пред, за да имате един по-достоен живот, за
си. От името на великотъда бъдете по-уверени в себе си.”
рновци поетесата Елда
Приветствия поднесоха още Иванка ЖеЖивкова подари на дружечева от ССБ-Чирпан, Мария Савова, социаството своя стихосбирка, а
лен работник и Валентина Борисова, предг-жа Вълева поднесе картиседател на РО на СИБ - регион Ст. Загора и
на на Търново и изработени
председател на организацията в Чирпан.
в клуба ни предмети. После
Последва богата музикална програма с учаприсъствахме и на Празнистието на Вокална формация „До,ми,сол”

ка на тиквата .
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при ОУ „Васил Левски”с ръководител Ирина Делчева, танцови изпълнения на малките танцьори от школата
за модерни танци ”Ес Тий Денс клуб”, индивидуалните изпълнения на Красимира
Манева, Димитър Каменов и други. Накрая
музикален поздрав отправиха и певиците
от Вокалната формация „Шанс” при Клуба
на инвалидите в Чирпан с ръководител Николай Христов - със специално подготвена
за празника програма от песни и скечове.
Празникът продължи с всеобщо веселие и
почерпка.

с.ЧЕРНО МОРЕ
Анастасия КРЪСТЕВА
За Международния ден на инвалидите в
с. Черно море и Рудник се готвихме дълго.
Децата с увреждания под ръководството на
ресурсния учител Радка Кирова стъкмиха
изложба с украшения за коледните елхи,
които бяха продадени на достъпни цени.
Дойдоха и децата от ЦДГ „Калинка” да ни
поздравят с хубави песни и стихотворения.
Директорката г-жа Симеонова приветства
присъстващите, сред които бе и нейната
майка. Словото на председателката на ОД
„Надежда” беше кратко – благодарставено
към възрастните и децата. Прочетен бе и
поздравителния адрес от НЧ „А. Страшимиров”- с. Черно море.
Трапезата ни беше богата, благодарение на нашите дарители: г-н Димитров наш член, г-н Безин – Наркооп-Бургас, г-н
Кръстев и госпожите Мариета и Зорница.
Голяма благодарност изказваме и на нашия
кмет г-н Любен Събев, който се погрижи за
всичко, за да бъде празникът ни хубав. Разиграна бе томбола с предмети, подарени
от членовете на дружеството, имаше и веселие. Не бяхме забравени и за Никулден
– посредством нашия кмет Община Бургас
осигури подходяща почерпка за социално
слабите и самотните хора.


 
 
Ангел Николов

Дарителска акция
По повод Деня на бллагодарността в Кубрат се
проведе дарителска акция „Щедро сърце”. В нея
се включиха учениците от
СОУ „Хр. Ботев” и дариха
на своите приятели от помощнто оучилище „Доктор
Петър Берон” дрехи, учебни
помагала, играчки, книжки,
обувки и др. Те са помагали
и друг път на ученици от
това училище да изграждат
умения за общуване, социална адаптация и интеграци
като провеждат съвместни
тържества, спортни прояви и др.
Благотворителен
концерт
Той се състоя в читалище
„Развитие 1869” в Разград за
деца в неравностойно положение под наслов „За нашите
деца” и бе организиран от Федерация на жените съвместно с читалището. Участие
взеха изпълнители от популярните творчески колективи „Еми денс”, мажоретен
състав при Центъра за работа с деца, изпълнители от
Детската музикалана школа
„Илия Бърнев”, танцов колектив „Хорце” и др. Средствата, събрани на концерта, ще
бъдат предоставени на деца в
неравностойно положение от
Центъра за настаняване от
семеен тип в Разград.
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Сърце,което дарява, не остарява!
Васил НЕДЕЛЧЕВ

