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«Молим управляващите да надникнат
в клубовете ни и да видят тези хора как умеят
да осмислят своя живот!...»

НЕ ГО КАЗВАМЕ ЗА ПРЪВ ПЪТ!
Тези редове в дописката на Димитрина
Гунчева от Горна Митрополия станаха повод за
следващите редове. Не че се казва нещо ново този извод кънти от всички страници в Кураж
особено сега, когато правим равносметка
за едно богато на събития лято. Не че го
казваме и ние за пръв път и по делнични сбирки,
и на официални форуми, и на срещи с видни хора,
от които очакваме важни решения. Но когато
казваш, че си добре, че си дори щастлив, че
животът ти е придобил повече смисъл, сякаш
не ти обръщат внимание... По-лошо - завиждат
ти! И започват да злословят. Тези там, от
Съюза на инвалидите, бабите и дядовците с
бастуните, те само харчат държавни пари и
гледат по екскурзии да ходят, на трапези да
седят, за фестивали да мислят...
Колко лошо било да се почувстваш - макар
и за малко - щастлив в своята общност на
празник или на екскурзия! Колко лошо било зрънце по
зрънце да събираш хубави мигове в своята общност
и да се почувстваш - макар и за малко - по-равен с
другите, със здравите и независимите!
Има ли друг такъв социален проект, който да
осигурява възможност на хората да бъдат пощастливи!? Защото голямата общност, държавата
ни, има големи задачи и не успява да стигне до
малкия човек (макар че би трябвало!) и затова
е предоставила на сдруженията на хората с
увреждания възможността да мислят и за щастието
- като нестопанска, непечеливша, но с голяма
възвръщаемост за духа на народа ни дейност.
Ако можете, хора, бъдете още по-щастливи!
Задава се един от големите форуми на нашия Съюз
- направете го и там този особено важен извод за
четвъртвековната дейност на СИБ!
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победи, пътешествия, развлечения ...
незабравимо лято!
Елена ЕНЕВА

разград

   

На 9 и 10 юли ние, от вокална група „Детелина” при клуба на
СИБ в Разград с председател Иванка Петкова, взехме участие
във десетия фестивал на хората с увреждания в кв.
Църква. Подготвихме определената за нас шатра, в която подредихме типичните за нашия район предмети на бита и, разбира
се, прочутото за разградския край – кисело мляко. Удоволствие

за нас беше, че председателят на СИБ г-н Коцев, удостои с внимание нашата шатра, а ние го посрещнахме с гювече с кисело
мляко. В късния следобед се качихме на сцената, за да покажем
и колко хубаво можем да пеем. И се вълнувахме, защото журито
беше председателствано от обичаната от всички нас, талантливата ууМими Иванова. След това тя ни поздрави в шатрата, където я закичихме с капанска китка, подарихме й гювече с кисело
мляко. Горди сме, че бяхме оценени по достойнство: със сребърен медал за групово изпълнение, грамоти за участие и в алея на
занаятите, грамоти за изпълнение на дует на Иванка Петкова и
Тодорка Маринова. Завърнахме се и с куп подаръци, изработени
от колеги от съседните шатри. Получихме и плакет за цялостно
участие, по случай 10-тия юбилеен фестивал на хората с увреждания, Перник 2016 год.
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След като отшумя сценичната треска групата
разгледа града и неговите забележителности,
крепостта „Кракра” и околностите. По обратния
път минахме през Плевен, където разгледахме
панорама „Плевенска Епопея“, посетихме и
клуба на инвалидите в Плевен, в който ни посрещна председателката и членове на организацията на СИБ. Споделихме опит с колегите си оттам , а те ни почерпиха, въпреки умората си от фестивала.
Благодарим на организаторите на 10 юбилеен фестивал на хората с
увреждания - Перник за споделените мигове и им пожелаваме много
здраве, успехи и лично щастие.
ТВЪРДИЦА
Членовете на клуба на СИБ
„Вяра, Надежда и Любов” и на
учителския Пенсионерски клуб
„Полъх от младостта” посетиха селищата, които първи
се надигнаха срещу петвековната тирания.
Пристигнахме в Копривщица.
Градът е създаден в края на Второто българско царство – края
на XIV в. Опожаряван е три пъти.
През епохата на Възраждането
местните търговци, занаятчии,

Радка ЗЛАТЕВА
бегликчии започват строителство
и благоустрояване на селището.
Една от тези къщи, които посетихме е къщата-музей на „Тодор
Каблешков”. Бащата му чорбаджи Лулчо Каблешков бил богат
търговец. Синът му Тодор учи в
местното училище, после в Пловдив и Цариград. И първата, и втората му майка и сестра му Пена от
малък го възпитават в свободолюбив дух и омраза към турците.
Той застава начело на революционния комитет в
Копривщица.
Движейки
се
по улиците на
Копривщица, минахме Калъчевия
мост и стигнахме
„Лютовата къща”.
Къщата е интересна със своята
красива архитектура и богата стенописна украса. В
приземния етаж
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ТВЪРДИЦА
разгледахме автентични копривщенски плъсти (тъкани от непредена вълна). Всяка мома е трябвало да има поне една плъст, на
която младоженците да прекарат
първата брачна нощ.

Къщата музей на Димчо Дебелянов ни посрещна с думите:„ Да
се завърнеш в бащината къща,
когато вечерта смирено гасне…”.
На двора майката на поета, оживяла под длетото в зеленикавия
камък, седи на прага на своя дом
и в кротък унес чака да дойде и
нейното чедо...
Продължихме към Панагюрище. Посетихме Историческия
музей. Разгледахме археологическата зала и останалите зали, разкриващи участието на панагюрци
в Априлското въстание. Видяхме
в специалната зала и „Панагюрското съкровище”. Човек с часове може да съзерцава и да немее
пред изяществото на красотата в

изработката.
Не можем да не посетим и
къщата на Райна Попгеоргиева –
неречена от народа „Райна Княгиня”. Екскурзоводът увлекателно и
емоционално ни разказа за нейния живот.
Нашата екскурзия завърши с
разглеждането на „Тракийския култов
комплекс”
при
Старосел. Намира
се в „Четиньова могила” открит и
разкопан от
Георги Китов
през 2000 г.

Благополучно
се завърнахме
в
Твърдица.
Всички останахме доволни от проведената екскурзия. За това помогна и шофьорът Стоил Тодоров от
фирма „Василеви”. При нужда той
помагаше на хората. Винаги се
вслушваше и изпълняваше нашите желания. Най-важното е, че
познаваше всички обекти за посещение и винаги бяхме на точното
място. Благодарим му!
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Таня Попова

с. капитан димитриево

Дружеството на СИБ „Вяра
и Надежда” в селото с председател Георги Стефанов
благодари на кмета Господин Зайчев, на Георги Петър
Нейчев, на Атанас Иванов, на
Христоско Иванов и на Димитър Игнатов, които дадоха
възможност на членовете на дружеството да направят екскурзия до
Добра вода с хубав обяд и много хубаво прекарано време!
свищов

