Жажда за знание, творчески труд,
откривателство,
очи, отворени за красота - това са
опорните точки на българската духовност.
И ще пребъдат!

Списание за социални права и интеграция
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ДУХОВНОСТТА
Е ЖИВА

Честит 1 юни,
деца!
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ДУХОВНОСТТА Е ЖИВА
На 18-ти април в Галерията на Съюза на българските художници
на ул. „Шипка” 6 в София беше експонрана първата по своя характер в
страната национална изложба на творби на хора с увреждания

“Изкуството паралелна вселена”
Росана Чакърова
Организиатори на проявата бяха
Министерството на труда и социалната политика, съюзите на слепите, на глухите и на инвалидите в
България, Националният алианс за
социална отговорност, Асоциациите на родителите на деца с епилепсия и с увреден слух, Националният
център за социална рехабилитация
и Съюзът на българските художници. Експозицията се реализира по
проект, финансиран от фонд „Социална закрила” към МТСП.
Над 80 автори с различен вид и степен на
увреждания представиха 180 свои творби - картини, икони, стъклопис,
дърворезба, пластика и
керамика. Част от тези
творби бяха изложени в
Народното събрание от
29 февруари до 9 март
тази година.
Откриването премина
с музикален съпровод
на група “Феникс”, съставена от певици със зрителни увреждания.
Продължава на стр. 15
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И В УНИВЕРСИТЕТА

ДАРЕНИЕ ЗА содцси
Маргарита ИЛИЕВА

На 3 май в една от залите на Столична община бе връчено дарение чрез
Посолството на Република Корея на Столичния
общински дневен център
за социална интеграция
на инвалиди в кв. Слатина. Сумата от 10 000 долара е предназначена за
осигуряване на оборудване
за хидротерапия и се дава
от корейската компания
KT§G. Документът за дарението получи кметът
на Столична община
Йорданка Фандъкова. Тя
подчерта, че макар и да
се полагат много грижи
за хората с увреждания в
столицата, средствата
никога не са достътъчни
и затова е важно да има и
дарители. От своя страна благодарност изказа и
представителят на корейската фирма както
на своя посланик, така и
на г-жа Фандъкова, че са
им предоставили възмож-

С БАСТУН И
ИНВАЛИДНА
КОЛИЧКА
На прага на тазгодишната кандидатстудентска кампания, ректорът на висшето техническо
училище в Габрово доц. д-р инж.
Райчо Иларионов споделя, че Техническият университет се опитва
да формира собствена социална
политика.

- Много деца се отказват в процеса на ученето заради пари. Тази година възприехме
нови форми, които са в помощ на социалнослабите и уязвимите. Напримар, ако при нас
учат двама братя, или брат и сестра, вторият
плаща 50% от таксата. При хората с увреждания правим някои изключения, за да ги
облекчим и финансово, и в подготовката.
Осигуряваме общежития, а те са доста хубави. Условията са добри, но всичко струва
пари. Стипендиите остават извън рамките
на социалната политика на университета...
Имаме превила, но не можем да ги направим по-различни от тези, които е определила държавата. Не можем, например, да
дадем 200 лева стипендия на някой студент,
който е без родители. Можем да му дадем
60, защото сме държавно учебно заведе-
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Доц. Д-р инж.
Райчо Иларионов:
„Държавата не
дава пари на ВУЗ-а
да работи с хората
с увреждания“
ние. В университета вече имат опит за работа със студенти с увреждания. По-миналата
година в него бяха приети двама студенти
с увредено зрение, които учат в стопанския
факултет. Една година преди тях студентка
по специалността социални дейности стана
момиче с церебрална парализа. И тримата
продължават обучението си успешно. Няма
да върнем никого, който иска да учи. Стига
да има капацитет. Но не бива да се заблуждаваме, никой не дава пари на ВУЗ-а, за да
работи с обучаемите, които имат специфични потребности. С наши средства правим
така, че да им дадем тази възможност и да
ги улесним. На едното момче дадохме от
университета лаптоп, за да може да се подготвя с него, да ползва интернет, да прави
курсови проекти по някои от дисциплините, тъй като му е трудно да се придвижва. А
това момче няма достатъчно пари, държавата не дава бонуси на университета нито
за да обучава хора с увреждания, нито за
международни проекти. Когато дойдат тук
немски студенти, те ще получат български
стипендии. В Германия партньорският университет получава допълнителни средства
веднага след сключването на договора за
студентски обмен.

В разговора се
вкючва и доц.
Цветелина
Ганкова,
заместникректор, PR
и връзки с
обществеността


 
 

ността да помогнат за
укрепване на връзките
между българите и корейската общност. Бих
искал повече такива компании да се включат в
благотворителността,
каза и посланикът на Република Корея, в името
на международната социална отговорност.
Припомняме, че този
Център, разположен на
ул. ”Слатинска” №26-28 в
кв.”Слатина”, е проектиран, построен и оборудван от Посолството на
Република Корея и е подарен на Столична община
през 1999 г. В него успешно се извършват редица
социални и здравни услуги на хора с увреждания.
Южнокорейското посолство и сегашният посланик Чън Би-хо поддържат
постоянно сътрудничество с социалното заведение, плод на което
е и последното дарение.

6

áðîé 5
май 2012

ТЕМА НА БРОЯ


 
 
великден в габрово
Цанка Одажийска
Още от прага на Дневния
център за стари хора те
обгръща празничната атмосфера. Всеки от хората,
идващи тук, е донесъл красиво цвете, всеки е показал
и своя талант в часовете
по трудова терапия под
ръководството на Полина
Емилова и участва в наредената изложба за Великден. А
този празник се отбелязва с
приятели, затова туристите-ветерани от група „Младост” са тук. Управителката на Центъра Светла
Колева ги поздравява сърдечно, същото прави и ръководителят на групата Райко
Николов, поднася и подарък.
Пролетен концерт изнася и
вокална група „Незабравка”
с ръководител Митко Маринов. Всички заедно запяват и
заедно сядат на трапезата
да се почерпят.
Празник за Великден имаше и в организацията на
СИБ в града. Величка Димова
и Величка Данчева почерпиха за именни и рождени дни и
получиха подаръци. Нагаради получиха и първите три-

