Да се сбъднат всички красиви
пожелания за 2019 година!
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30 ГОДИНИ СИБ...
ВАЖНО Е ПЪТ И
СЛЪНЦЕ ДА ИМА И
В НАЙ-ЛЮТАТА ЗИМА !
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА СИБ КРАСИМИР КОЦЕВ
Уважаеми колеги, приятели и съмишленици,
Вече сме в делниците на 2019 година, за която си пожелахме здраве,
благоденствие, успешна работа, сплотеност в семействата, мирни дни
за народа ни, повече отговорност от управляващите, още по-светли
европейски перспективи...Такива пожелания се изричат винаги в навечерието или в началото на всяка Нова година, макар и равносметките в края на всяка стара година невинаги да са оптимистични. Затова
нека да бъдем реалисти и да кажем: 2018 година беше за нас, хората с
увреждания, за нашите партньори напрегната, наситена с протести, с
много, много работа по предлаганите от правителството законопроекти, с успехи и неуспехи, но всичко това ни направи още по-сплотени и
силни. Нека точно с тази стъпка да крачим и да преодоляваме трудностите и през 2019 година!
А за нас, многохилядната, най-голямата организация на хора с увреждания в България, 2019-та ще е година на равносметка и проверка.
Защото вече пристъпихме в пределите на един достолепен юбилей 30-годишен. И предстои да се отчетем и пред европейските си партньори, и пред самите себе си дали защитаваме пълноценно правата
на хората с увреждания, дали постигаме интеграция на тези граждани, дали сме истински партньор и коректив на местната и държавната
власт...Нашите структури трябва да се мобилизират и да се включат активно и в предизборните прояви на местната власт, за да посочат слабостите на досегашните кметове и да предупредят бъдещите относно
най-ощетените досега, най-онеправданите български граждани – хора
с увреждания и пенсионери.
Аз съм убеден, че 2019-та година ще бъде богата на идеи, наситена с
много по-сериозни, разнообразни и успешни дела, защото във всяко
дружество, във всяка общинска организация има вече натрупан опит.
Разбира се, пак ще имаме фестивали, пътешествия, чествания на всички национални, традиционни и лични празници – нека всички те да носят посвещение за нашата 30-годишна история, нека в тях да проличи
мъдростта и стабилността на доброволните сътрудници, на чиито рамене твърдо и непоклатимо ще расте и успява Съюзът на инвалидите
в България.
На тези рамене, на тези наши доброволни сътрудници – ПОКЛОН!
Още веднъж пожелавам на всички хора, които приемат с гордост принадлежността си към Съюза на инвалидите в България здраве, успехи,
дълголетие, щастливи семейства, много повече вълнуващи и красиви
събития!
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ОБРЪЩЕНИЕ
НОВИЯТ ЗАКОН Е КРАЧКА
В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА
Политиката за хората с увреждания не
трябва да е терен за популизъм настояват 20 национално
представителни ОРГАНИЗАЦИИ
На 3 декември светът отбелязва Международния
ден на хората с увреждания. За съжаление у нас,
въпреки всички реформи, тази социална група
продължава да бъде в онеправдано положение. Каква
е равносметката, има ли надежда - вижте мнениeто на
20 национално представителни организации на и за
хора с увреждания.
Писмото е изпратено до: Президента на Република България;
Министър - председателя на Република България; Министъра на
труда и социалната политика; Председателя на Комисията по труда,
демографската и социалната политика на Народното събрание;
Председателите на парламентарните групи; до Медиите
Уважаеми госпожи
и господа,
2018 г. премина под знака на:
- нарастващо обществено-политическо напрежение в резултат
на дългогодишни нерешени проблеми в сферата на социалното
приобщаване на хората с увреждания;
- промени в националното законодателство за хората в неравностойно социално положение,
съответстващи на Конвенцията
за правата на хората с увреждания - за съжаление лимитирани
от ограничен публичен финансов
ресурс;

- хаотичен дебат за създаване
на нов модел за оценка на уврежданията и човешката функционалност и за налагане на индивидуален подход в политиките за
подкрепа.
По повод 3 декември- Световен
ден на хората с увреждания - ние
искаме да заявим, че:
- политиката за хората с увреждания трябва да бъде резултат от
задълбочен обществен диалог с
всички заинтересовани страни и
да има комплексен характер. Тя
не трябва да бъде терен за популизъм и необосновани претенции;
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- сложният интеграционен процес на всички етапи налага ефективна държавна интервенция в
областа на:
- превенцията на съвкупността
от рискове и фактори – водещи
до различни видове увреждания
и причинно-следствената връзка
между тях;
- профилактиката, лечението и
рехабилитацията на заболяванията;
- ефективността на включващото образование и професионално
обучение;
- осигуряването на достъпна
архитектурна, транспортна и комуникационна среда;
- развитие на достъпни и адекватни социални услуги;
- осигуряване на гъвкави форми на трудова заетост на хората
с увреждания с ясни ангажименти на всички стопански субекти и
държавни стимули за ефективна
политика в тази област;
- повишаване подкрепата на
семействата на хората с увреждания;
- гарантиране на здравни и пенсионни осигурителни права и доходи за достоен живот;
- осигуряване на хората с увреждания равенство пред закона
чрез отмяна на института на запрещението - това трябва да стане чрез въвеждане на адекватна,
справедлива и пропорционална
система на подкрепа, която да гарантира, че всеки, който е пълнолетен гражданин, може да упражнява правата си според своите
желания и предпочитания.

Ние осъзнаваме, че новият
Закон за хората с увреждания не
е съвършен, но той е крачка във
вярна посока. Превръщането на
красиво разписаните му правни
норми в реални по-добри условия
на живот на хората с увреждания
ще бъде продължителен процес.
Управляващите
българската
държава трябва да знаят обаче, че
търпението ни не е безгранично.
Ние сме изпълнени със воля
и решимост през следващите
1-2 години да предизвикаме
съществена промяна в качеството
на живот на хората с увреждания.
Това трябва да стане не чрез
противопоставяне на различни
социални групи, а чрез цялостно
развитие на обществото и
социалните му системи.
За да стартира Законът за
лична помощ
е необходимо
да
се осигури достатъчен
начален бюджетен ресурс. След
апробирането му през периода
септември 2019-юни 2020 г.,
трябва да се вземе окончателно
държавническо
решение
за
гарантиране на тази жизнено
необходима социална услуга.
Съгласно
постигнатите
договорености с Министерството
на здравеопазването в кратък
срок да бъде извършен анализ
на
реалните
резултати
от
новия модел на медицинска
експертиза.
В
зависимост
от констатациите трябва да
бъдат нанесени необходимите
корекции с цел преодоляване на
несъвършенствата му.
Ние ще настояваме след
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Обръщение
обществен дебат да бъдат приети
новите стандарти за медицински
изделия, които да гарантират
необходимото им качество и
поемане на тяхното финансиране
от Здравната каса при въвеждане
на строги контролни механизми.
Изразяваме нашата готовност
за
съществени
промени
в
социалната сфера. Готови сме

за активно и експертно участие
в
обществения
диалог,
но
заявяваме, че няма да допуснем
отнемане на права и налагане на
дискриминационни практики!
Писмото е подписано от 20
национално
представителни
организации на и за хора с увреждания, в т.ч. и от СИБ

Съюз на инвалидите в България
Съюз на слепите в България
Съюз на глухите в България
Асоциация на родителите на деца с епилепсия
Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съюз на трудово-производителните кооперации
Център за Психологически Изследвания
Българска асоциация „Диабет“
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
Национален алианс за социална отговорност
Национална асоциация на сляпо-глухите в България
Асоциация на родители на деца с нарушено зрение
Асоциация на родителите на деца с увреден слух
Национална организация „Малки български хора“
Българска асоциация за невромускулни заболявания
Национален център за рехабилитация на слепи
Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт
Национална потребителна кооперация на слепите в България
Българска асоциация за рекреация и туризъм“

...Няма да допуснем отнемане на права и налагане на дискриминационни практики! - Вече го
казахме веднъж!
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КОНТРАПУНКТ ЗА РАЗМИСЪЛ ДО
СЛЕДВАЩИЯ