Силвия ИЛИЕВА

По
повод
1335 години от
основаването
на Българската
д ъ р ж а в а ,
наречена
още Дунавска
България през
681г., в началото на юни Клуб
на СИБ „Вяра,
Надежда, Любов“ – Свищов организира тридневна екскурзия до
исторически обекти в околностите на Шумен и първата столица Плиска.
Най-напред разгледахме Биосферния резерват край с. Сребърна, а
втория ден отдадохме изцяло на нашата история. Плиска, столица на
Първата българска държава в периода от 681 до 893 г. Докоснахме се
до бита и културата на нашите прадеди. Продължихме към културноисторически комплекс «Двор на кирилицата». Поводът за създаването е знаменателен - честването на 1150-годишнината от Покръстването на българите в източно-православната християнска вяра. В късния
следобед бяхме изправени пред величествените скали на Мадара и
Мадарския конник. През третия ден посетихме паметника „Създатели
на Българската Държава“. Шуменската крепост - първото укрепление
на това място е построено преди 3200 години, което го прави едно от
най-старите на територията на България.
Всички бяхме доволни от хубавото пътешествие и емоционално
обогатени от видяното, от величието на нашата история.
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СИМИТЛИ

София ПОПНИКОЛОВА

Голяма изненада направи
кметът на община Симитли
Апостол Апостолов на празнуващите в клуба на СИБ «Кураж».
Събралите се да се почерпят по
случай 15-ия рожден ден на клуба,
бяха
приятно
изненадани от
появата на кмета с огромна шоколадова торта
с фойерверки
и свещички. В
чест на празника и любимото
им място за прекарване на няколко часа от деня, жените бяха
направили баници и питки, с
които бяха отрупали масите. Не
липсваше и наздравица за дълги
години здраве, кураж и благополучие. Кметът гръмна бутилка
шампанско и пожела на всички
да не спират да се радват на
малките моменти, да са много
здрави, да бъдат все така активни и жизнерадостни. Председателят на дружеството на СИБ в
Симитли София Попниколова
благодари от името на всички
за страхотната изненада и вдигна чаша за здраве и берекет.

Николина Спасова

дупница

Организацията на СИБ в Дупница разнообрази живота на
своите дългогодишни членове с поредица от екскурзии и
празнични срещи. Екскурзиите бяха до Гигенски Манастир,
Рупите-Преподобна Стойна (Златолист), до Самоков - Цари
Мали град, обща сбирка на Управителния съвет с членовете на
клуба - на Парк Рила – Дупница, Берковица-Клисурски манастир-
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Вършец, Рилски Манастир. Групите бяха по 45-души - членове
на организацията. Всички прекарахме незабравими моменти,
запознавайки се с историята на тези места, които някои посетиха за пръв път. Присъстващите благодариха на г-н Георги Бу-

цев, председател
на организацията за чудесно
избраните маршрути. Членовете на
организацията вече посещават по-често
клуба и са изключително доволни
обслужванеот
то, от вниманието, което им се
обръща ежедневно и индивидуално от новия персонал
на клуба, от медицинския работник и техническия сътрудник.
На последната снимка - ръководството на
организацияата.
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Илка БАНКОВА
Едва ли има някой от участниците в Арт-ателието към клуба
на СИБ във Велико Търново,
който да не е останал възхитен от
участието ни в 10 юбилеен републикански многожанров фестивал на хората с увреждания в град
Перник и в двудневната екскурзия, която проведохме след това.
На фестивала в Перник се представихме отлично. Журито остана изумено от предметите, които
бяхме изработили
и заслужено ни
присъди
най-високото отличие - “Плакет“, пет
дипломи
за
участието ни
в два скеча, една хумористична сценка и
две собствени творби. Награда за
отличното ни представяне беше
двудневната екскурзия. За местата, които посетихме, много от нас
само са мечтали, а сега мечтите
им се сбъднаха...
Първият ни обект беше Черногорския манастир Свети Безсребреници Козма и Дамян. Манастирът се намира на 1000 м
надморска височина в полите
на връх Тумба - Черна гора сред
чудесна природа. Върнахме се в
Перник и там посетихме единствения по рода си на Балканския по-

велико търново
луостров музей на минното дело.
Никога не сме си представяли,

че ще слезем на 60 м.
под земята,
без дори да
усетим.Наш
екскурзовод
беше
г-н Гюров,
който
изключително
и н те р е с н о
ни показа
30-те експозиции, представящи
развитието на минното дело в
България. Научихме ,че в началото въглищата са се извозвали
с коне, които са живели само под
земята. До входа на музея видяхме вкаменено дърво на повече
от 50 милиона години, наречено
дърво на щастието. При влизане в
мината миньорите са се докосвали до него за щастие. Докоснахме
се и ние.
После потеглихме за град Банкя. Отседнахме в хотел „Жеравна“
и прекарахме там времето с много, много смях и забавления.
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На втория ден
потеглихме за Витоша. Спряхме в
Боянската Църква „Св. св Никола
и Пантелеймон“.
През 1979 година тя е включена
в листата на световното културно историческо
наследство
на
ЮНЕСКО.
Посетихме и
Златните мостове,
и Каменните морени. До Черни връх
не можахме да
стигнем, тъй като
времето ни притискаше, но не пропуснахме да отидем до
София. Там спряхме
до храм-паметник „Александър
Невски“, църквата „Света София“
и криптата към нея. Видяхме и
паметника на цар Самуил. Направихме си много снимки пред Народното събрание и паметника на
Цар Освободител.
Последната ни дестинация
беше Гложенския манастир “Св.
Великомъченик Георги Победоносец“. Занемяхме пред панорамата, която се откри пред нас, но
и ни се искаше да извикаме „Прекрасна си наша Родино“! Тук научихме, че в Гложенския манастир
често е отсядал дякон Левски и
основал комитет. Видяхме неговото скривалище. Половин година от живота си тук е прекарал и
авторът на „Нещастна Фамилия“ и

„Иванко убиецът
на Асеня“ Васил
Друмев.
Още
веднъж
искам да кажа, че
всичко което видяхме беше уникално. Затова в
предстоящата година нашето арт
ателие
трябва
да работи много
упорито, за да заслужим пак малка екскурзия и да
дообогатим знанията и впечатленията
си от нашата страна.
И накрая от мое
име и от името на

всички участници в ателието искам да благодаря на нашата ръководителка Йотка Вълева, която
ни подари тези дни, изпълнени с
толкова приятни преживявания.
Желаем и много здраве и да бъде
все така всеотдайна.
Не по-малко благодарности и за
кмета на община Велико Търново
инж. Даниел Панов, който ни осигури средства за да осъществим
това незабравимо пътуване.
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Валентина Симеонова

Кюстендил - радомир

Организациите но СИБ в Кюстендил и Радомир си направиха
среща на Граничкия манастир
в началото на юли. Събраха се
123-ма души. Целта им беше да
се опознаят, да обменят опит в
организационната си работа и да
се повеселят. Имаше, разбира се,
и почерпка – череши от Кюстендил, боза и дъхава питка от радомирци.