И В УНИВЕРСИТЕТА...
Проявяваме изключителна толерантност
към тези студенти, даваме си сметка колко
им е трудно, осигуряваме материали в подходяща форма за обучение, стремим се да
провеждаме изпитите в достойна за тях
форма, да не ги поставяме в неудобно положение. Все пак обаче, това е въпрос и на
личностно разбиране. Едно от първите условия за улеснен достъп до висше образование на хора със специфични потребности
е онлайн кандидастването и електронното
обучение.
Ще го развиваме – допълва ректорът - но
колкото и да го развиваме, то включва подаване на документите, регистрация и явяване на тест. Дотам нещата се изчерпват.
По отношение на дистанционното обучение при нас в инженерните специалности
нещата са по-сложни. Виждали ли сте някъде медик, учил дистанционно и станал лекар? Същото е и при инженерите. За да не го
убие ток, той трябва да е минал през лабораториите, да е пипнал. Не можем да пуснем
инженерните специалности изцяло онлайн.
В университета възнамеряват да направят хибридни модели на задочно обучение
като лекционният курс изцяло да е в електронен вариант. В стопанския факултет е
лесно. Има такава практика в други университетити, не е трудно да бъдат въведени и
тук. Като инженерен ВУЗ ние стоим много
добре в Ай-ти сектора. Не е проблем за нас,
аз като преподавател имам поне десетина
дипломни работи на студенти във връзка с
онлайн обучението. Но онлайн обучението
не решава проблема за образованието...
Тук става пределно ясно, че трима студенти с увреждания в инженерния ВУЗ не
са нито малко, нито много. Но тъй като
габровският технически университет
има и стопански факултет, може би все
повече младежи с увреждания ще имат
реалния шанс да получат подготовка и
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диплом за висше образование и да се реализират като професионалисти.
Като научно средище ТУ – Габрово
насочва потенциал към научни разработки, които разширяват достъпа до
образование на хората с увреждания.
Главният асистент в катедра „Приложна информатика“ д-р Лиляна Скопалик от година участва в международен
проект, чиято цел е точно такава. Заедно с д-р Стийв Грийн, преподавател и
директор в Тeesside University, UK, изследват възможностите за подпомагане обучението на хора със специфични потребности, с различни предпочитания към
стила на обучение. Международният изследователски проект се финансира от
Royal Society, организация, която едновременно е научна академия, научно средище и сдружение, както и агенция, която
подпомага различни проекти.Проектът
с участието на габровския технически
университет е двегодишен и предвижда
двустранни работни визити и провеждане на семинари. Двамата учени и техните сътрудници изследват възможностите за подходящи средства за електронно
оценяване, от които имат нужда хора
с нарушено зрение и слух, дислексия и др.
Средствата за електронно оценяване се
разглеждат като неразделна част от
индивидуализирана среда за електронно обучение, а електронната система
да може да се адаптира към обучаемия,
като му предоставя материалите в подходяща форма. Двата университета ТУГаброво и Тeesside University имат почти
12-годишно сътрудничество, което започва със споразумение за преподавателска
мобилност, работата впоследствие се
разширява и прераства в съвместна научно-изследователска дейност. С този
проект търсенията на двамата учени
са поставени в услуга на хората със специфични потребности.
Разговора проведе
Маргарита СТОЯНОВА


 
 
ма в конкурса за най-красиво
боядисано яйце.Отсрами се
и рожденичката Гичка. Настроение на всички даде песента, изпълнена от Радка,
Величка и Марийка.

И в ИХТИМАН
празнуваха
Ненка Божичкова

На тържество за Великден в читалището
дойдоха 300 от всичките
450 членове на организацията на СИБ в града.
Хората бяха поздравени
от заместник-кмета на
общината Г-н Илиев, от
председателката на пенсионерското дружество
г-жа Янинска и от представител на Социални
грижи - г-жа Въртийска.
Хор „Средногорка” също
поздрави присъстващите с хубави народни песни. След това и малките
танцьорки с ръководител
г-жа Нейкова изпълниха
народни танци. Имаше и
рецитации от членове на
дружеството – госпожите Новакова и Рачева.
След тържеството хората получиха подарък
по един козунак от общинското ръководство
и най-вече от кмета г-н
Илиев, за което му благодарим.
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Пролетно оживление
Елена ШОПОВА

С настъпването на
пролетта
членовете
на общинската организаця на СИБ – Чирпан се
включиха в мероприятия,
които им донесоха много положителни емоции.
Подпомогнати с продукти от общинското
ръководство, те се представиха с красива празнична кулинарна изложба по случай честването
на светлия християнски
празник Лазаровден в ХГ
„Н. Манев”. С предложените от тях лакомства
бяха почерпани младите

Благотворителна
изложба - базар за
едно смело момче
Даниела Аризанова
За четвърта поредна година в Перник бе организирана благотворителна избожба-базар в
подкрепа на малкия Петър Димитров. Идеята е
на деца и техните преподаватели, а събраните
средства ще бъдат предоставени за лечението на
Пепи, който скоро ще стане на 7 години и в момента е на поредното си лечение - сега в Германия.
В инициативата се включиха деца от подготвителната група „Звънче“ от Детска градина № 8
„Изворче”, Ателиета за приложни изкуства от
9-то основно училище „Темелко Ненков”, както и домакините от СОУ „Д-р Петър Берон”.

Пепи е роден с множество увреждания, които
постепенно през годините се преодоляват, благодарение на волята и търпението на неговата
майка София и подкрепата на нейните родители.
От миналата година той ходеше с помощта на
специални ортези, но това доведе до някои усложнения и сега е на лечение в Германия. Част
от процедурите там са за сметка на Фонда за ле-
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чение на деца в чужбина, но останалата сума семейството му трябваше да събере само. И миналата година Пепи и майка му не бяха на базара,
защото бяха в болница, но добролюбиви хора
и община Перник събраха значителна сума.
Тази година изложбата е и с подкрепата на Духовния обществен съвет, събраната сума е 1 050
лева, с нея ще бъде подпомогнато лечението на
детето.
На маси в школския двор инициаторите подредиха боядисани Великденски яйца, кое от кое
по-писано и подредени в специални кошници.
Не липсваха и декорации от цъфнали пролетни
дръвчета, празнични венчета, керамични сувенири и майсторски направени керамични яйца,
изработени от децата в ателието по приложни
изкуства в 9-то училище. На една от масите бяха
подредени и произведения на изкуството, продадени на търг с наддаване. Сред тях бяха големи керамични яйца с ликовете на Христос и Богородица, изрисувани от известния пернишки
художник Петър Борджошки. Картина от цветна стъклопластика също взе вниманието на
ценителите. На масата имаше и традиционните
за пролетните празници козуначени изделия.
Специален гост на предвеликденския ден,
посветен на Петърчо, бе бабата на момчето
Катя. През плач от вълнение жената благодари за всеки отделен от дарителите лев, за да
живее, расте и успява нейното внуче. С тези
пари ще платим дължимото за иглотерапията
и рехабилитацията, средствата ще ни позволят да продължим тази терапия, допълни Катя.


