яь

Световна титла за Ружди, невероятно красиви и богати
фестивали, спортни игри, вълнуващо творчество и празник за
Децата на църквата - това преживяхме през лятото!
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11 републикански фестивал в Перник

И. Йотова:
Днес, скъпи приятели, е празник,
ще се веселим и ще гледаме онези
от вас, които са надмогнали
неволята, болката, надмогнали са
ежедневието и с много желание
и усмивки са дошли тук, за да
покажат най-красивото, на което
са способни !

В. Церовска: Радвам се,
че го има този празник
и всяка година става
все по-хубав. Този
ден е празник на духа,
тържество на волята
и силата на човешкото
съзнание...”
К. Коцев: ...Ще продължаваме в Църква
дотогава, докато имаме достатъчно
желание и сили да го правим, докато
имаме доброто отношение на община
Перник и на други институции и личности.
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ОТНОВО СВЕТОВНА ТИТЛА
ЗА РУЖДИ РУЖДИ

От името на Управителния съвет на
Съюза на инвалидите в България и лично от името на Председателя на СИБ г-н
Красимир Коцев бе
изпратен
Поздравителен адрес до г-н
Ружди Ружди:

“Вие отново показахте на какво може да бъде способен човек
със специфични възможности, когато не се прекланя пред
трудностите, когато има силна воля за победа. Няма по-добър
пример за стотиците и хилядите хора като вас, няма и по-силен
аргумент за СИБ в усилията ни да осигурим достоен живот на
хората с увреждания у нас от Вашите изключителни спортни
успехи!
Пожелавам Ви преди всичко здраве - на Вас и на близките Ви,
пожелавам Ви още по-силна воля за спортни победи и щастие в
личния живот!”
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НЕЗАБРАВИМИ ДНИ

ЛЕТНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ

Салим САЛИХ

ХИТРИНО

Група от 35 души,
членове на СИБ от
Хитрино и населените места на общината, посетиха в началото на юли Русе и
разгледаха забележителностите в града и областта. Като
се има предвид, че
Хитрино е възникнало благодарение
на първата железница в България,
най-напред
беше
посетен Националният музей на транспорта. Той е изграден през 1966 г. в чест на 100 годишнината от
навлизането на ж.п. транспорта в България. След близо пет десетилетия, през 1914 г., машините от тази серия излизат от експлоатация и само локомотивът в най-добро състояние и султанският вагон са съхранени в специално депо и сега са експонати в
музея. Особено интересни са уникалните експонати: локомотив
№ 148 и композицията, превозвала пътници и пощенски пратки
по първата жп линия в България - Русе – Варна (1866), бойният
вагон на маршал Толбухин, салон-вагоните на цар Фердинанд и
цар Борис III, първата подвижна телевизионна станция в България, купето на султан Абдул Азис. Показани са знамена, позиви,
фотоси, оригинална съобщителна техника, лични вещи на транспортни работници - участници в революционните борби. В музея е организирана библиотека с материали на тема «Транспорт
и съобщения», публикувани в България до днес.Посетен беше и
Еко-музеят, в който е предоставено многообразието на животинските видове и защитените територии по поречието на река Дунав, както и съжителството на човека с природата.
А разходката по река Дунав с корабчето „Русчук“ беше найвълнуващата атракция за всички. Близо час се направи разходка от ситуирания ресторант „Понтона“ до Дунав мост и обратно,
като по време на пътуването хората получиха разнообразна ин-
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формация от капитана на кораба. Плавателният съд е построен преди
седем години в румънска корабостроителница в град Черна вода. До
2015 г. се е подвизавал под името „Дръстър“ и се е ползвал за обслужване на клиенти в района на Силистра. От две години е реновиран –
модернизиран и е пуснат за движение по река Дунав в района на Русе.
Посетен беше скалният манастир-лавра „Св. Архангел Михаил“ до
село Иваново. Той е основан през 20-те години на ХIII в. от монаха Йоаким, който по-късно става български патриарх. Негови дарители са
царете Йоан Асен II (1218 – 1241), Йоан Александър (1331-1371) и други
представители на царския двор, на които са запазени ктиторски портрети. Манастирът има сложно устройство и обединява няколко комплекса от скални помещения. В шест
негови храма са запазени стенописи,
разкриващи характерните черти на
българското изкуство през ХIII – ХIV
векове. По време на Второто българ-

ско царство (ХII – ХIV в.) манастирът
се утвърждава като голям духовен и
книжовен център. По стените на манастирските помещения се разчитат
графити и надписи с важни исторически сведения.
Накрая бе посетен и средновековният град Червен – един от найголемите военно-административни,
стопански и църковно-културни центрове на Второто българско царство (ХII – ХIV в.). Изцяло запазена е триетажната бойна кула на западната стена на градската цитадела. Градът
израства като голямо търговско-занаятчийско средище с развити добив и обработване на желязо, златарство, строителни, художествени,
битови и други занаяти. Възел е на пътища от река Дунав към вътрешността на страната. Археологическото проучване продължава и досега.
Разкрит е замък, крепостни стени, два подземни водоснабдителни прохода, 13 църкви, обществено-административни сгради, много жилища
и значими археологически находки. На връщане в Хитрино групата
благодари на организаторите и най-вече чрез тях - на кмета на община
Хитрино Нуридин Исмаил за подарената им чудесна екскурзия и познания от историческите места в Североизточна България.
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ГАБРОВО

Цанка ОДАЖИЙСКА

Организаторката
Надежда
Кръстева от ОО на СИБ - Габрово
осигури за 34 членове почивка
и лечение в хотел „Деви” във
Велинград. Хората с увреждания
пристигнаха с радостни очаквания
в хотела и бяха посрещнати
топло от управителката и целия
персонал. Вечерта бяха гости на
празници в града „Благословен и
вечен Велинград”. В понеделник

Националната спортна станция
и язовира. Минаха през Юндола,
посетиха
Лесотехническия
университет. През четвъртия ден
посетиха Историческия музей
във Велинград и родния дом на
Вела Пеева. Разходиха се до парк
„Клептуза”.
П е т и я т
ден бе за
почивка

хотелиерката
организира
екскурзия до с. Дорково с
посещение на „Плеоценски паркДорково” и музея. Посетена бе
и последната крепост, превзета
от турците през 1373 г. Цепина.
Вторият ден габровци посветиха
на пътуване до Батак, до църквата
„Успение на Пресвета Богородица”
и старата църква „Света Неделя”,
превърната в музей – костница
и Историческия музей. Тук
изгледаха филм за Баташкото
клане и за личностите, съхранили
българския
дух.
Продължиха по „Алеята
на славата” и се отмориха
до язовир „Батак” и
курорта „Цигов чарк”.
На третия ден посетиха
Белмекен в Рила и

и релакс с водни процедури в
басейните. В събота някои от
членовете взеха теснолинейката
до
най-високата
гара
на
Балканския
полуостров
„Аврамови колиби” с височина
1267 м. Вечерта се събраха на обща
вечеря, на която благодариха
сърдечно на управителката на
хотела Цвета Андонова. Вечерта
завърши с веселие, а на другия ден, ободрени и обогатени с
нови впечатления, отпътуваха за
Габрово.
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Елда ЖИВКОВА

вЕЛИКО ТЪРНОВО

От Велико Търново потеглихме на еднодневна екскурзия до
Казанлък. Първата ни спирка бе в етнографски комплекс „Дамасцена“
до село Скобелево, община Павел баня. Нашата организаторка
и ръководител на групата г- жа Йотка Вълева беше се сдобила
с информация за това място. Останахме очаровани от райското
кътче, в което попаднахме. Постройките, алеите с над 120 вида
цъфнали прекрасни рози, зеленината, малката рекичка с кокетни
мостчета над нея – всичко това изглеждаше като в детска приказка.
Екскурзоводката подробно и компетентно ни запозна с отделните
етапи от технологичния процес при извличането на розово масло.
Разгледахме и етнографския музей в комплекса, магазина с богатия
асортимент от продукти, съдържащи в състава си екстракт от розата
„Дамасцена“, изключително ценен и търсещ се вид в козметичната и
фармацевтичната промишленост.