С още едно човешко качество, освен с благородството си са надарени
всичките наши дарители и още куп определения - те са скромни. Поголяма част от тях не желаят да се споменават имената им, нито какво са дали, нито колко струва. Ще рискувам. Ще спомена само малко от
тях, с които имам честа да се познавам лично и лично да съм приемал даровете им. И тъй като на празничната ни скромна Kоледна трапеза те
едва ли ще могат да присъстват, аз ще ги спомена с добри думи и с хубави
чувства в сърцето си, защото те заслужават много повече. Това, което
ние не можем да им кажем и да им върнем, нека Бог да им дари! Благодарим Ви хора от името на всичките 50 възрастни хора, които посещават
социалната трапезария на сдружение „Майчина любов” в Кюстендил: на
Васил Гоцев за рибата Никулденска, на теб Георги Гогев за двата тона
картофи и кромида; на Гроздан Грозданов, който не пропуска година, без
да прати по един тон хубави картофи; на Евстати Велинов, който от
името на „Овергаз”с неговото настояване и човешка съпричастност
тази година ни достави отопление за трапезарията; за всякогодишното дарение от макарони, спагети, фиде и други тестени изделия от фирма „Спектър комс”-ООД гр.Кюстендил” . Поклон,благодарност, живот и
здраве за всички вас! Честита Коледа! Весела Нова Година от Общинската Социална трапезария в Кюстендил.
Не, не съм забравил! Господин Паунов -Господин кмете, Господин ЯневГосподин заместник кмете, Госпожи и Господа от нашата община, ние не
забравяме едно качество,което го има само Светият Отец и ние го имаме, защото... Разбираемо е защо. Ние сме най-близо до Него. И Ви казваме:
Не сме Ви забравили! Бъдете живи, здрави и благословени!

ДО КОЛЕДА РАЗДАВАТ ХРАНИ НА БЕДНИ
Иван ДИМИТРОВ

ита
Честеда!
Кол

Пакет с 25 кг хранителни продукти получават хора в затруднено положение от област Монтана. Това е третият транш
по програмата “Благотворителност”, финансирана изцяло с
европейски средства и насочена към най-уязвимите слоеве от
обществото. Право на тази помощ имат три категории хора
- получавалите енергийни помощи през последния отоплителен
сезон, майките или осиновителките, вземали месечни помощи
за отглеждане на дете до 1 година и лицата, получавали помощ за отглеждане на дете с увреждания. В община Монтана
социално-слабите граждани, които са в тези групи, са общо 2537,
в това число и 400 майки. Тези, които не са получили помощите
от първия и втория транш, не губят правата си. Те могат да вземат сега пропуснатите продукти докрая на годината. Ако след трите
транша останат неусвоени количества храни, с разрешение на Държавен
фонд “Земеделие” те ще бъдат предоставени на социални заведения.
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ЕДИН ЧОВЕК С ГОЛЯМО „Ч”,ЕДНА ЖЕНА С КУРАЖ,
ВОЛЯ И СЪРЦЕ, ИЗПЪЛНЕНО С ДОБРИНА
В тези тежки времена, в които
живеем и липсата на сигурност за
утрешния ден, винаги има
ита
т
нужда от кураж и надежс
Че еда!
да за всички. От подкрепа
Кол
и вяра се нуждаят най–
вече хора, които по различни причини са в неравностойно положение и
на първо място това са хората с трайни увреждания.
В малкото ни градче, където всички се познаваме, вече все по-рядко
се среща добрината и желанието да
помогнеш. Всеки се е затворил в себе
си и не се интересува от това колко
много са хората, нуждаещи се от подкрепа, та дори и от един проведен
разговор и мила дума.
Както всяко правило си има изключение, така и в това отношение
има хора, които не се променят, когато животът е несправедлив с тях и
продължават да раздават добрина,
да се интересуват от чуждата болка, въпреки че и тяхната не е малка.
Такъв човек е Надка Цветанова Неофитова от Пирдоп! Г-жа Неофитова
е председател на организацията на
СИБ в града, която е регистрирана
като сдружение с нестопанска цел и
към момента в него членуват 105 човека. Освен като председател, който
трябва да се занимава с всички административни въпроси, свързани с
дейността на сдружението, Надка Неофитова винаги поставя на първо място нуждите на хората с увреждания.
Помага им за всичко – в здравните им
проблеми, за връзка с общинската
администрация и други институции,
за попълване на нужната докумен-

тация и придвижването ú докъдето е
необходимо и много други дейности,
с които те не биха могли да се справят
сами. Но освен всичко това, на първо
място тя поставя човека като личност
и се стреми да дава сили и вяра в доброто, надежда и желание за живот,
вдъхва им воля и кураж да се борят!
Самата тя е с трайно намалена работоспособност вследствие на найковарното и обикновено нелечимо
заболяване, но има силата да се бори
и успява да я предаде и на много други, които са изгубили вяра в живота.
Именно заради всичко това тя е
Човекът, който носи посланието на
КУРАЖ в своето лице, в своето излъчване.						
Дирекция „Социално
подпомагане” – Пирдоп