 
 

учстници в богатата
празнична програма.
Сдружение с нестопанска цел - „Приятели-2011” с председател
Митко Минчев заедно с
КСТ „Загора данс”- Ст.
Загора
организираха
благотворителен
шоу
- спектакъл. Събраните
близо 400 лева са за децата с увреждания - казаха от ръководството на
организацията. Шоуто
се проведе в спортния салон на ОУ«Васил Левски»
с участието на деца от
Чирпан и Стара Загора.
Събитието почетоха
кметът на общината
Кичка Петкова,
ръководители на училища и
детски заведения, общински съветници.
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Благовещение
в Дебели лаг
Даниела Аризанова

Хора от четири социални домове в Радомирско Дневeн център и Защитено жилище „Св. Троица”
– с. Извор, Дневен център
за хора с увреждания – кв.
Върба на Радомир и клуба
на пенсионера – с. Дебели
лаг - се събраха, за да отпразнуват заедно Благовещение. Събитието бе
организирано от сдружение „Общество и православие” в просторната
зала на социалния патронаж в село Дебели лаг.
Постната трапеза в
първия в страната православен социален патронаж „Св. Петка” бе
осветена от Софийския
протосингел ставр. иконом Ангел Ангелов, протосингел на Софийската
Света митрополия, който отслужи водосвет в
селската църква. Гостите
на празника бяха Любка

ЛАЗАРКИ И „ЦВЕТЯ”
Иван ДИМИТРОВ

За осма поредна година на
Лазаровден Берковица
бе детска столица на веселието
Под патронажа на председателя на 39то Народно събрание и два пъти народен
представител на Монтана доц. Борислав
Великов в Детски център „Камбанка” се проведе пролетния бал „Децата на Берковица –
цветята под Ком”.
Близо 200 деца от основни училища, социални домове, детски ясли и градини от Берковица и Боровци се включиха с песни, танци, стихчета и пресъздаване на фолклорни
обичаи в дългоочакваното събитие, което
вече трайно присъства в културния календар на града под Ком. Имаше от всичко по
много – фолклор, аристократични валсове,
модерни танци и композиции и най-вече много усмивки и ентусиазъм. Преди началото на музикално-артистичната програма,
пременени досущ като лазарки, участници
обикаляха по къщите на берковчани и им

попяха за здраве и берекет. Кулминацията
на празника бе на финала, когато бяха отличени най-добрите идеи в традиционния
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ТАНЦУВАТ ПОД КОМ

карнавал. Журито, в състав доц. Великов,
европейската шампионка по биатлон Павлина Филипова, която беше дошла на детското парти с дъщеричката си Адриана и общинският съветник от Монтана инж. Валери
Георгиев, сериозно се затрудни да излъчи
трима победители, затова даде награди
на всички. Колективни награди имаше и за
всички участващи учебни, детски и социални заведения, осигурени от доц. Великов. А
за малчуганите имаше великолепен голям
шоколадов великденски заек.
Съвсем импровизирано за първи път
тази година се учреди и награда за баби и
дядовци, които имат повече внучета от самия доц. Великов, който засега има само
три, но има три дъщери и е с всички шансове вбъдеще да е все начело на класацията
„най-многодетен дядо”. Оказа се, че в залата
имаше две баби и един дядо с поне четирима и повече внуци, които отнесоха армагани за малките си наследници. „Направихме
този празник и тази година, защото десетки
хора ме питаха дали ще го има. Явно хората тук очакват и искат някой да ги подкрепя и подпомага творческото развитие на
подрастващите. Ще продължа да помагам
празникът да го има и още от сега ви каня
на 10-годишен юбилей на нашия пролетен
бал след две години”, обеща доц. Великов.


 
 
Димитрова- заместниккмет на община Радомир,
Искра Петрунова – началник отдел „Култура”,
Първолета Александрова
– старши специалист социални дейности и Василка Райчева от отдел „Култура”. Те бяха приятно
изненадани от песните,
изпълнени от младите
Боряна, Биляна, Десислава, Митко от ДЦХУ
- кв. Върба. Те вече имат
собствен репертоар, благодарение на огромната
любов, с която работи с
тях музикотерапевтът
Лиляна Симова. Всички
останаха много впечатлени и от личното творчество на възрастните
жени от ДЦ - с. Извор
- Милка Пиперкова, Цветанка Томова, Василка
Котева, Еленка Димитрова, Пиринка Герова,
Вергиния
Драгомирова.
Тържеството продължи с
много песни и хора. А в надиграванията с кръшна
ръченица взе участие и
ръководителят на сдружение „Общество и православие“ Е.Миленова.
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рисунки за Явор
Даниела Аризанова

Деца от Ковачевци
направиха
изложба-базар на Великден, съобщи
кметът на общината
Васил Станимиров, а
средствата от нея са за
операция на прегазения
Явор Иванов от Перник.
От
рисунките
са
събрани само 150 лева.
На 15 май м.г. Явор бе
блъснат от мотоциклетист и прегазен от
джип. Лекарите успяват да спасят левия му
крак, но ръката – не.
До момента са му извършени
8
хирургични
интервенции като последната бе за трансплантация на кости на крака.
За протеза на лявата
ръка са необходими 130
000 лв. При дарителските концерти от SMS-и
и касички, организирани от БЧК, са събрани
само 25 000 лв. Затова е
открита набирателна-