Следващата ни спирка бе град
Казанлък. Там с голям интерес
разгледахме цялата експозиция
в музея на розата. Снимахме се
до прекрасните розови храсти,
вдишвайки
вълшебния
им
аромат. На път за село Шипка
не подминахме и уникалното
тракийско съкровище, разкрито
от археолозите в екипа на доктор
Китов при Голямата Косматка.
Вярвам, че всеки един от нас, видял експонатите, се е почувствал
горд от хилядолетната история и предците ни.
В село Шипка разгледахме приказно красивия Шипченски
манастир със златните църковни кубета и изящна архитектура. Тук
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велико търново

човек се чувства като попаднал в
друго измерение на пространството
и времето, смирява душата си и
излиза пречистен.
Краят на нашата екскурзия беше
величественият
връх
„Шипка“,
от който като на длан се вижда
половината
от
страната
ни.
Това място, съхранило подвига
и саможертвата на хилядите
загинали руски, румънски и други
войници и български опълченци,
ти припомня, че като техен потомък
трябва да тачиш великото им дело и
съкровено ще го пазиш за поколения
напред. Епичният връх ни изпрати
с думите, издълбани върху стена в
подножието му:
			
„…..Няма по - силно, по - свидно богатство,
		
няма по - верен, по - бащински щит
		
от българо - руско, славянското братство,
		
излято от огън и кръв, и гранит!....“
Светломир КИРОВ

РАЗГРАД

В село Юпер, община Кубрат Управителният съвет на РО
на СИБ-Разград с председател Радослав Няголов проведе среща с
народния представител от ГЕРБ Десислава Атанасова. Повод
за срещата бе тревогата от разпространяваните от средствата за масова информация и от някои отговорни лица неверни и
подвеждащи данни, относно хората с увреждания в страната,
които могат да доведат до вземане на неправилни решения, застрашаващи хиляди хора с експертни решения на ТЕЛК. Г-жа
Атанасова беше запозната и й беше връчена папка с отвореното
писмо до медиите от страна на Национално представителните организации на и за хора с увреждания с предложените 13 неотложни мерки в социалната политика и с отвореното писмо
до г-н Петков - министър на МТСП. Поставен беше въпросът и
за финансирането на НПО, разгледани бяха конкретни приме-
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ри от работата
на експертните
комисии в ТЕЛК.
Г-жа Атанасова
се оказа отлично
запозната с темата и заяви, че
според нея интересите на хората
с увреждания ще
бъдат защитени и обеща да изрази мнението си по предоставените мерки и предложения, след като се запознае по подробно с
тях. Срещата премина в много конструктивен и позитивен дух.
С отвореното писмо до медиите с предложените 13 неотложни мерки, както и с писмото до г-н Петков, РО на СИБ - Разград запозна и другите двама депутати от Разградска област
- Ахмед Ахмедов от ДПС и Денчо Бояджиев от БСП, с молба
за подкрепа при предстоящите дебати в Народното събрание
по темата за експертните комисии и инвалидните пенсии.
ПАЗАРДЖИК

Нена БИВОЛАРСКА

Закупен е специализиран нов автомобил за хора с увреждания след
обявена обществена поръчка по проект „Независим живот“ по договор за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-2.002-0165C001/16.12.2015г. по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейския съюз. Автомобилът е специализиран минибус за хора
с увреждания, снабден с места за седем пътници, водач и две места за
инвалидни колички. Стойността му е 69 096,00 лева с ДДС, като средствата са 100% финансирани по проекта.
Минибусът ще бъде използван от потребителите по проекта от всички населени места на територията на община Пазарджик.
Превозното средство е собственост на Проекта за целия
период на неговото изпълнение, а от 01.01.2018 г. ще стане
собственост на общинска администрация Пазарджик и ще
може да се ползва при необходимост от всички граждани
с увреждания на територията
на общината.
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НАД 330 УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФЕСТИВАЛА
„ЕДИН ДЕН В ЛУДОГОРИЕТО”

ФЕСТИВАЛНи вълнения

Елена Енева

За втора поредна година в Разград се проведе фестивал на
хора с увреждания «Един ден в Лудогорието». В първия
ден от месец юли в Градския парк се събраха над 330
души от цяла България. Фестивалът постави началото на
поредицата мероприятия в календара за месеца на община
Разград. Организира се от ОО на СИБ - Разград с председател
Иванка Петкова и със съдействието на Общината под патронажа
на кмета д-р Валентин Василев. Той откри фестивала и поздрави
участниците, пожела им успех и каза: «Щастлив съм, че имаме възможността да бъдем домакини на този фестивал, защото Община Разград е доказала, че един от приоритетите
й е социалната политика и създаване на добри условия за
всеки един от жителите на територията й.»
Гости
бяха
Десислава
Атанасова
народен
представител от Разградски
избирателен район и Надежда
Радославова - председател на
Общинския съвет. Инициатор
и организатор на фестивала е
председателят на Общинската
организания
на
СИБ
в
Разград г-жа Иванка Петкова.
На сцената се изявиха клубове от област Разград, Варна, Силистра, Русе, Перник.
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Въпреки горещото време участниците пяха, танцуваха, рецитираха и за
пореден път доказаха отговорност, стоицизъм и жажда за победа. Празничната
програма откри солистката от Капанския ансамбъл Нина Богданова. Вокална
група „Четирилистна детелина” като домакин, поздрави участниците с китка
от песни от своя репертоар. Изпълнинеята на участниците продължиха през
целия ден, а на всички групи бяха раздадени грамоти за участие, рекламни
материали и символични подаръци.
Празнична вечеря постави финала на фестивала. На следващия ден
участниците имаха възможност да се запознаят с древното римско селище
Абритус, предшествало появата на съвременния град Разград и с други
забележителности на града. Така се осъществи идеята на фестивала – да се
даде възможност на хората в неравностойно положение да се изявяват, да
контактуват помежду си, като преодолеят социалната си изолация.
Благодарим на всички участници за удоволствието да са наши гости.
Пожелаваме им здраве и много лични победи. Ще се радваме да се видим
отново и на следващото Трето издание на фестивала.