3 ДЕКЕМВРИ

ХОРАТА ОТ «ДРУГОТО ИЗМЕРЕНИЕ»
Виолета АТАНАСОВА
3 ДЕКЕМВРИ ...Питам се как ли е най-смислено да се
отбелязва ден като този- Световният ден на хората
с увреждания? Как ли е най-честно? Отблъскват ме
формалните събития, формалните служебни гостувания
и нищо незначещите изказвания, кухите лозунги,
фалшивата съпричастност, кухите усмивки, отчитането на
мероприятия и проекти...Да, много от хората с увреждания
не са си решили социалните проблеми и животът ги е
поставил в ъгъла си с гръб към света - като наказани деца
на коленца...Не им говори или не ги навиква, подхвърля
им понякога по нещо, за да не е гузен колко всъщност
е несправедлив, дори имитира милосърдие, зад което
доста често има корист или най-малкото - себелюбие с
подтекста «Ах, колко съм добър!». Не, не сте добри тези,
които имитирате милосърдие и се опиянявате от чувството
си за власт над безпомощния! Не, не сте добри тези,
които забравяте, че преди да влязат «в друго измерение»,
тези хора са били в своето измерение, имали са сили,
мечти, характери, биография и макар нещо в живота им
така фатално да се е счупило, те не са престанали да
са личности. И нерядко само това им е останало вече.
Не, не сте добри тези, които сте просто едни чиновници
през гишетата на техен гръб, не сте добри тези, които
никога нищо няма да направите за тях не служебно, а
чисто човешки и които знаете да подредите правилните
думички за добротата водоравно и отвесно - просто, за
да ви излезе кръстословицата, да ви се попълнят нещата.
Световният ден за хората с увреждания е всъщност за вас
- не за да правите мероприятия в него и да се усмихвате и
говорите служебно, а за да погледнете на живота и от друг
ъгъл - вие си изберете от кой. И го направете честно!
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А ТРАДИЦИЯТА ИМА ВЕЧЕ
ЗДРАВИ КОРЕНИ...

ТРАДИЦИЯТА 3 ДЕКЕМВРИ

КУБРАТ

Светломир КИРОВ

Членовете на ОО на СИБ в Кубрат отбелязаха Международния ден на хората с увреждания. В тържеството по този
повод взеха участие и кметът на община Кубрат Алкин
Неби, и председателят на общинския съвет Хюсеин Юмеров.
Поздравително слово произнесе председателят на общинската и Регионалната организация на СИБ Радослав
Няголов. С топли думи към хората с увреждания се обърна
и кметътАлкин Неби. До него бе изпратен благодарствен
адрес от председателя на УС на СИБ - София Красимир
Коцев за подкрепата, която той оказва на организацията
на СИБ.
Поздравителни адреси бяха прочетени и от кмета Алкин Неби, от общинската организация на Съюза на пенсионерите, от клуба на учителите-ветерани „Просвещение“ и от сдружение „Диабет - Кубрат“.
Поздравителен концерт изнесе вокалната група към клуба „Здравец“в Кубрат. А веселието, музиката и хората продължиха дълго време.
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Елена ЕНЕВА

РАЗГРАД

Традиционно хората
с увреждания от
ОО на СИБ - Разград
се събраха, за да
отбележат 3 декември.
И тази година
техен гост беше
градоначалникът  д-р
Валентин Василев
и председателят
на Общински съвет
Надежда Радославова. По всякакъв начин общината се стреми
да съдейства на  хората с увреждания, старае се да облекчи
трудностите, които срещат в ежедневието си и  ги подпомага
във всяка една област.  По случай 3 декември д-р В. Василев
подари огромна торта, с която присъстващите над 100 души, да
се подсладят. Имаше и подаръци от общинската организация,
връчени от председателката Иванка Петкова.

МИЛ ЖЕСТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД КЪМ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
И НА ОС НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ по случай 3 декември
бе концерт-подарък от Капански ансамбъл - Разград .Това
показва, че обществото все повече ги подкрепя. В концертната
вечер взеха участие Вокална група „Шлагерна пътека” към
пенсионерски клуб „Лудогорие” в Разград и мъжка фолклорна
група от село Дряновец, общ. Разград. Кметът на града д-р
Валентин Василев откри концерта, обърна се към хората с
увреждания и им пожела да бъдат търсещи и постигащи,
поддържащи жива своята жажда за победа.
От името всички членове на Общинската организация на СИБ
председателката Иванка Петкова най-сърдечно благодари на
организаторите за милия жест.
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баните

ОО на СИБ - с. Баните на 3 декември организира тържество
за хората с увреждания.То бе открито от председателката
г-жа Красимира Димова. Тя им пожела да бъдат силни и
терпеливи пред трудностите в живота, пожела им здраве,
повече усмивки и всеки ден да им носи надежда и вяра за по-добър
живот! Прочетен беше поздравителен адрес от РО на СИБ Смолян! „Пожелаваме на всички членове, здраве и енергия, за да
осъществят мечтите си и много жизнени сили, за да преодоляват с лекота трудностите – се казва него! След това и кметът
на община Баните Милен Белчев поздрави хората и им пожела
сила и кураж, за да се справят с трудните моменти, енергия и
оптимизъм, за да се радват на всеки ден!
Празникът продължи с изпълнения на танцова група
„Омайниче” от СУ „Христо Ботев - Баните! Танцуваха и се
повеселиха и хората с увреждания. И благодариха на кмета,
помогнал да се отбележи този ден, както и на директора на СУ
„Христо Ботев“ - Баните г-н Пенчо Токучев, че изпрати група
Омайниче, за да повеселят хората с увреждания.
Сийка РУПОВА

СОЗОПОЛ

Ние напомняме за себе си с нови надежди за утрешния
ден един път в годината, но не трябва да се предаваме,
да не губим вяра, че със силата на волята се побеждава.
Трябва да намерим стимул, за да живеем, да се радваме
на простите неща и да гледаме напред с всичко ,ете
достойнство, изживейте живота си с надежда, въпреки
бастуните, патериците и инвалидните колички, защото сме
хора с интелект, знания, опит и това ни помага да забравим
всички трудности. Тежки са дните на хората с увреждания,
но обединени, ние сме силни и отворени за човешки
добродетели.
Само един ден в годината е крайно недостатъчно да
съществуваме като дружество, болката на хората с
увреждания в Созопол е, че нямаме клуб като другите
неправителствени организации. Но не губим надежда, че
един ден този проблем ще се реши.
Желая на всички хора с увреждания най-доброто, което
заслужават, а това е здраве и достоен живот!
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с. проф. иширково

Стоянка Христова

На 03.12.2018 год. за членовете на клуб №2 на СИБ в с. Проф.Иширково, на клубовете от селата Калипетрово, Главан и Граничарово – всички
към ОО на СИБ Силистра – бе организирано тържество в ресторант „Кичина”. Те преди всичко изразиха своята съпричастност към съдбата на
хората с увреждания в цялата страна и възмущение от невинаги отговорното отношение на управляващите към тези хора. Много от нещата
в одобрените закони са добри, но имаме основание и да се съмняваме,
че всичко ще е наред.
Нашата молба е побързо да се действа,
защото много от тези
хора не могат да чакат...
Този призив беше
подкрепен от г-н Стойчо Нечев-кмет на село
Професор Иширково,
г-жа Велика СлавоваПредседател на ЗК „Нива-93”, г-жа Стефка Райчева, представител на фирма „Сидар”. А децата от
Обединено училище „Свети
Климент
Охридски”
с
директор
Галя
Вълкова
ни поздравиха.После
имаше песни,
хора,
не
липсваше
гощавка и
наздравица. На членовете на клуба, които са на легло, бяха разнесени пакети с
хранителни продукти, осигурени от ЗК „Нива-93”.
От все сърце и душа благодарим за тези чудесни отношения и голямото доверие, което проявяват към нас спонсорите. Това ни дава нови
сили, вдъхва ни вяра и желание за живот.
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ДОЛНА БАНЯ

Любомир КУЗЕВ

50 - сете членове на Сдружението на хората с увреждания „Венетица“ в
Долна баня тържествено отбелязаха 3 декември. За създаването и богатата
му дейност разказа неговата председателка инж. Светла Стоименова. Тя
поздрави всички присъстващи и
вдигна тост за здраве и дълголетие.
Свои стихове рецитираха Лиляна
Иванчева и Мария Торошанова, а за
поетичната и музикална част бяха
изпълнени химна на клуба и други
любими песни и стихове от обичания
Недялко Йорданов.
Скъп гост
на празника
бе председателката на Общинския съвет Лиляна
Драганова, която връчи поздравителен адрес и
красива коледна звезда.
След празничния обяд, наздравици и
поздравления всички се веселиха и даже си
тропнаха хоро, макар и с патерици и бастуни,
пожелаха си о и догодина всички пак да се съберат
за този ден.