Елена ШОПОВА
От януари тази година в ЦОП в Чирпан
функционира ”Арт студио” с ръководител
преподавателят по изобразително изкуство Венцислав Петков. Той разказва за
същността, целите и задачите на студиото.
«Основната цел на
арт-ателието
е чрез изоб р а з и те л н о то
изкуство
децата да се
интегрират
в
обществото. Два пъти в
седмицата по
4 учебни часа
е учебната ни
програма. Групата е от десет деца на възраст
от пети до осми клас.Те посещават занятията с голямо желание. Тук учениците усвояват и прилагат различни изобразителни
техники - рисуване с черно бели материали,
оцветяване, колориране, апликиране, колажиране, оцветяване на керамични съдове,
декоративни пана, стъклопис, национални
мотиви, създаване на десени, модни скици
и др. Експериментираме с различни техники на живописта: акварел, темперни бои,
сух маслен пастел. С това още се цели децата да имат възможност и за самостоятелна
изява.
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в помощ на деца със
специфични бразователни
потребности
Работим по определена програма, поточно план-график, свързан с годишния
календар, което определя и тематиката на
занятията, рисуваме маски, изработваме
картички, мартеници, цветя, великденски
яйца, стъклопис, декорация на керамични
съдове, купи, вази, сурвакници, имаме излети в градския парк и рисуване на пейзажи,
посещение на изложба, запознаване с тематиката на народното творчество, свободна
тема –абстрактно изкуство и пр.
С голямо желание се включихме и в общоградския празник „Вино и любов” през
февруари т.г. с изложба-базар на изработени от децата сувенири. Ще продължаваме
да участваме в подобни мероприятия, ако
към нас бъдат отправени покани.
Предвиждаме организиране на изложба
от творби на възпитаниците на арт-студиото
след края на учебната година, но дотогава трябва да поработим още» - завършва
разказа си ентусиазираният учител Петков,
който с голяма загриженост се отнася към
обучението на поверените му възпитаници,
а те го възприемат като техен по–голям приятел.


 
 
та сметка, активна е и
SMS-линията към всички
мобилни оператори: DMS
YAVOR на номер 17 777.
Стойността е 1,20 лв.
подкрепа за юзлем
Гюнер ШЮКРИ

Кметът на община
Ардино Ресми Мурад и
членовете на инициативния комитет на благотворителната акция
„Ардинска коледа 2011 г.”
посетиха дома на 17-годишната Юзлем Сюлейманова, за да й връчат
3992 лв., набрана по време
на кампанията. Кметът
пожела на Юзлем в найскоро време да оздравее
и да се завърне отново
сред връстниците си в
училище. Семейството
на Юзлем изказа благодарности към всички дарители. Припомняме, че
в края на изминалата
година ардинци събраха
средства за лечението
на Юзлем и на 13-годишната Антония Филипова
от с.Седларци. От инициативния комитет уведомиха, че на този етап
Антония се е чувствала
по-добре и родителите й
са пожелали цялата сума
да се предаде за лечението
на Юзлем.
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Седмица на
социалната
дейност в
Чирпан
Във връзка със Световната седмица на социалната дейност - 20-26.03.
2012 г., определена от от ООН и ЕС,
Дирекцията за социално подпомагане - Чирпан, организира две мероприятия:
На 20 март Отделът за закрила на
детето проведе ден на отворените
врати. Посетиха го ученици от училищата “В.Левски” и П. К.Яворов” и бяха
запознати със същността на работата
на социалния работник. „Поставихме пред децата практически казуси
за решаване. Изненадата на всички
бе,че те правилно оцениха работата
на социалния работник като много
отговорна и нелека. Може би затова и желаещите да практикуват тази
професия се оказаха малко - сподели
Радостина Танева – началник на отИван Димитров
Екипи на Паспортна служба обслужват по домовете трудно подвижни хора, информират от преслужбата
на ОД на МВР – Монтана. Необходима е предварителна заявка с точния
адрес. Намясто се оформят необходимите документи и се правят снимки.
Услугата, с която се спестява време и
средства, се използва и от служители
на отдалечени общини за издаване на
лични им карти. За да бъде осигурен
мобилен екип на „Паспортна служба”,
трябва да се попълни заявление в
група “Български лични документи”,
да се представи квитанция за плате-

Елена ШОПОВА
дела. В същия ден се проведе среща
и в Центъра за обществена подкрепа
с деца със специални образователни
потребности и ресурсните учители
от СОУ П.К.Яворов”. „Запознахме ги и
с правата на децата, уредени в Закона за закрила на детето, разбира се
имаше и почерпка. Изнесена бе беседата “Повишаване на екологичната
култура с лектор Радка Сачанова, която подари по една книжка на децата
и контейнер на ЦОП за събиране на
отпадъци” - каза още Танева.
На 26 март ДСП Чирпан организира среща с ръководители на различни институции и Клуба на инвалидите
във връзка с дейности, насочени към
възрастните хора и хората със специфични потребности. Присъстващите бяха запознати с новите моменти
от Закона за интеграция на хората с
увреждания и всички помощни средства. Темата предизвика интереса на
хората и те поставиха своите конкретни въпроси. Представител на
РПУ-Чирпан изнесе кратка лекция за
измамите с възрастните хора.

В МОНТАНА ПРАВЯТ
ЛИЧНИ КАРТИ НА
трудно подвижни
хора В ДОМА ИМ
на такса в клон на банка и решение
от ТЕЛК, ако човекът, който не може
сам да се погрижи за издаването на
лична карта, има заболяване.
Повече от 500 жители на общините Монтана, Чипровци, Георги Дамяново, Бойчиновци, Берковица и
Вършец са подменили чрез тази услуга личните си карти през последните шест месеца.
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“Изкуството
- паралелна
вселена”
«Камбанката»
Моника
Войкова

«Бухал»
Дарин Йотов

«Слънчогледи»
Янка
Трачук

От стр. 3
На откриването на
изложбата присъстваха
Министърът на труда
и социалната политика
Тотю Младенов, Заместник-министър Валентина Симеонова, Изпълнителният директор на
Агенцията за хората с
увреждания Минчо Коралски, Зам. председателят на СБХ, художникът
Димитър Грозданов.
Съюзът на инвалидите
отново участва с картини – маслени бои на повече от 20 творци с увреждания, дърворезби
на Димитър Симеонов
от основна организация на СИБ – Пещера,
пирографии на Огнян
Колев – Регионална
организация на СИБ –
Плевен, пана и икони на
Славчо Славчев – основна организация на СИБ
– Перник, декоративно
обработени корени от
Кирил Щрапулин – Перник и др.
“Хората с увреждания
притежават талант и
определени дарби, чрез
които се интегрират
пълноценно в обще-
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“Изкуството
- паралелна
вселена”
«Богородица

с младенеца»
Любомир
Стайков
«Богородица»
Рилски
манастир
Славчо
Славчев

«Захари
Зограф»
Огнян
Колев

Емблема
Славчо
Славчев

ството”, каза г-н Тотю
Младенов при откриването на изложбата.
Председателят на ССБ
г-н Васил Долапчиев
подчерта:
«Изкуството освен,
че е доказателство за
неограничения човешки
интелект, духовност и
талант, при хората с
увреждания то е средство
за изява на тяхната голяма воля.
То е и стремеж за независим живот.
Надявам се, хората от
държавните институции
и столичната обществе-
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«Жеравна»
Веселин
Смоков