Вокалната група към клуба на СИБ в Кубрат с председател
Нина Костадинова и художествен ръководител Гинка Денчева,
участва във Втория фестивал на хората с увреждания в Разград
се представиха отлично.
Светломир КИРОВ
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МНОГОЖАНРОВ ФЕСТИВАЛ
ОСМИСЛИ НАШИЯ ЖИВОТ
ПЕРНИК - КВ. ЦЪРКВА
8 и 9 юли - 2017 год.
Фестивалът се проведе под патронажа на кмета на община Перник
Вяра Церовска и отново с финансовата подкрепа на Агенцията за
хора с увреждания с ръководител Минчо Коралски и на Съюза на
инвалидите в България с председател Красимир Коцев.
На трибуната бяха домакинът г-жа Церовска, г-н Коцев и гостите:
Вицепрезидентът на Република България Илиана Йотова, д-р Александър Александров - депутат, Любомир Бонев - депутат , Владимир
Уручев - евродепутат, Иво Савов - председател на Общински съвет
- Перник, Иво Иванов - заместник областен управител - Перник,
общински съветници и кметове от региона.
С вълнуващо слово един от основните организатори на събитието
г-жа Анита Тараланска даде старт на фестивала:

ДОБРЕ ДОШЛИ СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
ОТБЛИЗО И ДАЛЕЧ!
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В
този
прекрасен ден,
ние, хората с
увреждания,
се събираме за
единадесети
п о р е д е н
път. Тук на
трикаскадната
ни сцена нека
з а б р а в и м
болките
и
г р и ж и т е ,
проблемите и несгодите, които ни съпътстват в ежедневието.
Но човек трябва да умее да се радва на този подарък, да се бори
за своето щастие и да е щастлив, че диша! Всеки е различен по
своему. Има хора, които по един или друг начин съдбата е ощетила,
ограничила е движенията им, сетивата им, интелектуалните
им възможности. А този, който е загубил едно сетиво, в замяна
придобива друго. И с него също може да създава красиви стихове,
вълшебни песни, неповторими предмети на изкуството! Всеки
човек може да твори красота! Хората с увреждания не са поразлични – това е изпитание . Никой не знае каква ще бъде съдбата
му и никой не е застрахован от бедата. Ето защо нека уважаваме
това, което имаме днес, защото утре може и да е късно!
Чрез организирането и провеждането на фестивала дадохме
възможност за изява на повече от 1200 души с увреждания. Чрез
фестивала ние ще покажем своя талант, ще се почувстваме
значими, потребни, ще усетим одобрението на публиката и
оценката на журито.Тези приятни моменти и преживявания ще
ни дадат сила да преодолеем в ежедневието съществуващите за
нас ограничения. Аз вярвам, че наша много важна и чисто човешка
мисия е да получим необходимата ни подкрепа за постигане
на независимо и пълноценно човешко съществуване. Ето защо
отправяме силни послания към обществото и го правим всяка
година отново и отново, защото ние сме част от това общество.
Поклон пред силния дух и твърдостта на волята ни! Нашият
светоглед и житейското ни поведение нерядко служат за образец
на физически здравите!
В днешния празничен ден от сърце ви пожелаваме повече
усмивки, добро здраве, настроение и сила за успешно представяне!
Нека Фестивалът да остане незабравим в нашите сърца!
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Фестивалът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Перник, Агенцията за хора с увреждания, Съюза на инвалидите в България и спонсори. Специална благодарност бе отправена
към семейство Георгиеви, които всяка година подслаждат трапезата на фестивалците.
Кратко слово произнесе г-жа Церовска:
„Не случайно толкова много представители на
различни институции са тук - каза тя. Но искам да
изразя подкрепата на община Перник към вас, разбирането към проблемите ви и увереността, че ще
получите падкрепа и от нашите съграждани. Радвам
се, че го има този празник и всяка година става все
по-хубав. Този ден е празник на духа, тържество на
волята и силата на човешкото съзнание...”
Слово произнесе и Вицепрезидентът на
Република България г-жа Илиана Йотова:
Ето част от него: „За мен е огромна чест, че ме
поканихте тук при вас - да видя на едно място
толкова талант и красота, да се срещна с традициите
и на други държави, с хубавите български традиции и
занаяти... 11-ти път - това е вече една дълга и достойна
биография, 11-ти път, в който тук, в Църква, на тази
красива сцена, се събират хората с увреждания,
за да докажат, че не са различни от другите, да
демонстрират своята енергия, труд, талант, воля...
Скъпи приятели, днешният ден е празник и трябва да се замислим дали ние, представителите на институциите, сме направили
достатъчно за вас? Не. Дали не сме ви длъжници? Тук отговорът е
категорично да. През 2006 г. ООН прие Конвенцията за правата на
хората с увреждания. И тогава си казахме : Най-накрая! Защото десетилетия наред хората с увреждания се бориха,за да бъдат равноправни
и бяха чути. Една Конвенция, която казва, че хората в неравностойно
положение трябва да имат достъп до здравеопазване, до образование,
до работа и достъпна среда. През 2012 г. България я ратифицира. Но
дали тя не остана само на хартия?! Остана, разбира се, защото нямаме
достатъчно силни закони, достатъчно хармонизирани закони, така
че да се гарантират тези права. Очевидно не сме достигнали нивото,
което всички искаме. Цинично е, когато има толкова много проблеми,
единствената дискусия в обществото е да започваме и да завършваме

15
áðîé 9
септември 2017
само с инвалидните пенсии...
Това са въпроси, които държавата така или иначе трябва да реши.
Но хайде да започнем другата дискусия - затова как тези хора да бъдат
приобщени, как да развиват своето творчество и таланти, как да бъдат
равноправни членове на обществото и да дадат всичко от себе си, което
могат... Днес, скъпи приятели, е празник, ще се веселим и ще гледаме
онези от вас, които са надмогнали неволята, болката, надмогнали са
ежедневието и с много желание и усмивки са дошли тук, за да покажат
най-красивото, на което са способни. Искрени поздравления от мен и
Президента на страната г-н Радев за силата на вашия дух! Честит празник, ще ви гледаме с удоволствие!
С кратко слово се обърна към
гостите и участниците във фестивала
и г-н Коцев: Уважаеми Вицепрезидент, кмет
на Перник, евродепутат, депутати, Областен
управител, заместник Обл. управител, зам.
кметове на Перник, кмет на кв. Църква, скъпи
приятели, участници в 11-я Републикански
многожанров фестивал! Когато за първи път
започнахме подготовката на този фестивал, не
сме мислили, че ще стигнем до 5-годишния му
юбилей. През миналата година се прокрадваха
желания 10-ят да бъде последен, но като знаем вашите възможности
и огромното желание, с което участвате на регионални фестивали и
на други места в страната, решихме, че ще продължаваме в Църква
дотогава, докато имаме достатъчно желание и сили да го правим, докато
имаме доброто отношение на община Перник и на други институции
и отделни личности. На гостите благодаря, че ни уважиха! На всички
участници – успех!

Журито и на тазгодишния фестивал беше от познати и обичани
имена - председател Мими Иванова, членове Развигор Попов,
Олга Миленова , Людмила Николова и Лили Тодорова
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Прочетени бяха и поздравления от Националния омбудсман
г-жа Мая Манолова, от Председателя на ОО на БСП – Перник г-н
Леонов, от Председателя на СГБ г-н Нинов и др.