Виолета АТАНАСОВА
Хората с увреждания направиха традиционния концерт по случай световния ден, отреден за тях
в календара.
Читалище „Братство“ за пореден път беше не просто домакин,
но и партньор и приятел на ОО на
СИБ - Кюстендил, чиито членове
всяка година отбелязват със специален концерт световния ден,
посветен на хората с увреждания.
Водеща на програмата бе Мария
Добрева, чиято сърдечност и артистичност внесе хубави емоции
в събитието. Концертът откриха
жизнерадостните „Калпазани“ на
Лили Александрова, които изпъ-

КЮСТЕНДИЛ
лниха голямата читалищна зала
със светлия дух на коледните песни. Председателката на ОО на СИБ
Валентина Александрова вместо
традиционните
слова бе
избрала
нестандартен начин
да вдъхне
кураж
и
сили на хората с увреждания,
като им разказа една малко позната притча за чашата с вода. Докато
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всички очакваха познатия въпрос
дали чашата е наполовина пълна
или наполовина празна, последва
разказа й за демонстрацията на
една университетска преподава-

телка пред нейните студенти, тя
първо ги попитала колко, според
т я х ,
тежи
чашата
с
вода в
ръката й, а
после
им показала
друга
гледна точка към възможния отговор. Ако държиш в ръка една
чаша около минута, тя е лека, разбира се. Ако се наложи да изпъваш
ръката си с нея десетина минути,
става досадно, а ако се налага да
я държиш цял час, тя вече непосилно натежава...
Та и на грижите и с мислите за тях трябва да им се отделя
възможно най-малко време, за да
не дотежават и да не правят живота ни непоносим.
Така Валя Симеонова пожела
на всички да не задълбават дълго
в трудностите на всекидневието,
каквито и да са те, а да намират ху-

бавите неща около себе си, които
да им дават сили и желание за живот и да им отделят по-голямата
част от времето и чувствата си.
И хората с увреждания показаха
с многобройните си изпълнения,
че умеят да намират начините да
се чувстват пълноценни и радостни, въпреки здравословните си
проблеми и изпитания. Едни след
други на сцената се представиха
фолклорните групи към организациите на СИБ в Кюстендил и в
с. Шишковци и техните солисти,
атрактивната хумористка Лозка

Цекова, певците от Съюза на слепите, както и децата от център
„Сияние“ и вокалната формация
от НЧ “Ген. Владимир Заимов“.
За всички участници в събитието имаше сладкиши, приготвени
от учениците от Професионалната гимназия по туризъм.
Сред гостите на концерта бяха
председателят на читалище „Братство“ Иван Андонов, заместниккметът по хуманитарните дейности Светослав Василев , кметът на
с. Шишковци Климент Терзийски
и представителна група от ДВХФУ
„Ильо Войвода“.
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ТВЪРДИЦА
Гост на хората с увреждания
в Твърдица за 3 декември бе
заместник кметът на Община
Твърдица г-н Петко Борисов.
Председателят на клуба на СИБ
Михаил Свещников поздрави
присъстващите и им благодари.
Кратко слово за този ден
произнесе Митка Димитрова: „За
да се стигне до удовлетворяване
потребностите на хората с
увреждания
е
необходимо
съответните организации да са
по-настойчиви, по-активни и все
по-компетентни. Но без помощта
на държавата това не може да се
постигне. Благодарение на нашата
община имаме хубав клуб, помагат
ни при екскурзии, посещения на
театри, концерти в Стара Загора,
Сливен и др. Разбира се има още
какво да се желае”.
Г-н Борисов поздрави хората
и добави: „Общинското ръко-

Радка ЗЛАТЕВА
водство с готовност и желание
изпълнява
вашите
желания.
Ако
нещо
пропуснем,
ще
бъдем благодарни вие да ни го
напомняте. Сега предстои да се
осигури достъпност за хората с
увреждания в сградата, където
се плащат данъците. Винаги сме
готови да откликнем на вашите
искания. Желая ви да сте живи

и здрави и тези ваши сбирки да
продължат”.
За лежащо болните бяха
осигурени хранителни продукти.

Уважени и поздравени
от Минка Жабова бяха и
родените
през
второто
полугодие на 2018г. Денка
и Иван Денчеви. И както
винаги за такива поводи те
донесоха голяма, красива и
вкусна торта и разнообразни
сладки. Рождениците се
бяха погрижили на масите да има много вкусотии, а и Иван Денчев бе
рожденик... Всички го поздравиха и му бе поднесен скромен пдарък.
Пожелаха му дълъг живот и все така да помага на клуба. Той поздрави
всички и с няколко хубави песни.
Поздравления получиха и семейство Иванка и Тодор Шегеви, които
наскоро празнуваха своята златна сватба - и те почерпиха със сладки.
Следваха наздравици, хуморески, много смях, пожелания.
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враца

Галина ГАНОВА

В навечерието на 3 декември
част от хората с увреждания при
ОО на СИБ във Враца посетиха безплатно представление на
местната театрална трупа.
Това стана възможно благодарение на благородния
жест на Ани Босева, която не
за първи път купува билети
за театрални постановки и
ги дарява на организацията.
Безвъзмезден бе и подаръкът от ръководството на „В
и К“-Враца с управител Ангел Престойски, което осигури богато обедно
меню в популярен
изискан ресторант.
Принос към реализиране на празничния ден за пореден път имаше и
ОП „Социални дейности“ и собственика на ресторанта. Предсе-

дателят на организацията Жасмина Баръмова изказа благодарност
към всички спонсори и поднесе
приветствие и пожелания за здра-

Ангел НИКОЛОВ

исперих

ве и успех на присъстващите.
И както подобава в
ден като този, хората
забравиха болежките
си за няколко часа, които минаха
неусетно с весели скечове, много
танци и хора.

Над петдесет души от ОО на СИБ в Исперихска община се
събраха, за да отпразнуват 3 декември. Гостуваха директорът
на Дирекция „Хуманитарни дейности” в община Исперих Исмаил Айдън и председателят на Общинската организация на ПП
„ГЕРБ” – Виолета Тодорова, която е кръстник на клуба на хората с увреждания „Вяра”.
Председателят на ОО на СИБ и председател на клуб „Вяра”
Веселин Добрев поздрави присъстващите с празника. Той припомни накратко, че СИБ е най-голамата неправителствена организация на и за хора с увреждания, развиваща дейността си в
28 региона в страната и подчерта, че трябва да се отделя повече внимание на хора и да им се вдъхва кураж и оптимизъм. Сред
присъстващите на тържеството бе и най-възрастният член н
организацията 92 – годишната Тодорка Иванова.
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исперих

Поздравителен адрес от
името на кмета Бейсим
Руфад прочете Исмаил
Айдън. Той поднесе и голяма кошница с цветя, като
изтъкна, че социалната
политика е сред основните приоритети на общината. Пожела на всички
здраве, сили и много енергия. А г-жа
Тодорова пожела оптимизъм, кураж и всички успешно да се справят
с трудните моменти в живота си.
Тя подари и голяма торта от ПП
„ГЕРБ” с надпис „Честит празник”,
от която всички опитаха.На празника имаше много песни, танци, хора и викторина с историята
на организацията в Исперих. Успешно се изявиха изпълнителите от певческата група при клуб „Вяра” с ръководител Тодор
Денев, който прочете и свои сатирични стихове.
ХИТРИНО

Салим САЛИХ

За съжаление, днес хората
с увреждания се сблъскват с
най-много трудности, когато се опитват да реализират правата си.Като общество трябва да осъзнаем, че
те се нуждаят от особено
внимание. Основна цел на
политиките за хората с увреждания е да се създават
условия те да имат същия
индивидуален избор и контрол над живота си, както
всички други хора.
Общинската организация на хора с увреждания в Хитрино с богата трапеза отбеляза Международния ден на хората с увреждания с надеждата за по-добър и с по-малко страдания живот.
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НАПРАВИ ДОБРО И...НОВАТОРСКО
И ГО ИЗПРАТИ НА «КУРАЖ»!
пловдив

   

НАПРАВИ ДОБРО...