Снимки Димитър Точев
Светломир КИРОВ

Членове
на
клуба на СИБ
в град Кубрат
с председател
Нина Костадинова, проведоха екскурзия до Тутракан. С групата бе и председателят на РО на
СИБ в Разград Радослав Няголов.
В Тутракан кубратчани участваха
в традиционното тържество „Ог-

кубрат - тутракан
неният Дунав“. Домакините бяха
организирали в крайдунавския
парк един страхотен празник,
изпълнен с много настроение и
приятни емоции. На сцената се редяха състав след състав, а всички
присъстващи опитаха от вкусните
рибена чорба, миди и качамак. С интерес наблюдаваха и състезанията по
воден слалом за едноместен и двуместен каяк,
спортен риболов и други.
До
късно
вечерта
продължиха
приятните моменти на брега на Дунав,
като всички останаха много впечатлени от видяното и преживяното в крайдунавския град.
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балчик
Хората с увреждания от Белия град и техните приятели се веселиха в крайбрежен ресторант. Слави Славов - председател на
СИБ - Шабла и член на УС на регионалната организация, дари икона с образа на Света мъченица Марина и специално посвещение
от името на организациите от Добрич, Шабла, Каварна и Тервел:
«Честит първи рожден ден! Нека всяка ваша идея стане реалност
и ви донесе щастие и пълноценност!»

Клуб на СИБ в Балчик
“Св. Марина” с председател
Деспина Маринова
«Преди една година клубът на хората с увреждания „Св. Марина“ ста
на част от СИБ. Събрахме се хора с обща съдба, които ежедневно с воля
и кураж отстояват правото си на достоен живот. И така цяла година
всеки вторник и четвъртък се събираме в клуба, споделяме болка и ра
дост, даваме си кураж и се борим да променим съдбите си. На всички
вас желая това, което и на себе си - най-необходимото, здраве - което,
когато го имаме, не пазим. Желая ви любов - защото така малко я има.
Желая щастие, което винаги е някак далече, когато ни потрябва. Же
лая ви надежда, която често губим. Желая ви успех, който животът не
ни гарантира. Не губете вяра и желание за живот!» - честити празника
Деспина Маринова на присъстващите над 40 души.
Но за хората с увреждания в Балчик са важни преди всичко делниците. Затова настояват да се спре
паркирането по тротоарите. Това
коментира председателят на клуб
„Света Марина“ Деспина Маринова. На 17 юли, когато църквата
почита света Марина - закрилни
ца на здравето, организаци
ята
отбеляза една година от учредя-

ването си с цел защита на хората
в неравностой
но положение.В
клуба, който е към Съюза на ин
валидите в България вече членуват 60 души. В равнинната горна
част на Балчик улиците и тротоа
рите бяха ремонтирани и адаптирани за свободно придвижване
на хората в колички, но за съжаление на всеки тротоар са спрени
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балчик
коли, описа ситуацията Маринова
и посочи, че това е проблем и на
майките с колички, които са принудени да вървят по шосето. В
долната част на града тротоарите
не са адаптирани за хората със затруднено придвижване, допълни
тя.
Трудноподвижните и ле
жащо
болните към организацията биват
посещавани и консултирани наймалко веднъж месечно. Оказва се
съдействие при подготовката на
документи за получаване на колички и други помощни средства,
както и за явяване пред ТЕЛК.
Това, което трябва да се промени,
според членуващите в клуба, е
рзмерът на инвалидните пенсии,
които са много ниски. „Нашата
цел е да разнообразим живота на
тези хора, кито са затворени, както и да разбере обществото ни, че
слънцето грее еднакво за всички”
– апелира за равнопоставеност
Деспина Марнова. Възпитанието
в толерантност започва още от
детската градина, категорична е

тя. В тази връзка бе организирана седмица на толерантността в
детските градини. През тези дни
децата учеха големите на толерантност. Отношението трябва
да е еднакво, защото тези хора не
са втора ръка, категорични са от
клуб „Св. Марина”.
Срещите на клуба се осъществяват в бившия гарнизонен
стол в жк „Балик” във вторник и
четвъртък и всеки е добре дошъл
със своята история, болка, радост
и желание за помощ.

Димитрина ГУнчева

с. горна митрополия

Деспина Маринова, председател на клуб „Св. Марина“
- Балчик и Слави Славов, председател на СИБ - гр. Шабла
Фото: в-к „Балчишки телеграф“

През 2002 г. се създаде дружеството на СИБ в с. Горна Митрополия. А от 5 години то има самостоятелен клуб. По този повод бе организирано тържество, на което присъстваха 40 души. Бяха получени много поздравления - от Директора
на дома за стари хора - с. Горна Митрополия г-жа Петрова, от
Директора на ОУ в селото г-жа Тоткова - тя подари на клуба вентилатор, от г-жа Дамянова, която е от „Мистерия на
българските гласове“ - тя подари много цветя и голяма торта,
а г-жа Райничка Петрова също подари за всички сладкиши.
Най-възрастната жена в клуба поздрави присъстващите и
подчерта, че тези хора достойно са извървели своя житейски
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път, че са все още потребни някому...”И винаги да сме заедно и
единни...” След запалените свещички на тортата, всички запяха „Многая лета“... Присъстващите бяха поздравени и от
вокална група „Феникс“. После имаше богат обяд, много песни,
танци, анекдоти, стихове и хора...
Молим управляващите да надникнат в клубовете ни и да видят тези хора как умеят да осмислят своя живот! Колко много
са мероприятията, които се провеждат от това дружество и
от вокалната група! Да, наскоро заслужихме два златни медала
– от Десетия юбилеен фестивал на хората с увреждания в Перник и от областния преглед на художествената саводейност
пак на инвалидите...
кюстендил

Виолета АТАНАСОВА

Фолклорната група при ОО на СИБ - Кюстендил досега не е пропускала нито едно издание на фестивала в Перник и винаги се е представяла
отлично в голямата конкуренция. От 8 години ръководител на формацията, която пее под акомпанимента на акордеониста Румен Васев, е Теменужка Терзийска. Именно тя предложи на УС в знак на благодарност към
десетте жени от групата за тяхната сърцатост, за таланта и за спечеленото златно отличие на юбилейния фестивал, в клуба да бъде организиран
другарски
обяд. Това е
малък жест
от страна
на
съюзното ръководство за
в с е отд а й ния труд на
певиците,
сподели Т.
Терзийска.
Организацията за празника бе направена от нея и от други две дами,
ангажирани с каузата да се прави по-разнообразен и по-ведър животът
на клубните членове – Валентина Симеонова - председател на организацията - и Елена Захариева - организатор на регионалната структура.
Средствата бяха от спонсор, пожелал името му да не се афишира, а за
хубавото настроение с песни, хора и наздравици се погрижиха всички
присъстващи на милото събитие. На всеки от тях председателката Валя
подари по една четирилистна детелина за късмет с пожелания за здраве и нови фестивални успехи.
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полски тръмбеш

Марияна АНГЕЛОВА

На 15.07.2016 г. се проведе първият

ПАРТНЬОРСКИ ИНИЦИАТИВИ

турнир за параолимпийци,
организиран от Община Полски Тръмбеш
и Българска Параолимпийска Асоциация