След изпълнения от три дечица, след
звуците на „Моя страна, моя България”,
след полетелите над всички бели гълъби,
фестивалът
започна
със
сценична
разработка на българска традиционна сватба - на най- емблематичните
моменти: от дома на невестата - сплитане на косите, прибулване,
даруване и най-тежкият момент - раздялата с майката и родния дом;
след това в момковите двори - там чака свекървата, която посреща
младоженците с обреди за въвеждането им в новия социален статус...
Ритуалът бе изпълнен от ТС „Ропа тропа”- с. Студена с хореограф и
главен художествен ръководител Борислав Николов, Фолклорен
състав „Граовска китка” от кв. Църква с ръководител Олга Миленова,
съавтор - Цветана Манова, етнограф в Перник.
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След това на сцената един
след друг се заредиха познати
състави, но с нови изпълнения
- от с. Калища, от Габрово, от
Русе, от Плевен, от Русе, от
Македония... Така докрая на
първия фестивален ден.
С почти цял
концерт в
откриването
на фестивала
участва и
именитият
певец Илия
Луков.
Песните,
които той
изпълни, са
тези, които
българите
никога няма
да престанат
да обичат и
да ги пеят!
Поклон и
благодарност
от всички!
И вторият ден започна със същото приповдигнато
настроение – особено след като изненадващо пристигна и
Омбудсманът на България г-жа Мая Манолова. Хората я наобиколиха,
поздравяваха я,задаваха й въпроси или просто я пипваха за ръката - за
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късмет...И независимо, че тя вече бе поздравила участници и гости във
фестивала, качи се на трибуната и отново се обърна към всички:
„Уважаеми
организатори,
скъпи
талантливи
приятели,
благодаря
за поканата и за възможността да
бъда част от това събитие, от този
цветен и красив празник! Искам да
поздравя организаторите - СИБ,
читалище „Просвета”,община Перник
- за несекващите усилия, за ентусиазма
да превърнат този фестивал в
традиция! Вие сте пример за едно
успешно партньорство в името на

нашата голяма цел - промяна на нагласите, респект и уважение
към възможностите на хората с увреждания. Такава промяна
е възможна, аз съм оптимист, че това ще се случва стъпка по
стъпка. Доказателстово е фактът, че темата за правата
хората с увреждания е водеща не само в институцията на
Омбудсмана, където заедно пишем закон за личната помощ, но
и в Парламента, и в Министерския съвет.
Искам специално да се обърна към всички участници във
фестивала, за да ви поздравя за куража, за таланта и за това, че
въпреки всичко, вие пеете и танцувате и го правите от сърце. Да
ви пожелая здраве, вяра и сили не просто да отстоявате правата
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си, но и да продължавате
да развивате
своите
таланти,
да
бъдете
творци и да бъдете пример
за всички нас! Аз съм
сигурна, че ако сме заедно,
наистина
проблемите
на хората с увреждания
ще се решават и нашите
каузи стъпка по стъпка
ще стават реалност.
И ще ви издам една
тайна - знам кои ще
бъдат
победители!
Всички
вие,
вашият
Г-жа Анита Тараланска
дух, вашият талант, това,че не
благодари
на Омбудсмана
се отказвате, че сте готови да
за
това,
че
отстоява
правата
покажете
какви
възможности
имат хората с увреждания! Те на хората с увреждания - и
имат таланти, могат да творят то достойно! - и каза:
-Тя ни даде този подарък
и са по-силни, по-смели от нас. Знам
нека
да й подарим и ние
и кой ще бъде победен - ще бъдат
победени остарелите стереотипи най-силната награда за
и разбирания за възможностите на участниците – плакета на
фестивала!
хората с увреждания!
Като Национален Омбудсман съм и ваш приятел и партньор,
готова съм да подкрепям всяка ваша стъпка, всяка ваша
инициатива, всяка ваша кауза в името на голямата цел - да
осигурим независим и достоен живот на хората с увреждания и
една адекватна социална политика. В името на голямата цел
няма да жаля сили и енергия заедно да постигнем това. Успех на
участниците във
фестивала!
След това на сцената
излязоха артистите
Катерина Тупарова
и Александър
Мутафчийски
от Държавния
музикален театър
с любими арии от
техния репертоар
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СИБ ИЗКАЗВА
БЛАГОДАРНОСТ НА:
ВЯРА ЦЕРОВСКА - КМЕТ НА ОБЩИНА
ПЕРНИК
ИЛИЯНА ЙОТОВА - ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МАЯ МАНОЛОВА - ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИВО САВОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
РУМЕН ПЕТРОВ - КМЕТ НА КВ.ЦЪРКВА
ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА” - КВ. ЦЪРКВА
М Б „РАХИЛА АНГЕЛОВА” - ПЕРНИК
ПРОТИВОПОЖАРНА СЛУЖБА – ПЕРНИК
ОД НА МВР - ПЕРНИК, 2-РО РУ НА
МВР
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
- ПЕРНИК
ХОТЕЛ „СТРУМА”
ХОТЕЛ „РУДАРЦИ”
ИЛИЯ ЛУКОВ - НАРОДЕН ПЕВЕЦ
АЛЕКСАНДЪР МУТАФЧИЙСКИ И
ЕКАТЕРИНА ТУПАРОВА –
ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР
ЩАБ - БОРИСЛАВ ЕМИЛОВ НИКОЛОВ
- ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА МОМЕНТИ
ОТ ТРАДИЦИОННА СВАТБА
семейство ПОЛИЦАИ ЗЛАТКА И
ЕМИЛ НИКОЛОВИ - ДИРЕКЦИЯ
МИГРАЦИЯ - МВР СОФИЯ
СЕМ ГЕОРГИЕВИ