В навечерието сме на
един юбилей, за който
се подготвяме отдавна –
30-годишнината на Съюза
на инвалидите в България.
По този повод УС на СИБ
е подготвил препоръки
към всички организации
на всички равнища в
страната и те скоро ще
ги получат. Но имаме
една организация, която
скоростно и изключително
находчиво сложи началото
на надпреварата (защото
ще има такава!) как поинтересно и пълъноценно
да се отбелязва този
юбилей. Пловдивчани са
на една стъпка пред всички
–те издаваха социален
бюлетин ДОБРОТА за
25-годишнината СИБ и
сега за 30-годишината на
СИБ отново ще го издават.
Първият брой за 2019 г.
(или 13-ият пореден) е
вече факт. Да прочетем
първата му страница:

Уляна Иванова
КОЛЕДНА ДОБАВКА
Чувствам се щастлива мравка
с Коледната ми добавка...
Като тази буболечка
тръгвам към дома полечка.
Тъй изпълнена с мечтание
и с предколедно желание!
Ще си купя масълце,
даже нещо по-специално,
сигурно промоционално кълка някоя, фенер
(че не стига за хайвер),
може би и кашкавали,
но от сьомгата - едва ли..
И се сещам как от нас
вземаха и ден, и час.
То от данъци и ставки
с формули и с подигравки...
Днеска те ги дават - уж и тръбят нашир и длъж
колко щедри са към нас
във предколедния час...
На сърцето със ръка:
-Мравки, докога така?

Тук е мястото да се извиним на автора на стихотворението « 3 декември - нашият ден» в бр. 12 от 2018 г. - то е
от нашата невероятна поетеса ЕЛДА ЖИВКОВА.
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Светломир КИРОВ

КУБРАТ

В Кубрат се състоя традиционната коледна среща на деца в неравностойно положение. На нея присъстваха кметът на община Кубрат Алкин
Неби, неговият заместник Орхан Мехмед, председателят на общинския
съвет Хюсеин Юмеров, директорът на Дирекция «Специализирана администрация» Стефан Калинов, началникът на отдел «ПКТУО» Здравко Вутов.
С пожелания към децата се обърна кметът Неби. Те бяха поздравени и с няколко песни от свои връстници - певци към читалището.
Тази година 47 сираци и полусираци от община Кубрат получиха пакети с учебни пособия, гривни-часовници и лакомства. Освен това те бяха
зарадвани с домашна питка, мандарини и бонбони.
ГАБРОВО

Кристина КУЛЕВА

Макар и като в приказката
Дядовата ръкавичка
64-ма
от Клуба на дружеството към
Община Габрово се събраха
в тясното помещение. Беше
ни
топличко, усмихнато и
радостно,
защото
душите
ни са големи! Снегът, студът
и валежите не попречиха
„Квартет
Габрово”
с
ръководител Петко Иванов да
ни гостуват и да ни попеят със
звънките си гласове! Менюто беше вкусно и обилно - за да е силна и
обилна Новата Година! А веселата викторина с награди създаде още подобро настроение. Посещението от Общината ни направи щастливи с
подаръка “ Жива елха”! Песните, музиката и добрите думи бяха толкова
красиви! Пратиха ни много поздравителни картички! Всички останаха
доволни и благодарни!
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монтана
Иванка Найденова
На 13.12.2018 г. сдруженията и
дружествата на хората с увреждания,
на диабетиците, на слепите и глухите
в
регион
Монтана,
отбелязаха
подобаващо коледните и новогодишни
празници.
Тържеството се проведе в ресторант
Плаза в Монтана, с управител
Росица
Цекова. Храната бе невероятно вкусна, а музиката
поддържаше високия градус на настроението.
Председателят на сдружение „Диабет” Тодор
Тодоров поздрави всички присъстващи: сдружение „Диабет” с координатор Младенка Андреева, клуб „Диабетика” - с.Боровци с председател
Иванка Найденова, Снежана Гаврилова - техн.
сътрудник на РСО, Монтана, ТСО, Монтана, с
председател Виолета Йорданова, диабетиците
от гр. Бойчиновци с председател Еленка Начева и диабетиците от
с.Крапчене с председател Атанаска Луканова.
Скъпи приятели, желаем Ви весело изпращане на 2018 г. и посрещане
на 2019 г. За празника да вдигнем пълни чаши, бъдете живи и здрави,
вяра не губете, с надежда и желание се заредете! И да покажем с дела
това, че равни сме на другите в света!
Здраве, здраве и пак здраве! Пожелаваме ви здравината на скалите,
годините на орлите и на банките парите! Другото от вас!
Обичаме ви, обичайте се и вие! НАЗДРАВЕ!

Снимки: Валери Петров

Любомир КУЗЕВ

ДОЛНА БАНЯ

Навръх големия християнски празник в чест на Свети Николай Мирликийски - Чудотворец, в клуба на Сдружението на
хората с увреждания «Венетица» в Долна баня за своя имен
ден почерпи Николинка Михайлова. Тя е член на Управителния
съвет на сдружението и на празничната трапеза събра чудесна
компания начело с председателката инж. Светла Стоименова,
Лиляна Иванчева, Веска Фърчова, Йорданка Хаджигеоргиева,
Елена Кошева и други приятели и посетители на клуба. Всички
вдигнаха наздравици с домашна ракия и мезиха с домашна сала-
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ДОЛНА БАНЯ

та. А пък именячката за своя празник бе
отрупана с красиви цветя и подаръци и с
пожелания за здраве и дълголетие.Навръх
Никулден община Долна баня зарадва членовете на сдружението на хората с увреждания с нов климатик в клуба, който получи от присъстващите името Ники.
Членовете на сдружението се
събраха и в чест на Свети свщмчк
Игнатий Богоносец - Игнажден. За
втора поредна година традицията
бе спазена и за полазник или пръв
гост бе поканен не кой да е, а
енорийският свещеник ставрофорен
иконом Пламен Димитров.
Празничната среща бе открита
от председателката инж. Светла
Стоименова, която поздрави всички присъстващи и накратко разказа за
християнския и народен празник и традициите на Игнажден.Свой поздрав
и молитва за здраве, мир и добруване в семействата на всички поднесе
и отец Пламен Димитров в навечерието на хубавите и почитани от
долнобанци Коледни и новогодишни празници, които ревностно се спазват
местните традиции и обичаи. И както повелява обичаят на Игнажден,
който първи прекрачи прага на дома, трябва да донесе наръч дърва и да ги
сложи в печката. Тази традиция спази и обичаният и сладкодумен местен
свещеник, след което благослови постната празнична трапеза, около която
се бяха събрали членовете на организацията.

софия

В последния месец от годината
дружество „Бъдеще” към РО на СИБ Св.
София с председател Виолета Паскалева
организира тържествено закриване на
годината и удостои с внимание онези от
членовете, които са били юбиляри.
През 2018 г. кръгли годишнини
навършиха Надежда Кръстева, Наташа
Златева, Таня Вълова, Маргарита
Крачева, Костадинка Андонова, Пенка
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Димитрова, Господин Желев, Любомир
Илиев, Тодор Тодоров и Асен Зографов.
Всички те получиха скромни дарове
и много пожелания за здраве и дълъг
живот.Почерпка имаше и от юбилярите, и
от ръководството на дружеството.
Тази традиция уважиха и членовете на
Арт-клуб София към д-во „Бъдеще“.
И там юбилярите не бяха малко. По
същия начин трапезата се изпълни с
хубави неща, приговени от юбилярките
председателката Маргарита Крачева,
Дорет Цонева, Мечта Павлова, Евгения
Стоименова, Ира Христова, Елена
Козарова и Мария Лазарова.