Г-жа Цветанова беше
кандидатка в конкурса за
Лице на Кураж и макар че за
нея гласуваха много хора, тя
не успя да се класира на
призово място. Но това,
което хората казват за нея,
е много повече от награда!
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Тодорка КАДИЙСКА

С УВРЕЖДАНИЯ В РАДОМИР

За изминалите години клубът, в
който членуват 250 души, се превърна в привлекателен център за своите членове и организатор на множество изяви, подпомагащи живота на
хората в неравностойно положение.
Организирани са беседи по социални, здравни и правни въпроси, сбирки по вероучение, срещи с общински
и областни ръководители. Много полезни се оказаха консултациите със
специалисти относно правата на хората с увреждания. Клубът им съдей-

Подемна платформа в ТПГ "Н. Й.
Вапцаров" в гр. Радомир ще облекчава хора с увреждания - в изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на
хората с увреждания 2008-2015 г.

Клубът бе
открит на
26.10.
2006 г.
със
съдействието
на общината

ства и при подаване на документи
в отдел „Социално подпомагане” и
други институции, издава стикери за
сините зони, в него се подават молби по чл. 53, организират се спортни
състезания по т.н. „тихи игри” – шах,
табла, и др.
Културно-масовата ни дейност
също е добра – провеждат се екскурзии в страната и близките балкански страни, тържества по повод
национални и църковни празници.
Зачитаме с подаръци жените за 8
март. През зимния период посещаваме театрални постановки в София
и Перник. Много добре работим с общинския исторически музей, където
направихме две изложби за Великден и по повод 85 г. от създаването
на Дружеството на хората с увреждания в Радомир. От 2007 г. създадохме
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нали да бъде отворен през целия
народен хор от наши членове, който
ден. Надяваме се общинското
достойно се представя на фестивала
ръководство да прояви пона хората с увреждания в Перник и
вече разбиране по този прополучи множество медаблем...
ли, сред които златни и
Ние ще продължим да
сребърни. Поддържаработим в същия дух и да
ме добри взаимоотнобъдем полезни на хората
шения със сродни оргас увреждания от нашата
низации от цялата страна.
община.
Петгодишнината на
Разбира се, имаме и
ита нашия клуб отбелязахме подот
с
е
трудности. От пролетта на
!
Ч
да
Коле
баващо в навечерието на Деня
2011 г. клубът работи на
на града – Димитровден.
половин ден, а хората са свик-

Дневният център за хора с увреждания
в Ловеч стана на 14 години
Марияна ДОНЧЕВА
Възпитаници, специалисти, които
се грижат за тях, родители и гости се
събраха за празника в жк „Здравец”, където се
намира Центърът
за хора с интелектуални затруднения.
„С усилията на
цялата ловешка
общественост
създадохме едно добро име на нашия център, за да стане той база за
обучение на сродните институции
от съседните региони”, каза директорът Мария Недялкова и благодари
на всички, който през годините са ги
подкрепяли. Тя се върна в спомените
си към 18 октомври 1997 г. и посочи,
че първите деца, приети в центъра,
вече са юноши и благодарение на усвоените умения се чувстват полезни
в обществото. Липсата на достъпна
среда в училищата, недостиг на пари
за лични асистенти, бяха само щрихи

от трудностите, които
срещат, но въпреки тях
успешно се интегрират
в детската градина и
училището. Поздравителни адреси бяха прочетени от името на община Ловеч и от сдружение
„Закрила”, което стопанисва центъра.
Музикален поздрав за приятелите
си бяха подготвили малчуганите от
детска градина „Снежанка”, където се
обучават и част от децата на Дневния
център. Драматизации на приказки,
стихове и песни изпълниха малките и
по-големи обитатели и после духнаха
свещичките на красива торта за 14-я
си рожден ден. И продължиха празника с музика, танци и весело настроение.
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За 11-ти път Ямбол бе домакин на