Взеха участие 30 спортисти с увреждания от цяла
България и 11 - от ОО на СИБ - Полски Тръмбеш. В програмата на състезанията бяха включени четири вида спорт:
тенис на маса, петанка, плуване и вдигане на тежести.
Подготвени бяха и демонстрации
по тласкане на гюле и хвърляне на
копие.
Състезателите от ОО на СИБ
- Полски Тръмбеш взеха участие в
трите дисциплини:
- Тенис на маса: Пенка Петрова, Димитър Милушев, Христо
Некезов и Георги Некезов. Димитър Милушев се класира на трето място с бронзов медал и статуетка.
- Петанка : Христо Некезов, Георги Йорданов и Георги Ангелов се класираха на първо място отборно със златни медали и златна статуетка.
Стефан Цанов, Златин Златинов и Георги Некезов се класираха на второ място отборно със сребърни медали и статуетка.
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Марияна Ангелова Мария Некезова и Пенка Петрова се класираха на
трето място отборно с бронзови
медали и статуетка.
- Плуване: Стефан Цанов, Христо Некезов, Мирослав Мойсеев и
Георги Некезов. В тази дисциплина победител е Мирослав Мойсеев на трето място с бронзав медал.
Всички награди са поставени във
витрините на клуба, за да ни напомнят за труда, който положихме и отличното ни преставяне. Гости на турнира и в подкрепа на състезателите бяха от РО на СИБ В. Търново - г-жа Йотка Вълева, г-н Станислав Добрев, от ОО на СИБ - В. Търново - г-жа
Величка Накова и от ОО на СИБ – Горна Оряховица г-жа Данка Петрова.
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С присадени сърце и бъбрек
хасковлия стана
европейски шампион
Олга ВЕЛЕВА
Четирима български спортисти завоюваха 14 медала, 7 от
които златни, на eвропейското първенство за трансплантирани, което се проведе във Вантаа, Финландия. Страната ни беше
представена от Мартин Настев, Георги Пеев, Евгени Георгиев и
Огнян Ганчев.
“Постигнахме нещо невиждано! 14 медала от Европейско
първенство за трансплантирани! Поклон пред дарителите
на органи! Благодарим на хората, които помогнаха финансово
това нещо да ни се случи!!! Поклон и пред лекарите, които ни помагат, въпреки
трудностите в
системата на
здравеопазване
в България”.
Това сподели
единственият
участник
на
първенството
с два трансплантнирани
органа – сърце и
бъбрек, хасковлията
Георги
Пеев. Той стана
шампион на 100
м бруст на Еевропейското първенство за трансплантирани във Вантаа, Финландия. Общинският съветник и ексглавен редактор на “Хасковска Марица” завоюва още три сребърни медала в плуването
- на 50 и 100 метра свободен стил и 50 м бруст. Пеев трябваше
да участва и в леката атлетика на 400 м гладко бягане, но поради лошо време състезанието бе отменено.
„Повечето отбори имаха треньори и масажисти, докато ние
успяхме да заминем, благодарение на спонсор, който ни осигури
екипировка. За втори път държавата ни обърна гръб. Въпреки
това ние заехме 8-9 място от общо 24 държави“, каза след завръщането на българската група Евгени Георгиев.
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Най-успелият
български
плувец
Петър Стойчев
подкрепи
Албена Пенева
Жани Димитрова
Поморийката Албена Пенева преплува
повече от 5 километра за малко повече
от три часа. Какво толкова? Така би казал
някой, който не знае, че тя е в състояние
след инсулт, с 87% инвалидност, с пареза
на десните крайници. Че го прави за пети
път и не се отказва да покаже, че хората
с увреждания са като всички останали.
Тя обаче не е като всички останали, Албена е честна, упорита,
настойчиво
преследва целите си, не се отказва и не
се предава пред трудностите. Когато каже
нещо - го прави. За пореден път тя доказа
и на себе си, и на другите, че духът е посилен от тялото.
Въпреки сутрешното морско вълнение,
тя не се отказа.Човешката й воля надделя
над природната стихия и тя разстоянието
в морето край Поморие. Подкрепиха я и
роднини, и приятели. Редом до нея в плуването бе Георги Гуменов в лодката си.
Морална подкрепа й даде най-успешният
български плувец Петър Стойчев, с когото тя комуникира през последните месеци.Т ой обеща да плува с нея, но поради ангажимент в последния момент с децата от отбора по плуване, не успя да дойде, но й
пожела успех, сподели плувкинята.Може би следващия път двамата ще
плуват в морето край Поморие. Защото Албена Пенева няма да се откаже да проправя пътя на собствения си живот и на живота на хората с
увреждания. Пътят на пълноценното човешко съществувание.
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наградените участници в
Десетия юбилеен фестивал на
хората с увреждания в Перник

09 -10
юли

АРТ-СЕДЯНКА

2016

ДЪРВЕНИ ПЛАКЕТИ
1. Вецка Стойнева - д-во на СИБ Църква
2. ОО на СИБ – Сопот – „Веселяци”
3. Д-во на СИБ - Богданов дол към
ОО на СИБ - Перник
4. ОО на СИБ - Сливен
5. Г-жа Ирена Соколова народен представител
6. Анита Тараланска - организатор на фестивала
7.Борислав Николов - танцьор
8. Петра Атанасова - д-во
на СИБ - Проф. Иширково
за помощта в организацията на фестивала
9. Сем. Николови
10. Емил и Лили Тодорови
11. Левтерка Станоева
и Боян Митев
12. Людмила Николова - за
дългогодишно участие в журито
13. Олга Миленова
14. Развигор Попов
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15. Диляна Боянова – конферансие
- за отлично представяне
16. Д-во на СИБ - Големо Бучино 17. ОО на СИБ - Трявна – иконопис
18. ОО на СИБ – Дулово
19. ОО на СИБ - Тутракан
20. Горно Драглище за цялостно представяне
21 ОО на СИБ - Разград
22. О на СИБ - Велико Търново
23. ОО на СИБ - Габрово,
ВГ „Надежда”
24. ОО на СИБ Дългопол
25. Д-во на СИБ Шишковци
26. Георги Георгиев - за
дългогодишен принос в
организацията на фестивала
спонсори
27. Сем. Георгиеви
28. Братя Вучкови
МЕТАЛНИ ПЛАКЕТИ
за цялостно представяне
1. ОО на СИБ - Никопол
2. АА на СИБ - ГУЛЯНЦИ
3 ОО на СИБ - ПЛЕВЕН
4. ОО на СИБ - Средец
5. Добрич
6. София - Люлин
7. Дряново - Росна китка
8. Д-во Калище към ОО на СИБ Ковачевци
9. Русе - Росна китка
Ю. Левтерка Станоева – д-во на
СИБ ”Силен дух” - кв.Църква
ЗЛАТЕН МЕДАЛ
1. ОО на СИБ - Кюстендил
2. Д-во на СИБ - Софрониево
- Враца
3. Благоевград - група „Демос”
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наградените участници...
4. Карлово - Мъжка група
5. Снежана Георгиева - лично творчество - д-во на СИБ „Силен дух”
6. Д-во на СИБ - Казичене
7. Д. Митрополия - Петко Коцев лично творчество
8. Трявна - група „Детелина”
9. Сопот - Галина Петрова
10. Тутракан - Ана Александрова
11. ОО на СИБ - Средец Стоянка Петрова
12. Д-во на СИБ с. Бреница група „Росна китка”
13. Парашкева Михайлова - за песента „Зайди, зайди слънце”.
14. Д-во на СИБ - Две могили - към
РО на СИБ- Русе
15. Габрово Ритмотерапия „Жар”
16. Д-во на СИБ с. Бреница Мария Бранчовска
17. Кюстендил - Фидана Стефанова
18. Перник - хумор - Искра Мишова
19. Габрово – ВГ „Надежда”
20. Сливен -Денка Охова
21. Плевен - Алея на занаятите РО на СИБ
22. Щръклево - Алея на занаятите
- РО на СИБ - Русе
23. Иваново - Алея на
занаятите - РО на СИБ - Русе
24. Соколаре - Певчевска
група към РО на СИБ - Враца
25. Трявна - лично творчество
на Василка Недева
26. с. Градина певческа група
27. с. Градина - Алея на
занаятите
28. Д-во на СИБ - Големо
Бучино
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29. Проф. Иширково – Алея на занаятите
30. Тутракан - Певческа група
31. ОО на СИБ - Бяла Слатина
32. Богдановдол - РО на СИБ - Перник
СРЕБЪРЕН МЕДАЛ
1. Д-во Софрониево - РО на
СИБ - Враца – солистка
2. ОО на СИБ – Дулово
3. Д-во на СИБ – Соколаре - солистка
4. Пещера - Певческа група
5. Бяла Слатина - солист
6. Николай Ангелов - писател от
ОО на СИБ - Сопот
7. ОО на СИБ - Велинград
8. ОО на СИБ – Средец,
към РО на СИБ – Бургас
9. Цветан Виденов –
ОО на СИБ – Перник
10. Петруна Денева –
ОО на СИБ- Перник
11. Адриян Венциславов д-во на СИБ Църква
12. Д-во с. Проф. Иширково обичай
13. ОО на СИБ - Разград Боян Ангелов
14. ОО на СИБ – Гулянци група „Златна есен”
15. ОО на СИБ - Плевен група „Пей сърце”
16. Пловдив – състав „Настроение”
17. Д-во на СИБ - Щръклево Певчевска група
18. Д-во на СИБ - Шияково група „Дълголетие”
19. Варна - група „Детелини”
20. Д-во Г. Митрополия група „Феникс”
21. Сопот - машина бродерия
-Лиляна Данчева
22. Добринка Тончева
- Алея на занаятите, д-во Църква
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наградените участници...
23. Елена Димитрова Алея на занаятите -д-во
Църква
24. Габрово - Стоянка
Вангелова
25. ОО на СИБ – ТрявнаПевческа група „Ралица”
26 ОО а СИБ - Пещера Илияна Тошева
27. Боровци - цялостно
изпълнение.
БРОНЗОВ МЕДАЛ
1. Дебърските баби
2. Д-во Боровци
3. Василка Пеева Алея на занаятите
4. Благоевград - дует
5. ОО на СИБ - Радомир Зоя Кирилова
6. София „Млади сърца” Благавеста Владимирова
7. Плевен -Дора Куртева
8. Величка Андреева - хумор д-во на СИБ Църква
9. Микрево Славчо Митков
10. Красен - лично творчество - Райна Абрашева
11. Д-во на СИБ Бегово към РО на СИБ -Пловдив
12. ОО на СИБ - Гулянци
- солистка
13. Д-во на СИБ с. Бреница - Малина Христова
14. Дългопол - сценка
15. Дует Николови - Русе
16. София - хумор Надя Христова
17. Д-во на СИБ Мещица
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ПАРТНЬОРСКИ ИНИЦИАТИВИ