елхово
За eдин от големите християнски
празници - Въведение Богородично ден на православната християнска
младеж и семейство, който е на 21
ноември, членовете на клуба на СИБ
в Елхово поканиха уредничките от

Етнографския музей Милена
Вълева и Севдалина Йонкова.
Те изнесоха чудесна беседа за
празника
и
прожектираха
интересни
неща
за
християнското семейство.
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беловец

Миннет ЯХОВА

Нашата природа е много красива, тя дарява най-различни
чудесни плодове и зеленчуци. И може би най-известна с
ценни качества е тиквата. Ние
я уважаваме и ценим, затова
проведохме фестивал на тиквата в с. Тетово. Групата на хората с увреждания от с. Беловец участва във фолклорния
фестивал на тиквата с хубава
програма от народни песни и с
ястия и фигури от тиква. Групата бе удостоена с 6 награди. Радостни и
щастливи се върнахме в родното село, което пък е известно с божурите
и розите...
с. медовина

Салим САЛИХ

В село Медовина, община Попово се проведе предновогодишно празненство, на което бяха поканени и членове на ОО на СИБ от с. Хитрино.
Гостите от Хитрино обмениха опит с кмета на селото Стоянка Вълева, с
ръководството на читалище «Иван Иванов-1891» - Донка Трифонова и
Йорданка Николова, с пенсионерската организация «Здравец» и с институциите, работещи с хора и деца с увреждания, както и с много жители в село Медовина. Предновогодишното тържество премина с богата
трапеза и литературно-музикална програма, организирана от членове
на читалището в селото с участието на млади хора, пенсионери и хора
с увреждания. С веселба, много танци и народни хора, празнична томбола с награди почти за всички участници бе изпратена 2018 година и
с надежда новата 2019 година да е по-щастлива, мирна и благодатна.
Групата от Хитрино благодари за ползотворното сътрудничество
между читалищното ръководство в с. Медовина и ОО на сиб в Хитрино и си
п о ж е ла
още
повече
у с п е хи през
следващите години.
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Алексана ЯНКОВА

БУСМАНЦИ

Винаги на
3 декември
правим
равносметка
на
взаимоотношенията
ни
с
представителите на държавната и
местната власт, с частни фирми и

отново
семейството
на
Венцислав Ангелов от с. Динката.
Неколкократно споменаваме за
това и ще продължаваме, защото
самите ние сме в нужда, а събираме средства и помагаме периодично на семейството. Този
път призовахме и приятелите
си във фейсбук, затова имаше
и други, които се включиха в
дарителската акция. Събрахме
460 лв. хранителни продукти,
играчки и дрехи за детето, както
и хигиенни материали. А 60 лв. от

отделни личности. Поканени бяха
всички, които са ни помагали през
2018 година, а те са: г-н Ивайло
Цеков-кмет на р-н„Искър“, г-н Петър Моллов-зам.кмет на района,
г-жа Силвия Петрова-социален
отдел, г-ж Емануела Шерденковаспециалист в района, г-н Стефан
Станоев - кмет на с. Бусманци, на
Фирмите КОНИКОМ с.
Бусманци, „ЛЕВИТЕР“ООД-и г-н
Светослав Петров, г-жа Марине
Шаркова-Дейчева, ф-ма „САВИНА
и др. За всички подготвихме и
прочетохме пред дружеството
равносметката за нашата работа
и сътрудничеството ни с фирмите,
с общинските и кметските управи.
Не пропуснахме да набележим и
необходимата ни помощ, която
ще ни бъде нужна и през 2019
година.
А на 15.12.2018г. посетихме

тези пари са дарени от непознат
млад мъж, който се развълнува,
когато му разказахме откъде се
връщаме и вечерта, след работа,
е отишъл в дома на Венци, предал
му поздрави от нас и му дарил
тези пари. Дали по Коледа стават
чудеса? Да!
Ето, аз ви показах едно!
Весели
празници
на
всички колеги от София и от
страната!
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РЕПОРТАЖ
НА БРОЯ
Радвам се, че сме заедно,
бъдете успешни!
Петя Михалевска към
80 деца ОТ СМОЛЯН:

Росица ПРИМОВСКА
В ресторант„Милано“ в Смолян дъщерята на покойния депутат инж.Димчо
Михалевски – голям приятел на децата от организацията на СИБ - Смолян,
покани 80 момичета и момчета и родителите им на празничен предколеден
обяд. В подготовката на тържеството помогнаха председателката на РО на
СИБ Захаринка Славчева и координаторката Петя Николова. Получи се
един красив, богат и затрогващ празник, след който Петя Михалевска каза:
„Това ми стига, когато гледах радостните им и красиви лица…“ За всички
тях Петя донесе желани подаръци –
играчки, дрехи, книги и др., които Дядо
Коледа им връчи.
Празникът
бе
открит
със
специален музикален поздрав към
дарителката от детето-гайдар Димитър
Дърмонев. А това отвори сърцата и за
здраво родопско хоро - според Петя
- страхотно! Тя благодари на всички,
които са помогнали празникът да се
случи: „На първо място благодаря на
РО на СИБ-Смолян, на всички деца и
родители, на всички хора на Смолян,
че ни приемате и ни позволявате
заедно да доставим радост на децата на
Родопите. За мен е много важно да сме
заедно и винаги с нетърпение очаквам
този ден. Радвам се, че всяка година се
включват все повече хора, не оставам сама…Подкрепят ме тези, които
носят доброта, милосърдие и най-вече - планината Родопа в сърцето си.
Истински хора. Специална благодарност на Иван Френкев, Дора Янкова и
Здравка Кавалова от Смолян, на майка ми Наталия Михалевска и леля ми
Светла Михалевска от Кърджали, на Николай Бериевски от София. С тях
продължаваме прекрасната инициатива на един истински родопчанинбаща ми Димчо Михалевски. За него беше ДЕНЯТ НА ГОДИНАТА, в който да
е заедно с децата на Смолян и да им се радва.“
Когато на Коледа през 2012 г. депутатът Михалевски за трети път направи
празник за децата с увреждания в Смолян, г-жа Славчева го покани да стане
член на СИБ с думите, че институцията има нужда от здрави хора, които
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да помагат в беда, за да става животът
им по-лек. Той отговори: „Децата са мои
приятели, винаги ще ги подкрепям и
подпомагам, а вие бъдете живи и здрави,
силни и единни. Заедно ще решаваме
всички въпроси.“
След година и два месеца на 18
февруари 2014 г. той си отиде на
49-годишна възраст. Тогава разбрахме
колко много хора го обичат. Сега дъщеря му, заедно със семейството
и приятели, продължават да радват децата с увреждания, да изпитват
удоволствие, че са заедно. Да умножават добротата и да дават пример за
милосърдие, което по думите на Петя е лек за всички нас. Този празник
го показа. В него се включиха със свои прояви и подаръчета за девета
поредна година децата - доброволци от храм „Св. Николай Чудотворец“ в
Смолян, наследници на „Чисти сърца“, а също така за трети път ученици от
ППМГ „Васил Левски“ в Смолян и за първи път ученици от СУ „Св.Св. Кирил и
Методий“ в Рудозем. Красиво е, когато деца от различни градове са заедно
и се разбират, искат да са добротворци. Към тях се включиха също гайдарят
Димитър Дърмонев и учителката Мария Бабаджанкова, която показа
на децата как се изрисуват личица. Разбира се, че водеща бе известната
сладкодумка Веселина Бабаджанкова - за кой ли пореден път! Заедно с
озвучителя Бисер през цялото време поддържаха настроението на ниво.
Ръководителките Славчева и Николова благодариха на дарителката Петя
Михалевска с най-сърдечни слова и й подариха от свое име и от името
на майките и децата красиво пано и плетена кошница, пълна с родопски
билки за чай и бурканчета с различни домашни сладка и мед, чаши с
пейзажи от Смолян, а от Съюза на слепите - ръчно изработен сувенир .
Благодариха и на приятелите, които всяка година подкрепят коледния
празник - Димитър Джамбазов, Албен Чавдаров, Стефка Милева, на
управителя
на ресторанта
Венко
Димитров и
екипа му.
С обща
радост и
усилия
празникът
стана богат
и важен за
децата.
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ЮБИЛЕЙНО АВТОИНТЕРВЮ
НА СТЕФАН СТОЙЧЕВ