«Корени»
Кирил
Щрапулин

ност през тези десет дни
да са посетили изложбата
и да се убедят намясто в
сериозните възможности
на хората с увреждания.”
Зам. председателят на
СБХ, художникът Димитър Грозданов, изрази съпричасността си
към авторите, които ни
въвеждат в един красив,
непознат свят, като преодоляват трудностите на
творците.
«Изложбите на творби на хора с увреждания
са много повече от
всички други агитации,
че «хора с увреждания»
е един термин, наложен
по необходимост”, каза
Минчо Коралски, изпълнителен директор на
Агенцията за хора с увреждания.
“Това са хора с очи,
отворени за красота,
дори когато ние ги

«Море 2»
Миньо Бонев

«Копривщица»
Димитър
Симеонов
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“Изкуството
- паралелна
вселена”
«В очакване»
Никола Русев

«Небето
и морето
край
Ахтопол»
Мариана
Маринова

«Слънчогледи»
Паола Стоева

водим като слепи. Изкуството дава увереността, че ти можеш
да бъдеш същия като
другите, то е една отправна точка за самочувствие, което е необходимо, за да могат
хората да реализират
всяко едно свое желание
и надежда.”
Надяваме се изложбата да стане традиционно събитие, което ще
позволи на творците с
увреждания да покажат
своите умения и таланти пред по-голяма част
от обществото, както
и да реализират част
от творбите си, като
парите от продажбите
им ще подпомогнат понататъшната творческа
дейност на авторите.
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Първи панаир за уменията
на хора с увреждания
Мариана ПАВЛОВА, Стефан СТОЙЧЕВ

От 29 март до 1 април Пловдивският международен панаир се превърна в домакин на Първия европейски панаир
на социалните предприятия и кооперации на хора с увреждания. Организатори на инициативата бяха Европейската
комисия, Министерството на труда и социалните политики, СЕКОП, Агенцията за хора с увреждания и Международен панаир – Пловдив /МПП/. Лентата на екслклузивното за
страната начинание прерязаха еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси и включването Ласло Андор и министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.
В шеста палата на Международен
панаир-Пловдив посетителите се
впечатлиха от представените мебели,
дамски, мъжки и детски дрехи, ръчно
изработени сувенири, играчки, спално бельо, одеяла, народни носии,
работно облекло, обувки, аксесоари
и инсталационни материали. Стоките са изработка от кооперациите на
хора с увреждания от 84 фирми от
България, Сърбия, Италия, Румъния
и Белгия, национални и европейски

сдружения.
Щандът на ТПКИ „Родина”- Варна
очарова гостите с ръчно изработените авторски рисунки с текстилни
бои върху детски дрешки, трикотажни блузки и плетива с апликации от
отпадъчни материали. Екстравагантните плетива са изцяло за износ, споделиха от щанда. Красиво изработени памучни роклички и костюмчета,
както и уникални бебешки облекла
бяха изложили от столичното ТПКИ
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Първи панаир...
„Виктория”. Акцентът в тазгодишната
колекция на ТПКИ „Мир” бяха дрехи
за бременни и за хора с наднормено
тегло. Облекла за нежната половина
на човечеството с моден дизайн и актуални цветови акценти демонстрираха от ТПКИ „Иглика”, ТПКИ ”Рила”,
ТПК „М.Денчева” и др. предприятия.
КТ „Черноморка” от Бургас изнедада
посетителите с трикотажни дрехи от
изумителни дизайнерски мотиви. Национални облекла и бродерия, които
изработват по поръчка на певчески
трупи, танцови състави, общини и
читалища бяха приоритет на ТПКИ
„Рила”. От пловдивска страна „Марица” ЕООД и ТПК „Деница” за пореден
път изненадаха приятно своите почитатели с екстравагантни нови колекции.
Някои български кооперации

Латин Банков, член на УС на СИБ,
собственик на фирма за дамско
облекло, вече се наложи на пазара
с качествената си продукция
успешно предлагат продукцията си в
Европа. Пловдивското предприятие
„Тих труд” съвместно с други фирми
изнасят работно облекло и обувки
за Италия, Германия и Австрия. ТПКИ
„Родина” от Варна работят предимно
за износ в Белгия, Франция и Дания,
където изключително много харесват техните екстравагантни плетива.
Посетителите имаха възможност на
достъпни цени да закупят изложените стоки.
Специален акцент в изложението
беше проведенана следобед конференция на тема „Социалното предприемачество и Европа 2020”. На нея
представители от Европейската ко-

Изящни са дамските облекла, предлагани от ТПКИ „Марица” от Пловдив
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Свой щанд с картини на художници
с увреждания представи фондация
„Алтернатива в изкуството” от София.
Изложени бяха гоблени, картини и
други произведения на изкуството от
НАСО (Национален алианс за социална отговорност).

мисия и други евроинституции разясниха новите програми, свързани
със сектор от икономиката, в който
активно участват хора с увреждания. Този панаир дава пример на

Някои представители на изложението, обаче, споделиха загрижеността си за намаляване на производството и ограничения пазар
за стоките им. Те изразиха надежда, че след настоящия панаир ще
очакват нови договори със страни
от Европейския съюз.
Евросъюза как хората в неравностойно положение трябва да бъдат
подкрепяни още по-решително, бяха
встъпителните думи на еврокомисаря Ласло Андор на форума.
В подкрепа на тезата неправителствената организация от Сърбия
„Група 484” представи социалната си
мрежа, под чиято егида са 24 организации. Италианската АНСПЛ обединява 893 кооперации и 5 консорциума с годишен оборот от 12.87 млрд.
евро. Образователната агенция от
Тоскана е специализирана в обучение, преквалификация и разработване на проекти за нови кооперации и
предприятия.
Всичко това демонстрира убедително на организатори и участници,
че дейността на този тип фирми и
сдружения вече е сериозен бизнес.
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Тревненските икони на
светците учители и лечители
Маргарита СТОЯНОВА
Тревненският музей за
резбарско и зографско
изкуство пази богата
колекция икони, сред
които и икони на
светци - български
учители и лечители.
Иконите са оригинали, образци на тревненската иконописна школа. По-често
българските учители,
като просветени хора,
са били и лечители. Те
не само просвещавали духовно народа, но използвали
знанията си и за да го лeкуват. Те безспорно са били запознати с древната
казионна и с народната медицина,
но най-вече са отдавали значение на
божията помощ след силни молитви.
Векове наред вярващи и не дотам вярващи, които считат себе си за
християни, застават пред иконите на
Св. Харалампий, Св. Трифон, Св. Йоан

Рилски, Св. безсребреници
Козма и Дамян, Богородица живоносен извор,
за да се помолят за изцеление в нужда. В
колекцията тревненски икони присъстват и ликовете на
светците - учители
и просветители Кирил и Методий, Св.
Василий
Великий,
Григорий
Богослов,
Софроний Врачански последният канонизиран
светец от Българската православна църква.
Екскурзоводите разказват, че
християнският
светец
Пророк
Илия извършил чудо като съживил мъртвото дете на жената, която
се грижела за него, докато той бил
принуден да се крие от езичниците. А една от най-известните икони
е тази на Богородица Троеручица.