Мария Михайлова

Приказка!?

Не. Разказ
за осъществена мечта	
Мария Кръстева

ПАЛЕЧКА

«Палечка» е прекрасната творба на датския поет,
пътешественик и разказвач на приказки Кристиян Ханс
Андерсен. Не за мъничкото момиченце, голямо колкото
човешки палец, ще ви разкажем. А за дечицата с увреден
слух на Асоциацията на родителите на деца с увреден
слух (АРДУС), които също като Палечка преминават
през много изпитания в търсене на своето място под
слънцето...
Не една Палечка, а няколко реализираха проекта на
АРДУС, наречен “Палечка”, финансиран от Агенцията за
хората с увруждания към МТСП. Децата с увреден слух
доказаха себе си и показаха таланта си, който с нищо
не се различава от таланта на чуващите им връстници.
Показаха и пътя за осъщствяване на една мечта.

АРДУС винаги е насочвал вниманието си към подкрепа на децата с увреден слух и успешното
им развитие, за изграждането им
като пълноценни български граждани.
Чрез осъществяване на театрален спектакъл, с малките артисти
с увреден слух се реализира своеобразна информационна кампания, насочена към промяна на обществените възприятия спрямо
възможностите на децата с трайни увреждания.
Театърът е мощно средство за отправяне на послания, за формиране
на социални нагласи и за изграждане на личностни ценности у човека.
Поради значимостта си като силно средство за комуникация, създадено от деца и адресирано за деца, проектът “Палечка” беше безусловно
подкрепен от Общински театър “Възраждане”, който предостави сцена
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ПАЛЕЧКА

в Националния студенски дом и включи
в програмата си спектакъла, подготвен
от децата ни, който представиха пред
обществеността.
Спектакълът
Авторски на МилаКоларова, сценограф
и режисьор, с награди в областта на
театралното изкуство за деца. Специално разработен за целта на проекта с основните средства на кукления
театър. В постановката бяха “интегрирани” елементи от жестовия
език, като част от сценографията. Акцентирано беше на основното
послание - за равенство и социална справедливост. Дейностите се
реализираха съвместно с двама водещи актьори, с опит в подготовка на
представления за деца. Занятията бяха подпомагани от сурдопедагог,
който работи с децата по текстовата част и по жеста.
Проектът “Палечка”,
разработен върху сюжета на Андерсеновата приказка, любима
на много хлапета, а и не само на тях, постави темата за социалната
справедливост и различието, която е пряко свързано с децата с увреждания. Те също като мъничкото момиченце, преодолявайки изпитания от
различен характер, търсят и мечтаят да намерят
своето място под
слънцето.
Друг мотив за
избора на автора
Ханс
Кристиян
Андерсен е, че той
е залегнал в задължителната учебна програма на училищата, именно
поради общочовешките теми за неприемането на различието.
Реализирането на театрален спектакъл
стана на сцената на един от най-популярните театри, представящи
творчество за деца и с участието на деца с увреден слух. Спектакълът
постави директно темата за приемането на различието и то по един
детски, достъпен и забавен начин, естествен и въздействащ. Зрителите станаха част от посланието на момиченцата и момченцата, включени в целевата “трупа” по проекта - 13 деца с увреден слух, на възраст
между 6 и 15 години. Всяко от тях участва с еднаква по значимост роля
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и възможност за себеизява. Основната потребност се обуславяше от
недостатъчните възможности за изявено участие на децата с увреден
слух в социалния живот, заедно с връстниците си – важен момент
при формиране на личностното им развитие, което е предпоставка
за процеса на бъдещото им овластяване. Възпитаването в активното
участие на децата с увреден слух в публични събития, повишава личната
им самооценка, а оттам - и възможностите им за бъдеща житейска
реализация.
Поради
естеството
на
увреждането на децата ни,
в голямата си част, от които са интегрирани в масови
училища, изпитват сериозни
затруднения при общуването
си с чуващите си връстници. От
друга страна мисията на Асоциацията ни е да реализира
адекватни политики спрямо
децата с увреден слух, да
предлага иновативни и работещи решения по различни проблеми. И
още нещо - едно от сериозните предизвикателства за АРДУС е работата
за промяна на обществените нагласи спрямо децата с увреждания и
формиране на възпитателни модели у връстниците им.
Екипът
Мила Коларова – актриса, режисьор и преподавател по актьорско
майсторство, водеща на занятията по проекта “Палечка”, режисьор
и сценограф на спектакъла. С богат опит в работата с деца като
преподавател и куклена актриса. Редица са авторските й спектакли
и участия на международни и национални фестивали. Носител е
на награди и номинации, сред които Икар “За най-добро куклено
представление”, номинация “За индивидуално постижение в кукленото
изкуство”, Първа награда за кукловодене и сценография” на Х-ия детски
театрален фестивал “Звездарище” в Белград, Сърбия.
Божидар Александров – професионален действащ актьор в
областта на куклените и детски спектакли, вторият водещ на
занятията по проекта. Участва в авторски спектакли на Мила
Коларова, носител е на награди за куклена анимация и дизайн, както и
на Икар “За най-добър куклен спектакъл”.
Таня Димитрова - сурдопедагог, понастоящем мениджър и слуховоречев рехабилитатор на Образователен център за деца със слухови
и речеви проблеми “ЯНИКА”. Консултант е към УНГ кабинет към
ВМА в София, преподавател е в СУ, катедра “Специална педагогика”
към Факултет “Предучилищна и начална педагогика”, дисциплина
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“Невербален комуникативен тренинг”.
Професионален жестомимичен преводач.
Проект
„Палечка”
е
социална
кампания на АРДУС, която е адресирана
към връстниците на децата с увреден
слух. Участието в нея, по безспорен
начин, повиши самочувствието на малките артисти. А театралният спектакъл
показа възможностите и дарбата, която
носят в себе си децата с увреждания. И
как се преодоляват трудностите, за да
се постигне една мечта.