Държавно първенство
за хора с увреждания
Стоян Бочуков
Параолимпийската спортна проява отново премина под девиза “Да победим себе си!” и бе посветена на Международния ден на хората с увреждания.
На пресконференция с медиите председателят на Спортен клуб на инвалидите “Ямбол 99” Надя Александрова направи кратко експозе и запозна присъстващите с програмата за провеждане на състезанията по тенис на маса за
мъже и жени; вдигане на тежести мъже и жени; играта “Петанка” и демонстративна баскетболна среща на състезатели с инвалидни колички. Участваха 90
състезатели от клубовете във Варна, Бургас, Сливен, Стара Загора, Русе, Севлиево, Пловдив, София и разбира се - домакините от Ямбол.
В ранните часове на съботния
ден в спортна зала “Диана” стартира
надпреварата – индивидуална и по
двойки - при тенесистите, разделени в пет групи по степента на увреждания. Ямболският клуб участва с 12
души и направи впечатление, че има
най-младите и перспективни състезатели, които завоюваха призови места и станаха комплексен първенец. В
отделните групи класирането е следното:
При жените в V-та група – състезателки в инвалидни колички - на
първо място се класира олимпийската шампионка Иванка Колева от
Стара Загора, следвана от Галина
Крайчева също от Стара Загора и Есмерай Ибрям от Бургас. В VІ-та група
първото място зае младата състезателка Петя Михайлова от Ямбол. Второ и трето място разделиха Дарина
Янева от Бургас и Румяна Милева от
Пловдив. В VІІІ-ма група златен медал взе дебютантката от Ямболския
отбор Зина Димитрова, следвана от
Люба Атанасова - Бургас и Даниела

Русева – Ямбол.
При мъжете в V-та група – състезатели в инвалидни колички - първото място е за Мустафа Юсеин Юсеинов от Стара Загора, следван от Иван
Атанасов – Сливен и Антонио Леса
– Бургас. В VІ-та група първите три
места са за Петьо Канов – Сливен, Никола Минчев - Пловдив и Иван Николов – Ямбол. Най-младият състезател
при мъжете Йордан Митев е носител
на златен медал в VІІ-ма група, втори и трети са Желез Атанасов – Варна
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и Борис Костадинов – Пловдив. В
VІІІ-ма група, състезателят на Варна Джейхан Ташчъ е първи, следван
от Станимир Петков и Николай Коев
от Ямбол. В ІХ-та група Стефан Маринов от Сливен е първи, второ и трето
място са за Иван Иванов от Ямбол и
Димитър Йорданов от Сливен. В Х-та
група заедно с мъжете игра и Валя
Марчева от Бургас, която се класира
на първо място. Второто място е за
Ивайло Пеев от Пловдив, а третото за
Ангел Манолов от Сливен.
В състезанието по двойки мъже,
участваха 4 тандема. Първото място
е за двойката Йордан Митев и Иван
Иванов от Ямбол, втора е тази на Варна – Джейхан Ташчъ и Желез Атанасов и трета – Стефан Маринов и Димитър Йорданов от Сливен.
В комплексното класиране на
първо място е Ямболският отбор,
следван от отборите на Сливен и
Бургас.
В Спортна зала “Диана” се проведе и турнир по вдигане на тежести, посветен на паметта на бившия
председател на Ямболския спортен
клуб на инвалидите Христо Христов,
на чийто гроб бе поднесен венец.
Състезанието премина оспорвано и
с много емоции, като в него на първо
място се класира Христо Христов от
Русе, следван от Мустафа Юсеинов от
Стара Загора и
Ангел Чалъков
от Ямбол. При
жените призовите места са
за Иванка Колева от Стара
Загора, Дарина Цуцуманова от Бургас и
съотборничката й Исмерай
Ибрям. В ком-

плексното
класиране
купата бе връчена на
отбора на Ямбол, следван от Бургас и Русе.
На футболното игрище “Георги
Дражев” се проведе играта “Петанка”, в която взеха участие 4 отбора,
включени в лига, а именно: Варна,
Сливен, Ямбол и Севлиево. Състезанието премина много оспорвано,
продължи повече от 2 часа и предизвика много емоции както за зрителите, така и за участниците. С разменени победи по системата “Всеки
срещу всеки” по головата разлика на
първо място се класира отборът на
Севлиево, следван от Варна, Сливен и Ямбол.
С интерес и нетърпение се очакваше и последната спортна проява –
баскетболна среща на състезатели
в инвалидни колички от отборите
на “Балкан” - София и Варна. Подобна среща се провежда за първи път
в спортната зала “Диана” и състезателите от другите дисциплини и зрителите, които бяха дошли, преживаха
вълнуващи моменти.
Участниците в демонстративния
мач показаха прекрасни умения, които зрителите наградиха с овации.
Мачът премина много оспорвано,
държа в напрежение всички.
В началото водеше отборът на Со-
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Държавно първенство...
фия, но варненци намериха сили в себе си и победиха с краен резултат
32:26.
На тържествената вечеря в хотел-ресторант
“Тунджа”, където бяха настанени
състезателите,
председателят на Българската
параолимпийска
асоциация Илия Лалов
връчи медали и купи на първенците в отделните дисциплини и пожела нови срещи и по-големи успехи
на участниците. Награди получиха
и председателят на Ямболския клуб