Именни дни през май
На 6 празнуваха
Галя, Ганка, Ганчо,
Генчо, Гео, Георги,
Георгина, Гергана, Гинка, Гиньо,
Гиргин,Гиргина,
Гоце, Гюро, Гюрга,
Гюргелена, Йорго,
Порица

На 11 май е ден
на Кирил и
Методий
На 21 май черпят
Елена, Елеонора,
Константин,
Константина, Костадин,
Костадина, Костадинка
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Тя е свързана с името на Йоан Дамаскин. Голям апологет на иконата,
той се опълчва срещу византийския
император, който отричал иконите. В
омразата си императорът го наклеветява и владетелят на Дамаск заповядва да отсекат ръката му. Страдалецът
Йоан отива в Синайския манастир и
там се моли горещо. Приятелите му
пристигат при него, носейки отсечената му ръка, увита в бяла кърпа. Тази
кърпа Йоан ще носи през целия си

живот. През нощта Богородица му се
явява насън и му казва, че ако той я
прослави, тя ще му върне отрязаната
ръка. И чудото става. Сутринта вижда
зарасналата си ръка и иска на иконата на Божията майка да се нарисува
трета ръка. Така се появява иконата

Богородица Троеручица.
Майсторите от тревненската иконописна школа рисуват не само светци, свързани с Божието чудо, но и
български учители и просветители,
които освен на горещата си молитва, са се позовавали на познанието.
Тяхната школа се отличава, защото не
спазва строго църковния канон от 18
- 19 век. Зографите са изобразявали
ликовете на своите майки, съпруги
или сестри, рисувайки Богородица.
Дори имали смелостта да нарисуват
себе си в образите на някои светци. Те
заменили гръцкия текст с български,
подписали се под творбите си - нещо
което не било допустимо дотогава.
Вместо догматичния златен фон, използвали син и така поставят ликовете на светците в по-естествена среда.

На 24 май
празнуват
Спас,
Спаска,
Спасена,
Спасения,
Спасимир,
Спасимира,
Спасуна,
Сотир
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Ключът на
успеха е в нас
Пише Ви Румяна Димова. Работя в Общинска организация на инвалидите гр. Твърдица
от близо 6 години. Тази
работа ми дава възможност да общувам с много хора в неравностойно положение. От личен
опит знам, че да живееш
с увреждане е предизвикателство, с което трябва
да се бориш ежедневно.
Затова искам да разкажа за добрия
и борбен човек, с когото имах щастието да се запозная преди време - инж.
Янислав Илиев от Плевен. Човек, когото съдбата изправя пред тежко изпитание през 2007 г. след претърпяно
пътно-транспортно произшествие.
Счупени гръбначни прешлени оставят Яни прикован към леглото няколко месеца. До момента на инцидента
животът му е много динамичен. Занимава се със спортна стрелба, създава
Пейнтбол клуб с участие в Първия
национален турнир по Пейнтбол. Отборът му печели шампионската купа.
Имал е бизнес, свързан с мобилни
комуникации и разработване на нестандартни електронни устройства.
Поради нужда от средства за лечение
се налага да разпродаде бизнеса си.
Лекарите не дават надежда за излизане от тежкото състоянието, в което
се е намирал. Но със силна воля, упоритост, увереност в успеха на своето
оздравяване и подкрепата на семей-

ството си, опровергава мнението на
лекарите и постепенно започва да
възстановява движенията си. Въпреки трудните моменти, Яни запазва в
себе си онази ценност, наречена доброта, с която умее да разбира другите, да подава ръка в нужда, да влее
капка надежда и с доброто си чувство
за хумор да предаде весело настроение. Умее и знае как, защото душата
му има такива настройки. Амбицията,
с която е изпълнен, го тласка напред
и преди 2 години става първият човек в инвалидна количка, участвал в
Национален турнир за купата на Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците
в България”. След спечелен проект по
програма на Агенцията за хората с
увреждания за развитие на собствен
бизнес през 2010 г. създава "Едисофт
Я" ЕООД и възобновява дейността на
фирмата. Сред разработките на Яни
са първият Български офроуд рали
компютър, устройство за добиване
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на пчелна отрова, устройство за автоматично палене и гасене на фарове, колонки, улесняващи клиентите
на таксиметровите фирми и изобретеният джойстик за каране на коли
от инвалиди, който за съжаление не
може да патентова поради липса на
средства. Това са част от продуктите,
които предлага в направения от него
електронен център за стоки и услуги.

Би било добре в нашата
държава да се дава по-голяма
възможност на предприемчивите и изобретателни хора, за да
реализират потенциала си.
Пожелавам на Яни да остане същата силна личност. Да е
изпълнен с позитивизъм и смелост. Нека вярата и надеждата му вдъхват куража, с който
да продължава своята борба.

От 90 до 100
и нагоре...
Дядо Лозан
ОЩЕ ВЕЕ
БАЙРЯКА
И ВОДИ ХОРОТО
Иван Димитров

Лозан Николов от Монтана уверено вървя към своята 101–ва годишнина, която навърши в края на април.
Преживелият един век мъж е
бивш боец от артилерийски
полк, участвал е във Втората
световна война и до днес ходи
изправен като гвардеец. Бастуна взема отвреме навреме,
само за респект и достолепие.