АРТ-СЕДЯНКА

СЪС...СТЕФАН СТОЙЧЕВ
- Честита 80-годишнина!
- Благодаря! Кога минаха толкова
години...Неусетно късахме календар
след календар. Редуваха се и добри,
и не толкова добри дни... Ритахме
парцалената топка по паветата
на Пловдив, но отрано се учехме
на труд. За първи път отидох на
работа в Панаирните палати –
възстановявахме една от тях след
пожар, а това беше през ваканцията
след 8 клас...
- Как така, това не е ли
детска възРаст?
- Вярно е, но аз бях силно и пъргаво момче. Тогава – през
50-те години на 20 век - ги нямаше сегашните техники –
носехме вар в кофи. Дори не помня и как са ми плащали...
- Откога пишеш? Минал си през различни
медии, издал си пет книги...
- Всичко стана някак случайно...Бях вече на 22 години.
Пътувах с автобус към морето, шофьорът беше увеличил
звука на радиото, Емил Димитров пееше „...нима забравила
си ти нашият сигнал...”, а аз, не зная как - като на шега
- продължих: „Нима забрави и парите, които в заем бях
ти дал!.” Казах го на глас. Не знаех, че това ще промени
живота ми...Пред мен седеше мъж, който рязко се обърна,
погледна ме и ми рече: „Откога пишеш?” Отвърнах, че никога не съм писал и работя в завод...
Той се оказа радиожурналист. Препоръча ми да не отлагам и да започвам да пиша. И докато бяхме край морето,
написах двадесетина епиграми. Той хареса десет от тях
и поръча като се върнем, да му се обадя. И след две седмици с много музика прозвучаха и моите епиграми по радио
Пловдив.
- Сигурно си бил много щастлив!
- Бях приятно изненадан и това ме амбицира. Приятел
ме заведе в Градския дом на културата – приеха ме в
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литературния колектив „Пеньо Пенев”. Там се запознах с
пишещи събратя, някои от които по-късно станаха известни
поети и писатели. Научих много за литературата. Отдаваха
ми се хумора, сатирата, но се появиха и първите ми къси разкази
в тогавашния вестник „Глас”. Един от поетите по-късно стана
главен редактор на вестника. Костадин Чонов завеждаше отдел
„Писма на читателите”. Веднъж го посетих ей тъй, да се видим
и той ме попита къде си губя времето като безработен. Посочи
ми бюрото, на което имаше около 30 писма, каза ми да взема 3
от тях, да ги прочета, да посетя авторите им, да проверя какво
се е случило и накрая да напиша журналистически материал.
Беше изненада за мен, но с повишено самочувствие ги грабнах за
проверката... С К. Чонов се познавахме от няколко години и той
ми се довери.
- И написа ли нещо по тези писма?
- След проверката написах материал и го занесох в редакцята.
Чонов го прочете и ми рече: „Какви са тези глупости! Така не се
пише! Това не ти е твоята сатира! А сега слушай! Най-напред
започваш с...” Обясни ми подробно и така получих първия си
урок по журналистика. Не знаех, че тя ще се превърне в моя
съдба за повече от 40 години. По онова време малко хора бяха
завършили тази специалност и медиите търсеха такива като
мен, пробваха, одобряваха и назначаваха...Продължавах да
посещавам литературния колектив – тогава нямаше клубове.
- А как се насочи към сценичните си изяви?
- Веднъж прочетох обява, че домът
на културата търси актьори за
новосъздаващ се естрадно-сатиричен
състав. Отидох на прослушването – днес
му казват кастинг. Като стигна до мен
режисьорът ме покани на сцената да
изпълня това, което съм подготвил. Казах
му, че съм дошъл само да видя какво е това
естрадна сатира, защото съм сатирик...
Той ме помоли да прочета или да изпълня
мое произведение. Изпълних своя басня и
режисьорът рече: „Слушай момче, пиши
каквото искаш, но ти ми трябваш като актьор...”
Нова изненада! Разбрах, че в този ден откриха в мене и друг
талант! Така през следващите седем години участвах в много
спектакли, фестивали, концерти и пр. По-късно дойдоха и
индивдуалните ми изяви като рецитатор и изпълнител на
авторски хумор.
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ЮБИЛЕЙНО АВТОИНТЕРВЮ
- Кое те стимулираше да
продължаваш с тези изяви?
- Това, че не закъсняха и наградите
-медали,
статуетки,
дипломи...
Незабравимо ще остане изпълнението
ми на „Лудият” от Шандор Петьофи на
шестия регионален фестивал през 1984
г. Като завърших, журито стана на крака... Получих златен медал. Е, това забравя ли се?
- Сигурно не си се спрял
дотук...
- Няколко години по-късно ме поканиха в
радиото като спортен коментатор. Беше
ново за мен, но се справих. Естествено
дойде и поканата от една телевизия
за водещ...Заредиха се и книгите ми –
пет на брой, две са с хумор и сатира. В
последните години на различни фестивали бях член на различни
журита. Тогава разбрах колко трудно и отговорно е да оценяваш
другите...
- В началото каза, че всичко е дошло малко
случайно – сега как мислиш?
- Че случайности няма в живота. Всички сме програмирани.
Нужна е само повече вяра, надежда и любов към това, което
правиш, повече усмивки и оптимизъм.
- Затова ли все за нещо се
шегуваш...
- Така е. Шегата и своеобразен
начин да си казваме истината....Ден
без усмивки е изгубен ден. Животът
постоянно ми поднася идеи за хумор
и сатира. Затова напоследък пиша
моите мини-фейлетони. Наблюдавам
и хора с интересни съдби, но вече
на възраст и позабравени – те
заслужават внимание.Представям ги
с кратки очерци в различни издания и
разбира се – в сп. „Кураж”. С което сме неразделни дълги години...
А всеки ден десетина-дванадесет души се събираме на кафе
и там на първо място е шегата. Оказа се, че съм „батето” на
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компанията пенсионери, някои от коите сме с ТЕЛК... Забраних
да казват думата „дъртак” – заместихме я с „дъртанян” - да се
чувстваме като мускетарите, млади и буйни! И оптимисти.
- Ти не се оплакваш, не се чувстваш остарял,
но май често посещаваш болниците – какъв ти
е образът в тези заведения?
- Интересно беше миналото лято – влизах четири пъти в
болницата – превърнах се в манекен на здравеопазването, на
когото успяха да направят „основен ремонт”...Казах на лекаря
да ме изписват, че работа ме чака! Каква работа на тази
възраст, учуди се той. Справям се, рекох, защото лопата ми
е химикалката. И...нямам деменция.Разказах му и за бабата,
дето започнала: „Ох, докторе, имам перде на окото, имам ишиас,
имам камък в бъбрека, имам...” Чакай, отвърнал й докторът:
„Всичко имаш, а какво нямаш? „Зъби нямам, докторе, нито
един...”
Засмя се моят доктор и в същия ден ме изписа.
-Това беше за завършек, нали?
- Чакай, чакай! Това не беше ли началото? Имам още много да
разказвам...
- Ще разкажеш останалото в следващото автоинтервю.
- Кога ще го направим?
- След 10 години -на 17 януари. Не вярваш ли?
Послеслов: Съжалявам, че липсата на място в „Кураж” не ми
позволява да разкажа за времето, когато бях футболист, за
пътуванията ми из Европа, за работата ми в чужбина, за това,
че съм много богат - с три деца, с петима внуци, с четирима
правнуци...Това не е ли най-голямото богатство! И още, и още,
и още...А за благотворителността? Хайде, ще оставим всичко
това за 90-годишнината ми...
Читателите на Кураж
познават негови творби
от книгите «Лудорески»
и «Усмихни се». Издал е
още «Лебедова обич» лирика, «Дяволът влезе»
- разкази, «Страх»повест.
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ПЕСНИ, СТИХОВЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
Казвам се Геновева Цандева.
Родена съм в Ловеч, но дълги
години живея и работя в Пловдив
като учителка. Моята голяма
страст е музиката. С китара
в ръка изпълнявам авторски
песни. Досега съм издала
четири стихосбирки и два диска
и повече от 50 песни чакат
за запис... Скоро ще излезе
от печаот и
нова книга със
стихове. Все още
пиша и книга за
историята на
манастира край
пловдивското
село Белащица...
Повече от 20 са
наградите ми
от конкурси и
фестивали, но
ще спомена
само няколко:
от Бард фест в
София – Голямата
награда за
авторска песен,
посветена на
България; награда
„Солени ветрове”
– Бургас; да не
забравя Бард-феста в моя роден
Ловеч и Голямата награда на
общината със статеутката на
фестивала...Гордея се, че моя
песен се превърна в химн на
Ловеч!...
Участвам и в благотворителни
концерти в читалища и на
открити сцени. Отдадох много
време на моите приятели от
Съюза на слепите в Пловдив.
Записах на диск като диктор на
говорящо литературно списание
за незрящи българи в чужбина
наши литературни произведения

от известни български творци.
Записвах на касети нови книги,
до които нямаха достъп на брайл.
За тях на диск записах и моята
книга с лирика „Луна за двама”.
Искрено беше приятелството
ни и съвместната работа с
изключително талантливата
незряща Величка Кърпарова,
създала състава за автентичен
и обработен
фолклор
„Тракийски цвят”
и 12 години
негов диригент и
композитор... Тя
рано напусна този
свят, но остави
богато музикално
наследство и
много златни
медали. Посветих
и на нея
стихотворение...
Съвсем накратко
споделям с
читателите на
„Кураж” част от
живота си...Щях
да пропусна нещо
важно – наскоро
ми подсказаха,
че е време за пенсиониране.
Аз пенсионерка!!! Не си го
представям...Има толкова много
неща, които ми предстоят.
А времето лети, лети...Чакат
ме книги, песните с китарата,
концертите, фестивалите...
Е, да завършвам щрхите на моя
портрет, защото закъснявам за
репетиция! Играя в любителски
състав за народни танци – нали
трябва да поддържам здравето и
духа! Вярно е, не се шегувам...