ПЛАКЕТ ПОЛУЧИХА:
1. Д-во на СИ - Калище
2. Вецка Стоилова -д-во на СИБ
„Силен дух” - кв.Църква
3.Певческа група „Северняшки
ритми” - ОО на СИБ - Плевен
4. ОО на СИБ - Никопол - цялостно
представяне
5. Медковец - Дом за стари хора
6. Смолян - ССБ - цялостно
представяне
7. ОО на СИБ
Карлово
-цялостно
представяне
8. ОО на СИБ
-Ту трак ан
-цялостно
представяне
9. ОО на СИБ Дряново, певческа група
„Росна китка”
10. ОО на СИБ - Сливен - група
„Детелини”
11.София-Люлин-група „Виолетки”
12. Пловдив - „Тракийски цвят”
13. Цветан Виденов - ОО на СИБ Перник
14. Д-во на СИБ „Бучински букет” ОО на СИБ - Перник
15. ОО на СИБ - Габрово
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ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ПОЛУЧИХА:
1. Д-во на СИБ - Калище - Иванка Николова
2. Д-во „Диабетици” - с. Боровци
3. с. Софрониево - цялостно представяне
4. Македония - Даниел Кошевски
5. Македония Сана Златкова
6. Македония - Дана Стефанова
7. ОО на СИБ - Никопол - Боян Ангелов
8. Д - во на СИБ - Шияково (Плевен)
9. Плевен - вокална група „Пей сърце”
10. Д - во на СИБ „Силен дух” - Адриян
Венциславов
11. ОО на СИБ - Сопот - цялостно
представяне
12. ОО на СИБ - Сопот - Галина
Петрова
13. ОО на СИБ - Сопот - Георги
Кънчев
14. ОО на СИБ - Радомир - цялостно
представяне
15. ОО на СИБ - Радомир - Васил Тодоров - хумор
16. ОО на СИБ - Тутракан - Златка Георгиева
17. ОО на СИБ – Дулово - цялостно представяне
18. ОО на СИБ - Дулово - дует
19. ОО на СИБ - Ситово - цялостно представяне
20. ОО на СИБ - Две могили - група „Хризантеми”
21. Група „Чилновски баби” - с. Чилново, РО на СИБ - Русе
22. Пловдив - група „Настроение”
23. ОО на СИБ - Бяла Слатина - цялостно представяне
24. Кюстендил - група „Демос” - мъже
25. Дряново - ръководител Даниела Асенова
26. ОО на СИБ - Сливен - Иванка Георгиева
27. ОО на СИБ - Сливен - Мария Трифонова
28. Дружество на СИБ - „Бреница” - Мария Недкова - соло
29.Дружество на СИБ - с.Бреница
- Мирослав Коцев - акордеон
30.ОО на СИБ - Средец група „Надежда” - цялостно
представяне
31. ОО на СИБ - Крумовград цялостно представяне.
32. Катрин Димитрова - соло
33. Димитър Захариев - соло
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11 РЕПУБЛИКАНСКИ...
ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ПОЛУЧИХА:
34. Д-во на СИБ „Силен дух” - кв. Църква,
Веселина Стоева
35. Д -во на СИБ „Силен дух” - кв. Църква Левтерка Станоева
36. Д-во „Силен дух” - кв. Църква - Катя
Радкова - оригами
37. Долно Драглище - Николина Петрова бродерия на носии
38. Плевен - секция „Декупаж”
39. ОО на СИБ - Монтана - Емил Тодоров
40. ОО на СИБ - Плевен - качамак
41. ОО на СИБ - Кнежа – цялостно представяне
42. Смолян - Теменужка Коцева - занаяти
43. Богданов дол – цялостно представяне
СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ ПОЛУЧИХА:
1. Ана- Екатерина Русева – Д-во „Силен дух”
Перник
2. ОО Габрово – Вокална група „Надежда”цялостно
3. ОО Перник – група „Хармония”- цялостно
4. ОО Перник – група „Хармония”- хумор
5. ОО Червен бряг – цялостно
6. Д-во Казичане - цялостно
7. Македония - Росана Зафирова
8. Д-во Горна Митрополия - Петко Тодоров
9. Варна - дует Ганка и Стойчо
10. Д-во Расово - хумор
11.ОО на СИБ - Плевен - Дора
Куртева - стихове
12. Смолян - певческа група
13. Смолян – Теменужка Миткова - соло
14. Смолян - Симеон Узунов стихове
15. ОО на СИБ Сопот – Пенка
Пенчева - соло
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16. Кюстендил - Лоза Иванова
17. Микрево - за обичай
18. Пловдив - „Орхидея”- цялостно
представяне
19. София - Люлин – дует
20. Бреница - соло
21. Дългопол - цялостно представяне
22.София - танц „Шоплъка”
23.„Силен дух” кв. Църква - Величка Андреева
24 ОО на СИБ - Трявна - Василка Недева - стихове
25. Габрово - Стоянка Вангелова
26. Д-во на СИБ - Иваново - Павлина Градева
27. София - „Млади сърца”- Хаджи Димитър, Генка Ненова
28. Д-во на СИБ - Богданов дол - Парашкева Миланова
29. Д-во на СИБ - Мещица - дует
30. ОО на СИБ - Берковица - стихове, лично творчество - Теменужка
31. Иванка Дженебетска - Кнежа
32. ОО на СИБ - Враца - „ Детелини”
33. Д-во на СИБ - Горна Митрополия – цялостно представяне
34 .ОО на СИБ - Враца - дует
35. ОО на СИБ - Чепеларе - Кирил Кирилов - лично творчество
36. Айтос - Виолета Димитрова
37. ОО на СИБ - Кюстендил - цялостно предстаняве
38. Д-во на СИБ - с. Шишковци - цялостно представяне
39. Крумовград - соло
БРОНЗОВИ МЕДАЛИ ПОЛУЧИХА:
1. Д-во на СИБ - София „Млади сърца” - дует
2. Долно Драглище - Пенка Маркова
3. ОО на СИБ - Враца - Венка Братоева
4. Добрич - Недялка Христова
5. Д-во на СИБ с. Красен - цялостно представяне
6. Д-во на СИБ с. Търнак - цялостно представяне
7. Д-во на СИБ - Градина - дует
8. Д-во на СИБ - Градина - цялостно представяне
9. Д-во на СИБ кв. Църква - „Силен дух”- Анка Начева
10. ОО на СИБ - Перник - Величка Динева - соло
11. ОО на СИБ Радомир - Георги Стоянов
12. ОО на СИБ - Перник - Иванка Иванова - плетиво
13. ОО на СИБ - Сопот - Иванка Велева - бродерия
14. ОО на СИБ - Плевен - Светлана Котева
15. Д-во на СИБ - Красен - Величка Терзиева
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СПОРТНИ ИГРИ

Много амбиция за
победа, спортСменство
и нови приятелства
Третите регионални спортни игри
за хора с увреждания в Гълъбово се проведоха
на 12 юли 2017 г. в зала „Енергетик“
с изключителното съдействие
на „Контур Глобал ТЕЦ Марица Изток 3“

И тази година събитието бе организирано от ОО на
СИБ в Гълъбово с подкрепата на Община Гълъбово и любезното съдействие на Генералния спонсор на състезанието „Контур Глобал ТЕЦ Марица Изток 3”.
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Участие в състезанието
взеха общо 13 отбора. От регион Стара Загора - Раднево,
Николаево, Гурково, Чирпан,
Казанлък, Главан, Обручище,
Гълъбово, Дневен център за
деца и младежи - Гълъбово, Дом
на инвалидите - Стара Загора, Габарево и Стара Загора. А
13-ят отбор бе от Смолян.
Отборите се състезаваха в
5 дисциплини - дартс, стрелба в кош, боулинг, дърпане на
въже и състезание с инвалидни
колички.
Гости на мероприятието
бяха: г-жа Светла Боянчева
– Председател на Общински
съвет - Гълъбово, заместниккметове г-н Пламен Бараков и
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Много амбиция...
г-н Димитър Василев, г-н
Алесандро Морето – Директор на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3”,
г-жа Невена Димитрова
– специалист комуникации в ТЕЦ „КонтурГлобал”, Надя Синигерска –
мениджър корпоративна
и социална отговорност
в ТЕЦ ”Контур Глобал”. Тук бе и Валентина Борисова – Председател на РО на
СИБ - Стара Загора.
Всички присъстващи бяха поздравени от балет „Мания” и гостенката от
Смолян Златка Никова.
Главната цел за организирането на
тези игри е хората с увреждания да се
откъснат от затворения начин на живот, да повишат физическата си активност и да създадат нови приятелства. Всички получиха
медали за участие, тениски и почерпка от
организаторите,
а
големите победители
бяха наградени с Купи
и поздравени лично от
зам. кмета г-н Василев
и г-жа Синигерска.
Ето и наградените
участници:
Голямата награда „Купата на Спонсора” спечели Емил Видев от Дневен
център за деца и младежи с увреждания
- гр. Гълъбово.
Най-атрактивен състезател беше
Генка Безлова от с. Габарево.
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БОУЛИНГ
І-во място гр. Смолян
ІІ-ро място с. Обручище
ІІІ-то място с. Габарево
ДЪРПАНЕ НА ВЪЖЕ
І-во място Чирпан
ІІ-ро място Стара Загора
ІІІ-то място с. Главан
ДАРТС
І-во място Главан
ІІ-ро място Стара Загора
ІІІ-то място Чирпан
СТРЕЛБА В КОШ
І-во
място
Дневен
център - Гълъбово
ІІ-ро място Гълъбово
ІІІ-то място Раднево
СЪСТЕЗАНИЕ
С КОЛИЧКИ
І-во място Георги Андонов - Дом за инвалиди - Стара Загора
ІІ-ро място Мая Маринова - Дом за инвалиди - Стара Загора
ІІІ-то място Димитър Кондов - Дневен център - Гълъбово
ОТБОРНО
І -ро място с. Обручище
ІІІ.то място гр. Чирпан
На всички пожелахме весело и безгрижно лято, да са здрави
и оптимисти, че ние сме различни, но не и безразлични.
Материала подготви
Веселина Борисова
Председател на ОО на СИБ- Гълъбово
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ГОСТУВА НИ поетесата
АВТОПОРТРЕТ