За проявилите интерес към
устройствата:
http://www.magele.net/

Въпреки товара на годините,
дядо Занко, както го наричат роднините му, пази в паметта си хиляди събития от българската история.
Той е роден в белоградчишкото
село Върбовчец. През 1942 г. като
войник спасявал видинчани от голямото наводнение, причинено
от Дунав. Лично цар Борис го поздравил после за храбростта му. С
полка си през войната дядо Лозан
стигнал до Унгария. Там видял най-
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Дядо Лозан ...
красивите пейзажи в живота си край Балатонското езеро, спомня
си столетникът. Оттогава му е останал в главата унгарският и френският език, които научил също покрай войните.
След края на Втората световна война, на 9 май 2011 година,
100-годишният Лозан Николов влезе с бодра стъпка и
развя националния флаг в
залата на Младежкия дом на
Монтана при откриването
на честването за победата
над фашизма. „Не искам бастун, няма да срамя българското знаме, непреклонен
бе боецът-столетник пред
внучката си, която го придружаваше на тържеството.
Най-възрастният ветеран от
войните (на снимката в средата),
заедно с още двама бойни другари, бяха знаменосците на тържественото честване. Близо 8000 са
участниците във Втората световна
война от област Монтана. Десетки
са носители на най-високото отличие за войнска храброст. От тях
днес живи са малко над 300 човека,
каза председателят на областния
съюз на ветераните инж. Димитър
Тихолов- син на участник в боевете.
След 1945 г. Лозан Николов бил
варджия – добивал вар. Занимавал
се и със земеделие, и с дърводелство. Изработвал дограма, дюшемета, паркет. Преди няколко години се прибрал при единствената си
дъщеря - Марийка Луканова (на 72
г.), внучката Иванка и нейния мъж
Слави. Със Слави старият мъж се
разбирал отлично, тъй като и двамата са запалени по футбола. Като

млад артилерист старецът е играл
в отбора на полка „център-халфбег”, както той се изрази, а Слави
Георгиев е бил вратар на отборите на Монтана и Лом. Столетникът
има още трима внуци, четирима
правнуци и петима праправнуци.
Формулата за дълголетие на дядо
Лозан е проста “Човек трябва да
прави всичко по възможностите
си!” или казано с други думи да ра-

Дядо Лозан Николов с дъщеря си
и доц. Великов
боти, яде и пие според силите си.
Столетникът не докосва ракия и цигари, но с удоволствие пие по чаша
червено вино всеки ден. “През месец май е съборът на родното ми
село. Отивам там и ще водя хорото!”, смее се дядо Лозан. И с борда
стъпка слезе от втория етаж на кооперацията да изпрати гостите си до
портата с обещанието да се видим
и на 110 –тия му рожден ден.
Българският трибагреник, бутилка вино, малка икона с лика на
Свети Георги и 100 лева получи за
стотния си рожден ден Лозан Николов от Монтана от бившия председател на парламента доц. Борислав
Великов. Това стана на Гергьовден
- Денят на войнската храброст и
българската армия.
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В ПЛОВДИВ ОТКРИХА ПЪРВАТА У НАС

ЗАЛА ПО СПОРТНА СТРЕЛБА С ПНЕВМАТИЧНО
ОРЪЖИЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Анахид ХАРУТЮНЯН
Това стана в Световния ден за социална работа 20 март - в Общинския комплекс за социални услуги «Св. Георги». Лентата преряза зам. министърът на физическото възпитание и спорта Иван Ценов. На откриването бяха и зам. кметът
на общината по спортни, младежки дейности и социална политика Георги Титюков, Веселина Ботева, дирекетор на Дирекция социална политика, спортната легенда на града Динко Дерменджиев, общински съветници, председателката на ОО на СИБ Анахид Харутюнян, представители на бизнеса и изтъкнати
политици.
Директорът на общинския комплекс
Апостол Делев отправи поздравително слово към гостите и потребителите
на социални услуги, подчертавайки,
че това е първата зала, предназначена
за лица с физически и психически увреждания и първата крачка към разкриването на социален многофункционален спортен комплекс. В центъра
ще тренират деца с увреждания и техни връстници от социалните домове в
Пловдив и региона. Спортната зала е оборудвана със средства на Комплекса и
с труда на възпитаниците му - хора с увреждания.
В Комплекса за социални услуги «Св. Георги» се развиват пет вида спорт - басакетбол, волейбол, джудо, фитнес, гимнастика и тенис на маса. Ръководството на Комплекса съвместно със своите възпитаници тази година достойно ще
отбележат 60-годишен юбилей.
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Читателите на „Кураж” със сигурност ще си спомнят за хубавото момиче от
Плевен – Анелия Флорова , за което Мариана Еклесия разказа в един прекрасен очерк през миналата година. Анелия участва и в конкурса на списанието „Лице на Кураж”. А в края на 2011 г. излезе и книга за нея:

«Избрах да живея»

Автор е пак Мариана Еклесия. Книгата е
невероятно интересна и завладяваща, независимо от нелепата съдба на героинята. Припомняме – в края на 9 клас след тежка контузия в спортната зала Анелия остава напълно
неподвижна, за цял живот...
Редакцията разполага с пет екземпляра от
книгата и първите петима читатели, които се
обадят, ще я получат.
Освен това желаещите да се свържат лично с Анелия, могат да го направят чрез електронната й поща: aneliaf@abv.bg

През тази година
излезе стихосбирката

Дарете любов

на НАДЕЖДА ЩРЕГАРСКА, член
на организацията на СИБ в Угърчин:

Когато се роди дете звезда изгрява на небето,
дали е ден или пък нощ,
от щастие изпълва се сърцето.

«СЛЪНЦЕ В ДУШАТА»

Аз не съм професионален поет.
Стиховете
извират дълбоко от душата ми.
Те са отражение на моите чувства
към хората,
природата,
родния край,
родината, на
вълненията
ми. ...Надявам
се някои от
стиховете ми
да докоснат
и
вашето
сърце!

Искряща светлина е то,
изпратен Божи дар е на земята
и толкова надежди и мечти
бликат и преливат от душата...
За радост на родители, на близки,
то носи генетичен свой заряд,
най-хубавото взема то от всички,
наследник горд на целя си род.
Децата правят ни и по-добри,
те ангели са, слезли от небето,
усмивка детска мъката топи
и иде ти да прекосиш морето.
Когато срещнете дете сторете път, усмивка му пратете,
то - нежен плод от нечия любов любов и вие му дарете!
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През 2011 г. излезе книгата

„Георги Братанов – спомени и разговори”

- сборник от биографични материали. Съставители и редактори са неговата съпруга Руска и синът му Никола. В книгата са публикувани спомените на
десетки хора, имали честта не само да познават Георги Братанов – те са били
негови съмишленици и приятели. Ето няколко реда, казани от тези хора:

„...Ние вярваме, че той пак и пак ще ни потрябва непременно,
ще потрябва на всички нас, които го обичахме като свой роден
брат, като верен приятел, мъдър съмишленик и модерен съвременник. Вярваме, че ще ни трябва винаги, докато сме живи...”