Надя Александрова, както и Стоян
Паскалев за дългогодишен принос
към развитието на ямболския клуб
и перфектната организация на спортното събитие.

Спортната проява стана възможна благодарение на
оказаното съдействие от Българската
параолимпийска асоциация,
на общините Ямбол и Тунджа, фирмите “КАН”,
“Видона” и други, към които са и благодарностите на
всички участници
и ръководството на СКИ “Ямбол 99”.

Младежи със специфични потребности
положиха изпит по джудо
Румен Колев
Младежи с физически увреждания и психически разстройства положиха успешно първия си изпит по джудо. Демонстрациите им се състояха пред техния учител сенсей Петър Петрушев в спортния салон на комплекса за социални услуги „Свети
Георги” в Пловдив. Гост на проявата бе Генералният секретар на
Българска федерация по таекуон-до Костадин Димитров.
Петър Петрушев сподели, че е почерпил опит в работата с деца със специфични
потребности в италианския град Генуа: „Там се убедих, че младежите, практикуващи
джудо, постигат големи успехи в интеграцията си обществото. Приложихме опита на
италианците тук и ние постигнахме успехи.” Директорът на комплекса „Св. Георги” Апостол Делев добави, че предстои изграждането на модерен спортен център в ръководената от него институция.
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За традиционото автомобилно рали, организирано
от Общинската организация
на СИБ в Ямбол, денят сякаш
беше по поръчка - слънчев и
ясен. През тази година ралито бе посветено на 20-годишнините на организацията и
на изданието на СИБ „Кураж”.
Ралито бе спонсорирано от
Община Ямбол и ООИ-Ямбол
Кръстина АТАНАСОВА

Традиционно
рали в Ямбол

ита
Честеда!
Кол

Участниците се събраха на полигона на Гимназията по селско стопанство. Те бяха на две групи: коли с приспособления за долни крайници и
коли без приспособления. На първо място от първата група се класира Павел Върбанов, на второ място - Димитър Великов и на трето
- Мария Димитрова. На съответните места от втората група се
класираха: Илия Димитров, Пенко Русев и Стоян Георгиев. За всички
участници и навигатори имаше обяд, който премина в много приятна атмосфера. Само няколко дни след кормуването се събрахме отново, за да отбележим 3 декември и 20-годишнината на общинската организация в
Ямбол. Имаше много слова, поздравления и богата почерпка, осигурена от Община
Тунджа и от ОО на СИБ- Ямбол. След обяда всички посетихме театрална постановка, заплатена от общината. Разделихме се с пожелания за весели Коледни и Новогодишни празници – такива отправяме и към всички наши колеги и приятели!

Акцент
Председателят
на
Народното
събрание Цецка Цачева призова
новоизбраните местни власти да
подкрепят и насърчават достъпа
до спорт за хората с увреждания в
българските общини. Това стана в
Народното събрание на церемонията по връчването на наградите за доброволчество в подкрепа на спорта
за хората с увреждания. Инициативата бе по повод Международния ден
на хората с увреждания – 3 декември.
Специални гости на парламента бяха
българските олимпийци от Световните игри на Спешъл Олимпикс‘ 2011
в Атина. В качеството си на почетен
патрон на Националната кампания
„Сподели усещането” Цецка Цачева