калинка ковачева

АРТ-СЕДЯНКА

Една от вас съм аз,
танцувам и пея със силен глас.
Стъпила здраво на крака,
пиша и стихове от душа.
Живея в мрак и тишина,
но в душа ми слънце грей,
в сърце ми музика звучи,
преследвам хиляди мечти.
Мога да рисувам с трепетна ръка
на внучетата малки весели неща.
Мога да приготвя топличка храна
за пътник изморен от лоша тегота.
Мога с кротка дума змия да укротя
и тихо да приседна до пътната врата.
Мога хиляди неща в захлас,
защото искам да бъда като всички вас!

Равносметка

Годините бързо минават,
като шарени птици кръжат
и спомени свидни остават,
радост и скръб се въртят.
Палави дечица бяхме,
пораснахме зрели жени и мъже,
домове големи построихме,
напълнихме ги с гласове.
Дни, седмици, години…
Неумолимо се завъртат в кръг гердан изящен, но протрит,
като Патина в домашен кът.
Стрелките шеметно пълзят
неумолимо, по своя циферблат
и тракат – трака-трак
по стария житейски влак.
В залеза на своите дни
човек обмисля що е преживял
и равносметка си строи каква следа е е начертал.
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Обичам

Обичам бурното море,
вълните пенести, игриви,
отгоре синьото небе
с облачета бели и красиви.
Обичам житните поля
и слънчогледи нацъфтели,
навред са ширнали лозя
с гроздовете наедрели.
Обичам бащината стряха
с ореха голям, напет,
тук дните ми безгрижни бяха
и станах аз човек.
Обичам приятелите мои,
с тях споделям радост и тъга
тайно си мечтаем в дните,
за по-спокойни времена.
Обичам своя роден край
с Йовковата лястовица бяла,
мой божествен, земен рай,
В който с обич съм живяла!

ЖАЖДА

ВЛЮБЕНА ЖЕНА

Искам да съм слънцето, което
ражда от лъчите си деня.
Лъч от изгрева да скътам във сърцето,
да свети в здрача на нощта.
Искам да съм пролет закипяла,
с птици и цветя на раменете.
Да съм лято слънчево, горещо,
с морски бриз и пясък по нозете.
Искам да съм есен плодоносна,
с топлина от багри, с полъх нежен.
Да съм бяла снежна зима,
помъдряла от живота грешен.
Искам да съм непресъхващ извор
от любов и радост във сърцата,
да съм в зноя капчици от дъжд,
напояващи с живот земята.
Искам да съм бяло, нежно цвете,
засияло в утринна роса.
Протегнати ръце, две длани слети
и галещи очи на влюбена жена.

Събуждам се отново в мрак и пустота.
Протягам си ръката и хващам празнота…
В стаята - студено, болка ,тишина,
огнище загасено, няма топлина…
Жадувам аз за слънце в дома ми приветлив,
да чувам песен птича в тоз живот красив.
Как искам да царува любов и мир в света,
дечица да лудуват под сини небеса.
И нищо,че не виждат очите ми добри в душата ми бездънна любов и смях цари…

30
áðîé 9
септември 2017

ВМЕСТО ПОКЛОН
На 9 юли т.г. се навършиха 86 години
от рождението на Андрей Василев и 10
години от смъртта му. Вместо поклон –
да си припомним едно от последните
му стихотворения „Преклонение пред
Баташката църква”, поместено в една от
стихосбирките му...

Преклонение пред
Баташката църква
Тук няма икони, но има светини.
И аз се прекланям
пред тях мълчешком.
Възкръсват пред мене
без образ и име,
Починали хиляди в този погром.
Стоя посред ужас
и смътна надежда
и гледам къде е вилняла смъртта.
Пред всеки твой камък
главата си свеждам
И търся водица за детски уста.
Пред тебе прекланям се днес
и с болка прекрачвам
свещения праг.
Прекланям се тука
пред цяла България,
Умирала с теб и възкръснала пак.

OTTO BOCK BULGARIA LTD
И СЪЮЗЪТ НА ИНВАЛИДИТЕ
В БЪЛГАРИЯ (СИБ)
ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА
ПУБЛИКУВАН
В СП. КУРАЖ ИЗДАНИЕ НА СИБ ОЧЕРК, РАЗКАЗ,
ПЪТЕПИС ИЛИ
РЕПОРТАЖ, НАПИСАН
ЛИЧНО ОТ ХОРА,
ПРЕТЪРПЕЛИ
АМПУТАЦИЯ
Специално жури ще
номинира десет от предложените и публикувани
творби, първите трима ще бъдат удостоени
със следните награди
от фирмата Otto Bock
Bulgaria LTD:
1 награда – таблет;
2 награда – тридневна
почивка за двама във Велинград;
3 награда - два билета
за концерт в НДК по избор.
Конкурсът започва да
тече от 15 април и ще
приключи до 15 октомври 2017 г. Резултатите
ще бъдат отчетени през
ноември 2017 г.
Фирмата осигурява и
хонорара на журито.
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за конкурса