Сборникът съдържа: разговорите му с Константин Младенов, записани на 16 касети, едната от които е
изгубена; повестта от спомени „Неравноделен живот”; други спомени
от него; спомени и посвещения от
негови приятели, роднини, писатели
и съвременници; една глава е посветена на рода и семейството.

Прашинки златни
Какво ще сме след
осем хиляди години?
Прашинки някакви на дъното
сред пясъците сиви.
А над нас ще бяга
бързотечно пак реката на живота
и никога през ум не ще й мине,
че ние съществуваме под нея.
Какво от туй, че толкова
сме страдали
от щастие, от ревност, от раздели!
Какво от туй, че любовта ни
беше болка!
Прашинки някакви на дъното
след осем хиляди години...
И все пак,
вярвам аз, че и тогава
на хората ще бъде нужно злато.
И може би по най-модерен начин
сред пясъците сиви
ще търсят точно нас –
любовта ни, ако е успяла
в прашинки златни да ни прероди.

Константин Младенов:
Георги Братанов беше силна личност – външно скромен и тих, но
човек, добре познаващ цената на
таланта си и високата творческа
мисия, която има. Бе добронамерен,
човечен. Никога не е злословил. Напротив, винаги се стремеше да намери доброто, ценното, талантливото в хората и да ги стимулира.
Имаше неповторимо артистично
присъствие, което предразполага-
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Константин Младенов:
ше за общуване – нежен и мъдър,
задълбочен и весел, без нравоучения, но с жив хумор – можеше леко
да се сближи с всекиго, независимо
от възрастта, образованието и
социалното положение.
Огромната му работоспособност и уникалната му памет бяха
изумителни. Беше едновременно
главен редактор на сп „Зари”, говорител на ССБ, председател на Балканския клуб на журналистите
от масмедиите за слепите, главен
редактор на балканския литературен алманах „Висока светлина”
и на литературното списание
„Съдба”, вицепрезидент на фондация „Човещина”. Работеше върху
ръкописите на няколко книги едновременно, публикуваше активно
в периодичния печат, радиото и
телевизията. Намираше време винаги за всичко и за всекиго.
При него сп. „Зари” стана инте-

ресно, търсено издание за култура
и литература с известни сътрудници. Така слепите интелектуалци и всички членове на ССБ имаха
един широко отворен прозорец към
националната и чуждестранна литература и култура.
Организираше с желание литературния конкурс „Тамирис” в
рамките на ежегодните културни
празници в ССБ.
Последната ни среща беше в началото на май 2000 година, когато го изпратих на влака за Ямбол,
където занесе ръкописа на романа
си „Таверна „Демократики”.
Това е бил и последният му житейски път. Път към селенията отвъд. Почина един ден преди
Гергьовден – в такива дни си отиват големите личности. Почина
в центъра на родния си град Ямбол,
където остана вграден в името на
младежкия дом и в Националната
литературна награда, учредена от
ССБ и СБП.

Дон Кихот
Търсете ме,
когато бързи нощни влакове
с меча си преминат през съня ви
и релсите, опънати след тях,
започнат да повтарят,
че на следващата гара слизам.
Ще ме откриете
по куфара – свидетел на миражите
от триста намерения,
по нетърпението на обувките
с единствено наследство –
километрите.
Търсете ме!
Ще ви потрябвам непременно,
когато сън в очите ви не легне,
когато с точността на статистиците
измерите чрез триста формули

абсурдността на всички
заблуждения,
когато си заключите усмивките.
Тогава ще се сетите за мен,
за релсите, миражите и хоризонтите.
Търсете ме!
Кръстопътищата са като ръцете
на ония великани,
за които Санчо Панса ни внушаваше,
че им казвали вятърни меленици.
Все едно е!
Важното е, че са омагьосани
от тайнството на още
нерешени хиксове
и аз съм длъжен да се боря с тях.
Търсете ме!
Пред всеки хикс ще ме откриете.
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Тодорка Димитрова
Защо пиша?
От ямб и хорей - нищо не разбирам.
Да римувам - също не върви.
Но написаното струи от сърцето
а това е по важно, нали?
Трябва да уча- това си го знам.
Но времето дали ще ми стигне?
На шейсет се трудно става поетзатуй простете и не съдете.
А аз ще продължавам да пиша.
Ще редя словата както си знам.
Ще се радвам ако успея, частица
от моята вяра да ви предам.

Старост ли?
В живота ни спохожда всичко:
мечти стремежи, постижения, провали.
Падаш, ставаш,отново мечтаеш,
постигаш нещо - в друго се проваляш.
И тъй...животът си тече.
Не усещаш кога си остаряла.
Стъписваш се, когато се огледаш,
сякаш в криво огледало.
Какво от това, че сме вече стари?
Какво от това, че всичко ни боли?
Момичето от младостта остава,
момичето, изпълнено с мечти.
То и днес продължава да мечтае.
И днес не спира да твори.
То е все тъй неудържимо,
когато нещо си науми.
Всеки по този път ще мине.
Остаряват нашите тела.
Но духът не може да загине,
Все тъй млад е и на сто лета.

Учител
Моята любима учителка влиза,
дъската черна поглежда с тъга.
Нервно придърпва синята блуза,
а по бузата й пълзи сълза!
Последният час на класа е сега!
гласът й нежен в стаята звучи.
Омайните думи са същите,
но тъга навяват, шептят!
-Довиждане , учителко любима,
помахай ни за сбогом със ръка!
Прости, ако сме оставили и ние
цветчета бели в посивялата коса?
Дали бръчките ти умножихме
в прогресии геометрични?
Дали живота ти скъсихме,
с подвизите си героични?
Очите ни питат, устата мълчат,
прошка да измолят нещат.
Ако с очи помълчим, а с уста проговорим,
ще прозвучи най-нежната симфония симфонията на Благодарността!

На Мариана
(на първородната ми дъщеря)
Сгушена в прегръдките на изгрева
огряваш всяко кътче тъмнина.
До бяло нажежена светлина,
корона е в златната ти коса!
Аромат на рози в приказния миг
обгръща твоя мил, лунен лик.
Смолист вятър косите ти развява,
слънцето във тях съзира, спира!

Веса Гаджалова

2 юни в деня на Ботев
и на загиналите
за свободата
и независимостта
на България поклон!

ТОЗ,
КОЙТО
ПАДНЕ
В БОЙ
ЗА
СВОБОДА,
ТОЙ
НЕ УМИРА...