Записа Стефан СТОЙЧЕВ
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В. Кърпарова е родена на
25.ІV.1947 г. в с. Дорково – Пазарджишко и е починала на 14
В памет на поетесата
декември 2008 г. в Пловдив.
Величка Гушева- Кърпарова
Работила е като производственичка и като инспектор
Геновева ЦАНДЕВА
по културно-масовата работа
в ПП „Успех” – Пловдив, а също
С билките търговец ми припомни:
и като библиотекар в пловИзвор минерален - за очите,
дивската Регионална брайаз с китарата, тя - с акордеон лова библиотека и учител в
светлината бе за нея скрита...
Центъра за рехабилитация и
Болната тълпа от нас странеше,
професионална подготовка
а пък ние си раздавахме душите...
на слепи – Пловдив. СъздаС песните ни паркът стана весел - тел е на състава за автентичен и обработен фолклор
леехме любов в четиристишия...
„Тракийски цвят” и 12 години
негов талантлив диригент.
Днес съзрях в снега новогодишен
Художествен ръководител и
спомена с раздран акордеон,
продуцент на дует „Амур”за
а над мен с минорни трели дишат
стари градски песни. Публидве врабчета в зъзнещия клон.
кувала е стихове на българЗвънна Ла от първата октава
ски, рмънски и есперанто в
на съдба – житейски камертон.
литературни сборници, на
Не усетих мирно как заставам
интернет страници и в перив памет на жена с акордеон...
одичния печат. Автор е на поетичните книги „Искрици люЕто и някои от стиховете на
бов”(1998), „Не искам да спре
В. Кърпарова:
кръговрата”(1999), „Чуй ме,
В ПРИВЕЧЕР ЕСЕННА
В привечер есенна, хладна и песенна, време”(2003) и „Не можем без
Икар”(2005). Композирала е и
С мен остани и ръката ми дръж.
Нека изчакаме, нека дочакаме
над над 40 песни.

ЖЕНАТА С АКОРДЕОНА

чудото приказно звездния дъжд.
Нека поръсим, нека наръсим,
Нека в косите ни той да блести!
Всички желания с него се сбъдвали.
Знаеш ли, вярваш лити?
Чудото идвало и си отивало –
В много години само веднъж!
Ала за инстинско щастие сливало
Сърцена жена със сърцето на мъж.
Нека изчакаме, нека дочакаме
Чудото Истинско– звездния дъжд!
В привечер есенна, хладна и песенна,
С мен остани и ръката ми дръж!

АКРОСТИХ
Открий във себе си живеца магическият знак и виж:
Изобретателят - Творецът
Рисувал те е да летиш.
***
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юбопитно

Л

според източния хороскоп настъпващата
на 5 февруари 2019 г. e на Земната Свиня
позната още като Година на Глигана
и Година на Прасето
Ако сте родени в една от тези години, 1935, 1947, 1959, 1971,
1983, 1995, 2007, 2019, вие сте с този китайски зодиакален
знак. Едва през 2031 г. Свинята ще властва отново с пълната
си сила, според източния хороскоп.

Чистосърдечността е основната черта на родените в Годината
на Свинята. Толерантни, честни
и силни по дух хора се раждат в
годината на последния знак от източния зодиак.
На тези хора може всеки да се
довери, а те също са доверчиви и
никога не се занимават с измами.
Представителите на зодия Свиня
никога няма да те предадат.
Те държат всичко на всяка цена
да бъде добре и са прочути с това,
че са хората, на които най-много се
възхищават.
Призванието им е да служат, да
се раздават и да са отстъпчиви.
Бързо забравят лошото и прощават. До края на дните си вярват,
че хората са изтъкани от добрина. Често безскрупулните хора се
възползват от родените в Година-

та на Свинята. Не са конфликтни и
са готови на всичко, за да живеят
в мир.
Жертвоготовни са, когато става
дума за комфорта и щастието на
друг човек. Няма и капка корист
в характера им, а приятелите им
остават до гроб!
Обичат да си угаждат, особено
на трапезата – преяждат, но винаги с вкус!
Това са хората от източния зодиак, които знаят как най-добре
да прекарват времето си. Главният урок в техния живот е да се научат да отказват.
Те поемат емоционалните падове на приятелите си. Не се славят
като приказливци, но пък започнат ли веднъж да говорят, няма
нищо на света, което да ги спре,
докато не изчерпят темата.
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Годината на земната свиня е под знака
на късмета! Страхотен период за печелене на пари
и за инвестиране

2019-а ще бъде изпълнена с радостни мигове,
приятелство и любов към всички зодиакални знаци,
защото Свинята привлича успехите във всички
сфери на живота.
Ето каква ще бъде Годината на Свинята за всеки
един от останалите представители
на китайския зодиак:
Свинята е жадна за знания и е
интелектуална особа, дори я смятат за сноб. За тези хора от голямо
значение са добрият вкус, обноските и възпитанието.
Хората от зодия Свиня са отлични спортисти, особено в отборни
дисциплини. Стожер за семейството са. Наивни са в любовта, обичат
лесното в емоционалното обвързване. Отдадени са изцяло на своя
партньор и са прочути със страстта
си.
Ревниви са към постоянния човек до себе си, а ако искате да ги
запазите по-дълго като приятели,
просто не си позволявайте да им
налагате мнението си.
Плъх
година,
пълна с щастие и просперитет!
Вол – добра година, в която имате отлични възможности
да
печелите
пари.
Тигър – тъй като сте родени в силен и независим зодиакален знак,
като цяло, вие винаги правите
това, което обичате. През тази
година ще трябва да се научите
как да се държите с другите.
Заек – изключителна година ви очаква! Лесно ще

създавате
нови
приятели.
Дракон – за вас спокойствието на Свинята означава година на съобразяване с околните.
Змия – тази година ще трябва да бъдете готови за битки,
трябва да сте много убедителни, за да постигнете своето.
Кон – годината на Свинята ще бъде много по-благоприятна от Годината на Кучето
във всяко едно отношение.
Коза(овца) – 2019 г. ще премине с голям късмет, а всичките
ви амбиции ще се реализират.
Маймуна – късметлийска ще е
2019 година!
Петел – през 2019 година трябва да обърнете внимание
на
качеството
на
вашите взаимоотношения с другите, ако искате да имате успехи.
Куче – ще разчитате само на собствените си усилия, за да успеете.
Първо задайте приоритетите си,
а след това започнете да ги изпълнявате. Само при това условие
ще имате завидни резултати.
Работа
В професионален план годината за Плъх, Вол, Заек и Коза ще
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според източния хороскоп ...
бъде отлична. Тези хора ще бъдат
пълни с енергия и комбинативност. Ще имат предпоставки да се
възползват от всяка възможност
и да реализират целите си.
Техните усилия ще бъдат възнаградени между юли и октомври
2019 г. В
началото
на есента
и към края
на 2019 г.
те ще трябва да работят поусилено,
ако изберат да се включат в голям проект
с екипна работа.
Специалистите по Фън Шуй
препоръчват да поставите в портфейлите си китайски монети, за да
привлечете пари и просперитет.
Може да ги пъхнете и в чекмеджето, където съхранявате фактурите, разписките, договорите
и цялата правна документация,
свързана с финансовия поток на
бизнеса ви.
Професионалната
дейност
на Тигър, Кон, Маймуна и Свиня през 2019 г .- в края на февруари и през целия март е най-добре
да балансирате усилията си, в
противен случай рискувате да
бъдете обладани от изтощение.
Само през октомври и ноември
2019 г. хората от тези зодиакални
знаци ще могат да постигнат всичките си цели.
Здраве