ПАСТИРКА НА НАДЕЖДАТА
Мария Тодорова Христова

Аз нося име българско, родена съм под ябълка по време на жътва
– на 1 август 1938 година в с. Борима, община Троян, област
Ловеч. Като дете слушах приказките на мама, следях летенето
на птиците, протягах ръце към звездите с благодарност за
своя свободен живот. Но съм се и страхувала – да не дойдат дни
сурови, гората да не заплаче с майчин глас, децата да не станат
роби, над словото да не висне смъртен час. Молех се да чувам
волни български слова, да се пее българска песен. Най-вярната
посока е само България – майчица свята, люлка наша, България
– клетва в сърцата!
В този мой устрем се случиха две неща: останах без съпруг и
жестоката болест не ме подмина. Кураж и Надежда станаха
моята всекидневна цел. Бях начална учителка, от 1993 г.
съм пенсионерка. Поставих началото на клуб за инвалиди.
Изградихме певческа група. Първият златен медал взехме от
Фестивала в Перник. На болничното ми легло г-жа Иванова от
Плевен ми връчи купата от Втория преглед на патриотичната
песен „Отечество”. Заредиха се изяви на инвалидите в Плевен,
в Горна Митрополия, в Червен бряг, в Бреница...Вярвах в своите
идеи, мечти и възгледи. Нека тази светла пътека ме води към
нови успехи!
А първата операция в болницата „Св. Пантелеймон” в Плевен
мина добре. Надеждата се навърташе около мен... След 14 дни
дойде злокобната вест: злокачествен тумор 10 мм, 20 мм, тип
А...Само за секунди трябваше да отговоря на хирурга д-р Румен
Стоянов да се извърши ли ампутацията на лявата гърда... Нали
искам да живея! Нали имам синове, четирима внуци и петима
правнуци...И надеждата да видя семето, хвърлено в клуба на
инвалидите, да продължим борбата за по-добри старини!
Надеждата е в нашето държавно управление. Елате, народни
избраници в нашите клубове! Чуйте нашите предложения!
Искаме само спокойни старини и светло бъдеще за децата на
България!
		
		

С. Долни Луковит, община Искър, област Плевен
ул. Братя Миладинови 17
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П

амет

Камен Зидаров е роден на 16.09. 1902 г. във
великотърновското селоДраганово.През 1934
г. заживява в София. В периода 1949-1956 г. е
директор на Народния театър. Носител е наДимитровска награда - 1950 г.Пише множество
мемоарни книги, стихосбирки.

ЗАВРЪЩАНЕ В РОДИНАТА
МАРШ НА
РОДНОТО ЧИТАЛИЩЕ

Станете, синове корави,
народ за подвизи призван,
читалището да прославим на словото свещений храм!
Съединението славно
му даде име - скъп завет,
та със големите наравно
дела да сътворим безчет.
Тук трудиха се и горяха
най-славните ни синове
и в чудни книги те възпяха
войводи храбри и царе.
И блесна примерът чудесен
на градинари и певци,
и славата им се понесе
по европейските земи.
О, нека с топла благодарност
ний почит днес да отдадем
на нашите бащи, що с вяра
издигнаха тоз храм свещен.
И нека подвигът бунтовен
на пламенните им сърца
да грее като фар вековен
в труда на нашите деца.

Да можеше това пътуване
да продължи безкрайно,
да се менят водите, бреговете,
да гоня сенките на вековете
и да се взирам в тъмните им тайни,
пътувал бих като затворник гладен,
избягал с труд от тежко заточение,
и сменял бих и кораби, и ладии,
пиян от свобода,
разтърсван от вълнения.
Да можеше напред,
на изток, все по Дунава
да плува, да се носи в бяг „Юпитер”
и заран, вечер и в нощи безлунни
да тръпна цял, за всичко да разпитвам
забравил бих, че съм суров затворник,
избягал, слънце и възторг да пие,
а днес се връща жалък и покорен
и влиза пак във своята килия.
Но… моят път завършва, спира кораба
на българския бряг - с бедняшки къщи и много близки и познати хора
на поздрава ми с махане отвръщат.. .
Разбирам: тук мечтите вече свършват,
угасват спомените много бързо. . .
Една съдба, родино, с лик посърнал,
със теб и тия хора ме обвързва.
Затуй не ти се сърдя, не роптая,
че тук ме срещат твоите сиромаси на твоя бряг, сред тях, аз вече зная,
че съм сред свои, че съм у дома си;
че те не чакат и не ще ме питат
какво им нося някъде отгоре светкавиците, що над тях се сплитат,
по-хубаво от мене им говорят.

юбопитно

Л
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рисунки от Берлин
От 24 до 28 май 2017 г. в Берлин се проведе световен
форум на реформираната църква „Кирхентаг” 2017
- 500 години Реформация”.

Мариана Еклесия
Тъй като няма храм, който може
да побере хиляди гости, събитието „течеше” на централните площади и в панаирните палати. Грандиозната програма съдържаше
повече от 1600 дискусии, концерти, изложби, срещи. За празничното откриване с богослужение
на 24-и май преди 18
часа към Бранденбургската врата се стичаха
чуждестранни гости и
местни жители. След 18
ч. гласовете на водещите от подиума се чуваха
далече. Те призоваваха за разбирателство и
взаимна помощ между
народите. Приличаше
на поднебесен храм с
неизброими запалени
свещи и упование, че
молитвите на хилядите разпалени сърца са
по-силни от ковачите
на злините. Следващата сутрин вестникът „Кирхентаг”
писа на първа страница: „70 хиляди пристигнаха за откриването на
„Кирхентаг”
Защо Берлин беше център
на тържествата?
Защото е само на 90 километра

от старинния Витенберг, градът
на Лутер - смелият реформатор,
дръзнал през есента на 1517 г.
„сам да застане срещу цялото
християнство”. Всъщност тогава
католическият монах не застава
срещу Библията, а срещу църковни ограничения и порядки, които
отдалечават
християнството от неговата
мисия – да бъде на разбираем език, да брани
интересите на хората
от народа. Както е очаквано, за своите убеждения Лутер е съден
публично от Райхстага.
Предложено му е да
се разкае за идеите си,
но той не се отказва от
тях, защото съзнава, че
в своето време нищо
не може да промени,
но бъдещето ще утвърди
необходимостта
от църковна реформа.
Смелият Христов воин не се е
излъгал. Следващите 500 години
неговите убеждения се разпространяват по целия свят от обновената Протестантска църква с
повече от 2500 различаващи се,
но сходни течения.
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Трансформация след
реформацията
Защо правителството на Германия днес отделя толкова внимание, средства и надежди на християнската мисия на Църквата в
страната? Вече се осъзнава, че

ако една църква не хармонира с измененията на новото време и не е водещо
крило в благонадеждни
политически и социални
промени, тя губи призванието си.
Затова в панаирните палати на високо ниво открито се дискутираха политически и богословски теми,
засягащи: „По-голяма отговорност към световния
мир”, „Спасена Европа в
по-добър свят”, „Екуменически
гласове от третата реформа”, „Феминизмът в религиите”, „Религиозната свобода е лично право”,
„Интегриране и подкрепа на хора
с увреждания”...

В едно от сепаретата на Осма
зала се предлагаха дипляни на
уникално начинание: изграждане
на „House of One” – Дом за единство на три религии: юдаизъм,
християнство, ислям. Идеята започва през 2011 г. От тогава върху
нея работят „пионери” от
трите религии и имат правомощия да привличат
други съмишленици. ДОМ
ще бъде издигнат в сърцето на столицата на площада „Петерплатц” в Берлин.
Архитектурният
проект
предвижда огромна централна площ за практически диалози, а до нея ще
са долепени джамията,
църквата и синагогата. Как
може да има диалог между

разделени пространства? Ключът
е в доверието на хората между
тях.
Начинанието за общ покрив и
общи молитви по никакъв начин
не цели налагане и превъзходство
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на една религия спрямо другите.
Целта е чрез разговори за сближаване и приятелско опознаване
да се стигне до осъзната убеденост, че
във всички световни
религии Бог е оставил посланието Си
за мир, макар народите да са с различна история, религии,
култура, традиции,
социални достижения. Наличието на
ДОМ за единство на
три
или
повече религии от
н ач а л ото
на ХХІ век
не задължава и не
принуждава
затворените в своя
духовен
кръг да се
приобщят.
Религиозната свобода дава
право на
всеки човек да остане в своята духовна
среда или да потърси друга, но по
никакъв начин да не наскърбява,
заплашва или убива онези, които
са различни.
ДОМ ще бъде обединителна
станция за поклонничество, откъдето ще се пренася новата светлина за единство.