ПАЛЕЧКА

Мъжкият акапелен вокален ансамбъл   

Vox Orfikus

или

Глас Орфеев

С членове: Жорж Йорданов - бас и основател на ансамбъла,
Александрос Вагенидис – баритон, Константин Йовчев - тенор, Ники Захариев - тенор и музикален ръководител.
Ансамбълът е основан, за да извади от забвение и популяризира традиционните български песни. Песните от времето,
когато не е имало перхидрол, силикон, колаген, спиид или екстази. Песните от времето, когато не е имало социални мрежи и
музиката и песента са обединявали хората и са носели духът
на народа. Песните, с които сме били приспивани и растейки,
сме ги слушали от баба и дядо. Песните, които са придружавали
българина в радостни и тъжни моменти. Песните, които са се
пели в църквата, а тя не е бивала забранявана от слугите на
нови идеологии с мотивацията, че „религията е опиум за народа“. Песните, с които нашите деди са се радвали на живота, или
са падали на бойното поле, защитавайки родната земя. Песните, които се носят от сондата Вояджър в дълбокия Космос и
ни представят пред вселената като човеци. Песните, носещи
основните човешки добродетели. Песните, с които се определяме като българи.
Това е и основната идея на ансамбъла – български песни за
българите. И е готов да откликне на всяка покана от организациите на СИБ, за да зарадва хората, които в голямата си част
са именно от онова време...Столичната организация «Света
София» вече имаше тази възможност и гарантира удоволствие
от тяхното изпълнение.
За контакти: e-mail : geonov1@msn.com
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Пловдив чете 2016
Живка Огнянова, Анна Ройдева
Уникалният пловдивски
фестивал се проведе
от 6 до 12 юни. Негови
създатели са Божана
Апостолова, Надя
Фурнаджиева, Стою
Вартоломеев и Емил
Стоянов. Организира се
от издателство „Жанет
45” с подкрепата на
Министерството на
културата, Община
Пловдив, народната библиотека „Иван
Вазов” - Пловдив, Асоциация „Българска
книга”.
На 10 юни по покана на Петя Алексиева
от Брайловата библиотека към
Национално читалище на слепите „Луи
Брайл 1928” в Пловдив, представители
на Национална асоциация на
сляпоглухите в България се включиха в
този фестивал. Пръв беше г-н Димитър
Парапанов със стихотворението на брайл
„Вяра” от Дамян Дамянов. Продължи
Злати Златев. Произведения от Димитър
Грудев прочетоха Живка Огнянова и Анна
Ройдева. Гено Генов прочете „В привечер
есенна” от непережалимата Величка
Кърпарова и „Тийнеджърска песен” от
Недялко Йорданов. Петя Алексиева прочете
на брайл стихотворение от Петя Дубарова
„Да съм слънчево момиче” с пожелание за
слънце, любов и повече усмивки, защото
тя - усмивката, се усеща. Водещата
закри събитието със свое изпълнение на
песента с лятно латино настроение –
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Пловдив чете 2016
„Дай ми ръка”.
И така всички
участници
смело и
отговорно
четохме за
фестивала
„Пловдив чете
2016”.

Истински щастливци
Калинка КОВАЧЕВА
От 04 до 09 юли 2016 г. в Пловдив се проведе световен празник за
сляпо-глухи, включващ първо световно първенство по шах, спортна
табла, канадска борба, дартс, боулинг и лека атлетика. В този период се
проведе и преглед на художествената самодейност.
Добричкият спортен клуб „Устрем”, сформиран към Териториалната
организация на сляпо-глухите, участва с шестима състезатели. Общо
се извоюваха 28 медала, от които седем златни, седем сребърни и четиринадесет бронзови. Благодарим от сърце на спортистите Радка Великова, Марийка Атанасова, Ваня Петкова, Калинка Ковачева, Димитър
Кънчев и Илия Костов. Те проявиха завиден борбен дух, давайки всичко
от себе си. Ентусиазмът им бе заразителен.
Във фестивала - преглед на художествената самодейност - участвахме със: състав за стари градски песни „Антица” с ръководител Мария
Паскалева и акордеонист Станчо Пеев, дует за народни песни – Мария
Андреева и Станчо Пеев и дует за стари градски песни – Маргарита Димитрова и Светла Йорданова. Изпълненията им бяха прекрасни. Публиката се взриви от несекващи аплодисменти.
За пореден път се представихме достойно. Доказахме, че силата на
духа премахва всички препятствия пред успеха. Благодарим от сърце
на председателя на Националната асоциация – Димитър Парапанов и
неговия екип за това грандиозно събитие! Ние успяхме да завържем и
нови приятелства, успоредно с другите ни участия. Макар и за кратко,
се почувствахме истински щастливи хора. Не на последно място благодарим на г-н Йорданов, кмет на община град Добрич, в чието лице
срещаме разбиране и приятелска подкрепа.
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С П Р А В О Ч Н И К