ги призовава в рамките на следващата година, с участието на граждански
организации, да обсъдят проблемите за достъп до спорт на хората с
увреждания, да организират и подкрепят ежегодно поне едно спортно
състезание за атлети с интелектуални затруднения, да провеждат политики на включване и достъп до спорт
на всеки гражданин с увреждания.
От името на „Спешъл Олимпикс
Интернешънъл” директорът на организацията за Югоизточна Европа
Марта Джо Брайчич връчи на г-жа
Цачева най-високото благодарствено отличие „Юбилеен сребърен долар с лика на Юнис Кенеди Шрайвър”.
Организатори на инициативата
бяха „Спешъл олимпикс – България”
и Народното събрание на РБ.
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ПРЕДставяме ви поетесата
христина борисова

Пречистване

Анатомия на стиха
Спохожда ме. Идва със гръм.
Заредена е – стреля изкусно.
И от нея прихващам летене насън –
с малко лудост се прави изкуство.
За да стане стиха, се върви по въже –
от сърцето. И с плаха походка.
Нависоко се ходи – ниво за мъже.
Сред звездите се търси находка.
На поета са нужни и нежни криле,
пак ви казвам – високо се ходи.
За да можем със вас след това да четем
уловени небесените строфи.

Преди да се обърна и да тръгна
по пътя и в обратната посока,
пред порива да съм помръкнала –
ще дойда да ти кажа „Сбогом”.
Нататък е вървене в тишината.
По-тежка е. Напомня и за минало.
Но щом съм с вярната посока –
задържам я в ръката си изстинала...
Натам не е пристъпване във нищото,
а търсене на извор и начало,
в което да потъна до избистряне
до чистия контур на огледало.
Завръщам се. Снегът се е разлистил
и вика с белотата първородна.
Ледът е остър – саждите е чистил.
С пречистване завръщам се свободна.

Историйо
Дали душата ти е бяла
или обагрена е с кръв?
Мълчанието отговор не дава,
дори да означава смърт.
Едва ли твоето начало
белязано е със добро,
щом вековете са смълчани
и спъва ги веригата на зло.
Заслушай се. Дали е смелост
във скута ти да тлее гняв?
Светът, навлязъл в свойта зрелост,
люлее се разбунен пак...
Война и смърт – като в магия.
Орисница ли беше зла?
Заменяш яростно стихия
живот за капка свобода.
Дали душата ти е бяла?
Историйо, до днес мълчиш.
Но вярвам – нещо си ни дала.
Когато вземаш – ти кървиш.
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По нещо умира
Да опитаме и това – нека да поживеем
не като в мътна вода, а в разплискано време.
Да захвърлим зад нас – опашата и грозна –
всяка завист и мъст, горделивата поза.
Те не са ни пришити. И без тях сме родени,
но незнайно къде ни намират. И бреме стават,
люшкат ни пак като празни камбани.
И изгубили глас, със езици издрани,
ближем раните зли след поредната злоба.
Тя отдавна кръжи и в сърцата ни хлопа.
Все по-силна расте и храна си намира.
В нас докато расте,
в нас по нещо умира.

Цигулков плач
Не е етюд. И няма партитура.
Лъкът напомня остро за стрела.
В такава вечер мога да изсвиря
без струни и самата самота.
Не са високо, стъпвам по звездите.
Не ме разхожда никой за ръка.
Отдавна мразя – свалят ги, не питат.
Зацапват ги с мъждиви сетива.
Сега са горе, здраво заковани.
Пироните им светят като мъст.
И както ходя със пети издрани
нагазвам тихо в млечния им път.
Сама – без сън. В прокъсаната диря.
И пада студ. А мракът е потоп.
Цигулков плач концертно ще изсвиря...
А всъщност
оправдавам те, Живот.

диалогично с вапацаров
Все още ли пристигаш в съня й
и сядаш до среднощната постеля?
Преглътна ли съдбата и куршума,
вината им, с която те простреляха?
Поете, знамената са сменени,
а червеите още огладняват.
Прояжда ни овълченото време,
но смисълът е пак да оцеляваме.
Под едрите звезди на Фамагуста
стихът ти още сигурно трепери –
сълза, отвята с вятърната пустош.
Дали през нея можем те намери?
„Борбата е безмилостно жестока”.
Чия борба? – се питаме смутени.
Помръкнала е вярата. Безока
се лута със очи изпепелени.
И пак животът строго ще ни гледа,
и пак двубоят вечен ще отеква.
Докато се обричаме, победата
тежи над нас по-силно от клетва.
И ние сме, които ще останем
преди да дойде времето за смяна.
Оставаме, Никола, до последно.
Изправени. Дори да ни се пада.
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