Вдъхновени от инициативата,
съмишленици от различни страни предвиждат такива домове да

се изградят в Ерусалим, Лондон,
Руанда, Стокхолм. Така Дом ще
се превърне в квазар – тяло подобно на астрономическа звезда,
често пъти по своята сила и излъчване превъзхождаща слънцето.
Гълъбите на мира
На всички, предварително заявили желание да участват в
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повикаха по телефона г-н Самир Есаид, пастор
в Арабската епископална църква в Йордания.
Освен като християнски
миротворец, в родината
си работи с деца, лишени
от зрение или с увредено
зрение. Като поднесох дарението, любезният мъж
смутено попита: „Защо на
мен?” И аз разбрах защо
той е определен, но бях
сигурна, че гълъбчетата ще „отлетят” на място, което се нуждае
от мир. Помислих и споделих, че
децата без зрение няма да видят
релефа, но г-н Есаид рече: „Като
занеса вашето дарение те няма
да го видят, но ще го докосват с
пръсти и ще изградят представа
за живите гълъби на мира.”

разговори, дискусии изложби и
различни изяви, се осигуряваше
възможност да предложат свои
идеи или проекти. От София носех
бронзов релеф: два гълъба държат
с гърдите си земното кълбо с послание за мир. Исках да го подаря на човек, който най-активно
работи за международния мир,
макар да съзнавах, че няма личност, която може да влияе върху
събитията на днешния размирен
свят. В панаирните зали показвах
бронзовите гълъбчета и питах
на кого да ги подаря, така след
няколко срещи трима от организаторите посочиха човек, когото

Рисунка от площада
Недалече от големия фонтан на
Александърплатц в центъра на
Берлин имаше временна палатка
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за дискусии, издигната специално
за Кирхентаг. На пейките слушаха по-възрастни мъже и жени, а
стотици младежи седяха на плочите. Виждаха се гости от Африка, от Индия, от различни страни
с различни езици. Някои свиреха
на непознати инструменти, други
пееха и танцуваха, трети отдъхваха близо до раниците си.
Вслушах се в гласа на водещата от сцената и без помощен
превод разбрах, че говори за необходимостта от обновление,
актуално за нашето време – свят
без престъпност, конфликти, господство, омраза. Тази прастара
мечта на хората е наречена от социолозите утопия – място, което
не може да съществува винаги и
навсякъде...
Десетгодишно момченце рисуваше върху лист нещо, което
виждаше отвисоко: обширна небесна дъга, а под нея фонтанът,
палатката, хора с различен цвят
на кожата, китариста, танцуващите, хапващите бисквити. Момченцето създаваше свое земно
кълбо, събрано на малка площ
върху площада. Бързо преписах

в тетрадката си света от
неговата рисунка. Как
иначе може да се представи нещо, което не
може да се види дори от
самолет?
В ума ми нахлу предизвикателна мисъл: Как
ще изглежда днешният
Кирхентаг след
още
500 години?
Седнах на близка пейка и започнах да пиша: живеещите тук
ще влагат средства за поддържане на стари и по-нови храмове.
Ще четат Библията, ще издадат
огромна обща книга с шедьоври
от различни религии. Ще поставят
черни метални решетки на мястото на днешните оръжейни, тогава
погребани под земята. Започнатият Дом за единство „House of ONE”
ще бъде реконструиран изцяло
от светло плътно стъкло. Новите
квартали на града ще бъдат със
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с лънчеви
батерии.
В Берлинския дом
за музика
ще
пеят
Одата на
радостта
от Девета
симфония
на
Бетовен, защото времето ще ги
вдъхновява, а Бетовен е гений
за векове...
О, непременно около центъра
на Александърплац, вместо спирки на S-ban и U-ban, ще има кос-

модрум за ракети до някои близки планети. Там ще се предлагат
немски бургери, индийско кафе,
австралийско уиски, американски тениски, африкански зъби от

слонова кост, български рози, руски чай... Междузвездните войни
задължително ще бъдат забранени!
След 500 години вярващите във
всемогъщия Бог, (тогава ще го
наричат с най-различни имена),
ще се опитват да си представят
как ще изглеждат потомците на
децата им след още 500 години.
Тогава ще съществува постоянна
междуконтинентална връзка с
безплатен транспорт. За един земен ден хората ще стигат до внуците си, потеглили към Вселената.
Ще ги намерят, седнали до небесния престол на Бога, заслушани в
безсмъртното Му слово...
Алармата на мобилния телефон
ми напомни, че трябва да тръгвам
за следващата среща.
След два дни се върнах в София...

39
áðîé 9
септември 2017

КРЪГОСЛОВИЦА

Съставила Василка КИРОВА

От клетките по посока на часовниковата стрелка: 1. Наш писател (1926-1981) – „Рози
за д-р Шомов”. 2. Американски електротехник
и изобретател (18481931). 3. Приятен
мирис, благоухание.4. Град в Испания край река
Тахо. 5. Машина
за добиване на
електрически ток.
6. Първата печатна
книга на новобълъгарсаки език, написана на кирилица. 7. Роман
от Дико Фучеджиев. 8. Къса
горна спортна дреха от непромокаем плат. 9. Герой на Димитър Талев от разказа „Братя”. 10. Марка унгарски автобуси. 11. Нова вест. 12. Римска богиня на любовния копнеж
и плодородието.
ОТГОВОРИ НА ДИАГОНАЛИТЕ ОТ БР. 8
НАДЯСНО: l.Monc. 2.Руен. З.Статори. 4.”Арома”. 5.0кс. 7»Ватак. 9.
Патос. 12.Лема. 13.Торит. 15.Анати. 17.”Марат”. 19.Агата. 21. Барок.
23. Окапи. 25.Канап. 27.Акорд. 2. Ниви. 31.Алиаж. 33. Калитин /Павел/. 35.0сман (Ал-Гази). 3. Колет. 40. Енот. 41. Елит. 42. Тир.

in memoriam

Почина нашата сътрудничка
и приятелка Таня Йовева
Тя беше човек със силен дух,
не се огъна пред слепотата
и постигна много повече
от десетки други зрящи
журналисти.
Поклон пред паметта й!

октомври

паметта на българия

• 9. 150 г. от смъртта на
Георги Сава Раковски основоположник на
организираната революционна борба
за освобождаването на
•2. 170 г. от смъртта на
България, демократ, публицист,
Васил Априлов –
журналист, историк и етнограф
български
(1821–1867);
възрожденски деец
(1789– 1847);

•15. 80 г. от смъртта
на Йордан Йовков –
български писател
(1880–1937);

•16. 115 г. от рождението на
Фани Попова-Мутафова
– творец на романи и драми
с исторически сюжети,
детски автор, преводач
(1902–1977);

•25. 115 г. от рождението на
Борис Ангелушев –
български художник,
майстор на карикатурата
(1902–1966).