ПАЦИЕНТИТЕ, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ
РЕХАБИЛИТАЦИЯ, МОГАТ ДА СЕ ЛЕКУВАТ
ПО ТРИ НОВИ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
От 1 април т.г. влязоха в сила три нови клинични пътеки за рехабилитация и здравната каса плаща по тях за пациенти, за които
е необходимо по-продължително лечение.
Приемът на пациенти се извършва, съгласно диагностичнолечебните алгоритми, по клинични пътеки № 262 - „Физикална
терапия и рехабилитация при болести на централна нервна система“, № 263 - „Физикална терапия и рехабилитация при болести
на периферна нервна система“ и № 265 - „Физикална терапия и
рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат“.
Приемът на пациенти се осъществява след активно лечение в
лечебно заведение за болнична помощ на заболявания на опорно-двигателния апарат за новооткрито или усложнено основно
заболяване с изразен функционален дефицит, поради намален
обем на движение на големите стави и наличие на контрактури,
затруднена локомоция, ограничени ДЕЖ и автономност, развитие на следтравмени усложнения (рефлексна симпатикусова
дистрофия и др.), изразен неврологичен дефицит - изразени парези/парализи в долните крайници, както и претърпели големи
и много големи оперативни интервенции на гръбнак, таз и долен крайник и много големи процедури на горен крайник, болни
след алопластика, пострадали с политравма и такива с първични
или ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход.
За целта на пациента трябва да бъде издадено „Направление
за хоспитализация/лечение по амбулаторна процедура” - бл.МЗНЗОК №7“ от болницата, която го дехоспитализира или от общопрактикуващия му лекар - на основание препоръка в епикризата, издадена при дехоспитализацията на пациента.
Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат може да бъде извършена в
лечебни заведения за рехабилитация по посочените КП (№262,
№263 и №265) и в случаите, при които не е налице достатъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничната помощ.
За целта лекарят специалист по физикална и рехабилитационна медицина, провел рехабилитацията в извънболничната
помощ, издава „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторна процедура” - бл.МЗ-НЗОК №7“.
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Нови лечебни методи
Непосредствено в подножието на
Беласица, обявена от 2007 г. за
Национален прак, извисява снага
сградата на Специализирана
болница за рехабилитация –
Петрич, ЕООД. Пред станцията
лекият бриз полюшва водите на
открития басейн.
За лечението и релакса на
пациентите се грижат
изключително любезен и
висококвалифициран персонал
и медицинска апаратура.
Болницата разполага с 39 стаи
- слънчеви, с климатик, с кабелна
телевизия, санитарен възел, Wi-Fi
и всичко блести от чистота.
Болницата работи с клинични
пътеки 262, 263, 265. Тази
година са добавени нови
лечебни методи- озонотерапия,
хидроколонотерапия, йонно
пречистване на организма и
квантова терапия.
Като се прибави вкусната храна,
красотата и спокойствието
на този край, убедена съм, че
релаксът и лечението ще бъдат
успешни.

Лидия Георгиева
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международни и световни дни
през септември 2016 г.
8 септември - Международен
ден на грамотността

10 септември Световен ден
на първата помощ
Световен ден за
предотвратяване на
самоубийствата
21 септември Световен ден
за борбата
срещу Алцхаймер

16 септември Световен ден на
лимфома
Международен
ден за защита на
озоновия слой

22 септември - Европейски
ден без автомобили

25 септември Световен
морски
ден

26 септември - Световен
ден на контрацепцията
Европейски ден на езиците

27 септември Международен ден
на туризма

29 септември - Световен
ден на сърцето
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ХРИСТИЯНСКИ ЦЪРКОВНИ ПРАЗНИЦИ
08.09. - Рождество на
Пресвета Богородица
14.09. Въздвижение
на Св. Кръст
Господен
(Кръстовден)
17.09. - Събота след Въздвижение.
Св. мчци София, Вяра, Надежда и Любов.

Национален поетичен младежки конкурс
«Към Родината»
ОБЯВИ СЪЮЗЪТ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА,
ПОСВЕТЕН НА 160-ГОДИШНИНАТА ОТ
ОБЩОНАРОДНОТО ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО

С подкрепата на г-н Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)
Конкурсът е за млади автори до 30 години. Всеки автор
има право да участва с три поетични творби.Текстовете се изпращат в три екземпляра на адрес София – 1000
п.к 71 в срок до 1 октомври 2016 г.
Резултатите ще се обявят в навечерието на Деня на
народните будители – 1 ноември.
1. Награден фонд:
Първа награда 500 лв. -статуетка „Пегас” и грамота
Скулптор: Венелин Петров
Втора награда 400 лв. - статуетка и грамота
Трета награда 300 лв. - статуетка и грамота
2. Отпечатване НА НАГРАДЕНИТЕ ТВОРБИ в сп.
„Пламък”
Председател на журито: Георги Константинов
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ТАКА ДА Я ЗАПОМНИМ!
Все някога идва краят.
На 91 години си отиде
Лили Шмидт, отиде си с
много мъка - може би защото имаше да свърши
още много работа. А
нейната работа наистина беше от тези, дето
други пренебрегваха...
Че имало толкова много
бедни и болни възрастни хора, останали без близки, че имало толкова много дечица, чиито
родители не успяват да ги облекат и нахранят, че имало толкова много
болни, за които в България все не достигат средства, че мало толкова
много безработни - и млади, и опитни, и съвестни... Как успяваше да
ги намери! От 1990 г. допреди кончината си, тя събираше в сърцето си
грижата за стотици съдби в безизходица. Цяла България знаеше името й, така както знаеха името й и в Германия. И Германия, и България
удостоиха делото й. Въпреки това, не бяха малко и онези, които я нараняваха. Но за никого тя не каза лоша дума. Приемаше омраза, завист,
неблагодарност с усмивка и великодушие. И вървеше по пътя си както
единствения свой Повелител...
КУРАЖ

Виолета Атанасова

Последното интервю

Седяхме в уютния й дом и разговаряхме около два часа и половина.
Беше приветлива, спокойна и изцяло изпълнена с желание да разказва
за новите си идеи как да помага на хора в нужда. Когато посегнах към
фотоапарата, с мила усмивка каза: не съм подготвена за снимки. Ня
маше значение – видът й беше спретнат винаги, а когато излизаше
навън, непременно беше с шапка, кокетно завързано шалче и с червило.
Фризьорката от студиото до входа на блока редовно се грижеше за
прическата й, а тя самата гледаше в тоалета й винаги да има нещо
червено, не обичаше безцветните тоалети. Беше приятно да я види
човек - елегантна жена на достолепна възраст, със стил, без нищо из
лишно, с едва доловимо кокетство. И домът й беше такъв. Подредила
го беше да е удобен, практичен, красив и винаги много чист, разбира се. В
интериора над всичко доминираше големият български трибагреник,
какъвто, казваше, имало и в германския й дом във Франкфурт. Дълги
ят ни разговор беше едно сърдечно приятелско общуване, в което тя
искаше да споделя още и още, а на мен ми се свиваше сърцето като я
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гледах колко е станала мъничка, като знаех как често-често вече се
налага да влиза в болницата и като си помислех дали ще имаме и друг
такъв дълъг-дълъг разговор. Прегърнахме се и си казахме, че скоро пак
ще се видим. Видях я отново след няколко дни. Лежеше – мъничка, слаба
и безпомощна, опитваше се да обръща крехкото си тяло от едната на
другата страна, но не й стигаха силиците. Очите й ме гледаха, но вече
не можех да разбера какво има в тях...

Изпратихме Лили Шмидт с
„Аве Мария” и аплодисменти
«На моята възраст всеки
ВЕНЕЦ
ден ми е подарен и аз всяка су
И ОТ цу НА
трин благодаря на бог за този
СИБподарък – за подарения ми
СОФИЯ
още един ден да се порадвам
на слънцето и, ако мога, да
свърша още нещо. Още малко
да отметна от плановете, ко
ито са ми в главата и в сърце
то. Толкова много нуждаещи се
от подкрепа хора има – тряб
ва да им се протяга ръка с до
бро и макар моята ръка вече
да е старческа, не й давам да
се отпусне. Още едно дело нека
да направи, още някое сърце да
стопли…»
Такава беше житейската
философия на Лили Шмидт до
последно, а това последно. Тя
знаеше, че последният ден все
някога ще дойде – както всички ние знаем и за себе си, но живеем, сякаш
ще бъдем вечни. Повечето хора все отлагат и отлагат много от до
брите си намерения, живеят ден за ден и както дойде. Тя имаше много
намерения в душата си и стриктно подредена програма в главата си
как да ги реализира. Всяко замислено от нея дело за подкрепа на бед
ните беше планирано месеци преди реализацията му – какво точно
трябва да се направи, за кого, с кого, кога и как. Поканите за поредния
ден на създадената от нея социална трапезария, която се отбелязва
ше в средата на септември, бяха готови и разпратени още през април.
Беше намерила отдавна смисъла на своя живот и не се занимаваше с
нищо друго, освен да помага и идеите й в тази посока не секваха. От
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едно бедно и никому неизвестно момиче от кюстендилския квартал
„Капията”, тя съвсем сама – без ничия протекция! – се превърна в на
ционално значима личност, името й стана легенда и отваряше врати
навсякъде. И тя ги отваряше, но не за себе си, а за мисията да прави
добро. На една вече сериозна възраст и на хиляди километри от род
ния си град да обикаляш, да убеждаваш и да събираш средства за бедни
твои сънародници, за социални домове и здравни заведения, да правиш
това, което дори институциите в своята чиновническа безчувстве
ност не правят – това не е подвиг, това е нагласата на сърцето ти,
това е изборът на душата така да живееш и това да е най-важното.
Хиляди й се възхищаваха, бедните произнасяха името й с благоговение
и се навеждаха да й целуват ръка, което тя, разбира се, не приемаше,
защото вярваше, че бедността не прави никого по-нищ от другите.
Е, имаше и такива, които се навъртаха около нея като лешояди и зад
паравана на някакво нахално демонстрирано желание да й помагат в
нейните дела, се опитваха да я мамят и да мамят от нейно име, но
тя дори срещу тях не се обърна и им прощаваше, изпълнена със съчув
ствие към сакатите им душишчки.
В ежедневието има безброй дребни, незначителни неща, които ан
гажират нашето внимание, изпомпват силите ни, притъпяват чув
ствителността и принизяват до тях смисъла на краткия ни земен
път. Тя забелязваше детайлите и се беше научила да не им позволя
ва те да я отклоняват от посоката, да разрушават и да променят
главното, дребнотемието я наскърбяваше и учеше другите да не му се
оставят. Но пък когато дребен детайл й подскажеше за човешка мъка
и нужда, тя нямаше нужда от обяснения и уговаряне – сама предлагаше
подкрепа и я осигуряваше според възможностите си. В родния си град
през последните двайсетина година тя се превърна в реалния образ на
Майка Тереза, във Франкфурт, където живееше, я почитаха като човек,
пред чиято крехка фигурка и голяма душа си длъжен да стоиш прав. Ни
чий човешки живот не стига за всичко. Тя знаеше, че и нейният нямаше
да й стигне, че ще останат много недовършени дела. Но се надяваше,че
ще има кой да продължи, вярваше, че ще има кой, защото колкото и да
е сложен и несправедлив светът, все пак Доброто е по-силното, тряб
ва да е по-силното!
При сбогуването с нея звучеше гласът на Андреа Бочели. В ъгъла на
ритуалната зала, през която минаха с преклонение стотици хора,
Димитър Хлебаров свиреше на цигулка „Аве Мария”. Накрая, когато
черната кола потегли, се понесоха аплодисменти. Аплодисменти за
теб, скъпа Лили! Ти ни остави не просто своето благородство, своята
безкористност и щедрост - ти ни оставяш много, много уроци, които
ни предстои да учим. Ако сме научили от теб поне азбуката…
поклон пред делото и паметта ти!
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На 26 юли си отиде още един
наш колега и приятел ИВАНЧО АТАНАСОВ,
председател и координатор
на РО на СИБ - Плевен.
Съболезнования към
близките му от
Централното управление на
СИБ и редакцията на Кураж!

На 15 август 2016 г. почина
Донка Нейкова - почетен
председател на столичното
дружество на СИБ
в кв. Младост 2 .
Донка Нейкова бе един
от ветераните в СИБ,
дългогодишен член и на УС на
РО на СИБ “Св. София”. Тя бе
безспорен пример за младите
хора в дружеството и в цялата
организация.
Съболезнования към близките
й от Централното управление
на СИБ и редакцията на Кураж!
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КРЪГОСЛ0ВИЦА

Съставил Иван МАНЧЕВ

От клетките с чертичка по посока на часовниковата стрелка:
1. Разказ от А. Чехов.
2. Музикално произведение с повествователен характер. 3.
Първата печатна книга на новобългарски
език, написана на кирилица. 4. Старинен
военен кораб с весла, гребците на който
били роби. 5. Сложен
уред. 6. Платец на по
лица. 7. Част от стока
за образец. 8. Един
от континентите. 9.
Тежест в плавателен
съд или летателен
апарат за равновесие и устойчивост. 10.
Развитие на болест.
IN MEMORIAM
11. Наша планина. 12.
Вид френско сирене.
13. Скала, образувана
от вкаменени организми. 14. Архитектурен
и декоративен стил от времето на Людовик XV. 15. Кратко епическо
произведение. 16. Град в Сев. Испания. 17. Непречистено масло, което
се получава при преработката на нефт. 18. Копие с къса дръжка. 19. Вид
голям бръмбар. 20. Посветено в някоя тайна лице. 21. Морска птица поедра от чайка. 22. Град в Ямболски окръг. 23. Част от облеклото, което
се обува. 24. Историко-географска област, включваща Брезнишката и
Пернишката котловина.
ОТГОВОРИ НА КРЪГОСЛОВИЦАТА от бр. 8
1. Каракуда. 2. Ирак. 3. Оранжада. 4. Абат. 5. Авантюра. 6. Рада. 7. Вана.
8. Мана. 9. Реверанс. 10. Иван. 11. Картаген. 12. Тире. 13. Мармалад.

октомври

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИЯ

01. -105 години
от рождението на
Захари Жандов (1911-1998) –
кинорежисьор и сценарист
02. - 100 г. от смъртта на
Димчо Дебелянов –
български поет
(1887-1916)
04. - 140 години от
рождението на
Димитър Полянов (18761953) – поет и преводач
04. - 90 години
от рождението на
Георги Георгиев-Гец
(1926-1996) –
драматичен и киноактьор
06. - 135 г.
от рождението на
Димитър Подвързачов
(1881-1937) – поет,
преводач, публицист
26. - 135 години от
рождението на Стилиян
Чилингиров (18811962) – писател, бивш
директор на Народната
библиотека

12 - Ден
на българската
община
През 1998 г., водени
от желанието да се
създаде нова традиция в
историята на българските
общини, която да свързва
миналото, настоящето и
бъдещето на местното
самоуправление в
България, делегатите
на Общото събрание на
Национално сдружение на
общините вземат решение
Денят на българската
община да бъде на
12 октомври.

19 - национален
Ден на
благотворителността
Чества се от
2002 г., когато е първото
издание на националната
кампания “Щедро сърце”