Нервността ще бъде враг
през 2019 г. за Плъх, Вол, Куче и
Маймуна. Ето защо не трябва да
позволявате да хабите излишна
енергия. Правите ли го, ви очаква
стрес и постоянно безсъние. Според Фън Шуй, трябва да поставите
с тат уетка
на костенурка
в
западния
ъгъл
на
дома си. За
да запазите баланса,
трябва да
спортувате
редовно.
Що се отнася до Тигър, Петел,
Кон и Заек, то те ще имат завидна енергия през цялата 2019 г. И
все пак, не трябва да надценявате възможностите си. Също така
трябва да съблюдавате и за правилното си хранене, тъй като в
противен случай тялото ви може
да излезе от равновесие. Ако поставите бамбук в западната част
на дома или офиса, ще привлечете положителни енергии, хармония и просперитет.
Любов
Щастието през 2019 г. е отредено
за хората от зодиите Плъх, Свиня,
Заек и Куче. Вече обвързаните ще
бъдат любящи и страстни, а партньорите им ще бъдат на седмото
небе. 2019-а ще е благоприятна
година за специални срещи за
тези четири зодии.
В
любовта,
първото

35
áðîé 1
януари 2019
тримесечие на 2019 г. ще
е много благоприятно за
женените представители
на зодиите Змия, Вол,
Тигър и Маймуна. Ако
през последните месеци от Годината на жълтото
куче – 2018-а - трудностите
са засенчили щастието в брачния
им живот, то партньорите вече ще
могат да възстановят доверието в
отношенията си.
Най-щастливи в Годината на
Свинята ще бъдат родените в
годината на Коня, Вола, Дракона
и Свинята. Тези четири знака са
благословени от съдбата да бъдат
дълголетни и здрави. Те ще имат
отлично здраве, което от своя
страна ще направи прекрасна
2019-а за любовта и кариерата.
Змия,
Представителите
на
Плъх, Вол и Заек ще се възползват
от дадените им възможности
за подобряване на личния и

професионален
живот.
Годината
ще
донесе
късмет в любовта и брака.
Хората от китайските
зодии Маймуна, Петел,
Коза и Тигър ще бъдат
повишени в службата или
ще получат увеличение
на заплатата през тази година. За
хората от зодия Плъх се отварят
добри бизнес възможности, които
ще бъдат доведени до успехи само
с дипломатичност. За останалите
зодиакални знаци годината ще
бъде добра в любовен аспект.
Перфектният талисман, според
Фън Шуй в Годината на Свинята
е фигурка на златно прасе, която
ще привлече в живота ви богатство и просперитет. Щастливите
числа през 2019 година са 4, 6,
8. Цветовете за късмет са жълто,
сиво, кафяво и златисто. Отлични
дни ще бъдат всеки 2-ри, 7-и, 10-и
и 11-и ден от месеца.
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Продължение от бр. 12/2018 г.
КОЗИРОГ: Аз използвам
Аз използвам онова, което мога да споделя.
Интеграция на 2019: Аз и вие
Каква знаменателна година беше 2018-а за вас! И каква година ви
очаква! Ако трябва да сме честни, пътуването ви едва започва. През
2020 всички околни ще се стремят да станат като вас, защото планетите
ще бъдат събрани във вашия знак. Знам, че ви бива в дългосрочните
проекти, бягането на дълги разстояния и пословичната търпеливост,
но откакто Сатурн влезе във вашия знак в края на 2017, животът се оказа твърде предизвикателен дори за вас. Обикновено присъствието на
Сатурн – планетата на кармата, затруднява всички знаци, но вие не се
смутихте кой знае колко от гостуването й. Все пак той е вашият покровител и има особена връзка с вас. За последен път Сатурн беше във вашия знак през 1989–1991. Опитайте се да си припомните този период,
за да видите как е работил с вас и какви уроци ви е преподал. Те отново
ще бъдат на дневен ред, тъй като кармичното ви обучение продължава
и през следващите две години.
От декември 2017 до края на 2020 Сатурн, строгият възпитател и надзирател според кабала, транзитира във вашия дом на тялото и личността. Идните две години са предопределящи за следващите три десетилетия. Сега извайвате своята нова личност, тяло и темперамент. Предстои
ви да преодолеете травми и модели на поведение, коренящи се в генетиката, възпитанието и детството ви. С дисциплина, упорство и издръжливост можете да промените не само физическия си облик, но и своя
характер. По силите ви е да се преобразите и да поемете по нов път, в
който ще се трансформират вашите финанси, връзки, местоживеене,
приятелското ви обкръжение – с една дума, всичко! Рядко се получава
човек да се промени из основи, особено като се отчете съвпадението,
че това се случва в годината, когато се ражда детето у нас.
През 2019 може да имате усещането, че Сатурн ви създава наново,
като първо ви принуждава да заличите стария си аз. Вашият покровител не е лесна планета и вероятно ще ви наложи да преодолявате травми, физическа болка и неуспехи. Препоръчвам ви да започнете нов
тренировъчен режим, да обновите гардероба си, да промените стила
и прическата си, може би дори да смените града или квартала. Знам, че
не понасяте лесно промените, но през декември 2019 Юпитер, планетата на късмета, ще влезе във вашия знак за първи път от дванадесет
години насам.[…]
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ВОДОЛЕй: Аз знам
Аз знам какво е емпатия.
Интеграция на 2019: Да служа на другите и да служа на себе си
През 2019 продължава вашият път в загадъчния дом на мистицизма,
предишните животи, емпатията, поезията, танца, болниците, ограниченията и освобождаването на ума. Не искам да ви лъжа: от положението
на Сатурн няма да ви стане по-сладко. Той е навлязъл дълбоко в дома
на страданието, но и на просветлението. Ако се замислите – а Водолеите са прочути с мисленето – всяко просветление идва след дълго
страдание. Буда и Христос са имали по три изкушения и посещение от
самия дявол, преди да получат своето просветление. Сега вие също
вървите в сянката на смъртта и не бива да се боите от злото. Този процес започна преди година и половина и ще продължи до 2021, когато
Сатурн ще навлезе във вашия знак.
Транзитът на Сатурн във вашия дом на освобождаването не е нещо
лошо. Веднъж на 30 години той ви дава изключителна възможност да се
отърсите от всичко в живота и характера си, което е пречка за вашето
израстване. Това е моментът, в който можете да оголите и разкриете
слабостите си, за да ги надмогнете. Сатурн ви подканва да се предадете, да се превърнете във вода и да потечете заедно с живота, вместо да
се опитвате да го контролирате. Възможно е да се върнат спомени от
предишни животи. Може да усъвършенствате умения, които сте притежавали много отдавна, да се озовете в нов град или държава, които
ви се струват познати, да срещнете нов човек, когото внезапно да почувствате близък, сякаш се познавате „от време оно“.
Транзитът на Сатурн в този дванайсети дом (също като числото на
тази година) може да ви направи по-уязвими и чувствителни. Ще се
отворите за духовния си аз, емпатията, интуицията, психологическите
прозрения, пророческите сънища и видения, но в същото време може
да се чувствате потиснати и тъжни. Сякаш улавяте енергиите на другите хора и попивате тяхната болка. Друг път може да се чувствате апатични и да нямате никаква енергия, за да постигнете целите си. Това е
напълно нормално и не бива да се упреквате. Спете повече, плувайте,
разхождайте се покрай водоеми и медитирайте, за да намалите отрицателните усещания.[…]
РИБИ: Аз си представям
Аз си представям съвършената общност.
Интеграция на 2019: Моята любов и творческа енергия срещу
любовта и творческата енергия на другите
Рибите не говорят: подобно на сирените, те предпочитат да пеят, танцуват, плуват, медитират, мечтаят и спят. През 2019 обаче ще продължи
вашият път в дома на общността, братството, човечността и надеждата,
което означава, че можете да правите каквото си поискате, стига да го
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правите заедно с други хора. Това е годината, в която сте призовани да
се социализирате, да увеличите броя на връзките си, да работите с НПО
и нестопански организации, да позволите на цялото човечество да се
радва на дарбите, които са ви дадени в този живот.
Сатурн – господарят на кармата, строгият възпитател и надзирател
според кабала, ви помага да промените себе си и своята общност. Налага се да се сбогувате със стари компании, корпорации, приятели и колеги, за да се сближите с нови хора. Променили сте се много и е време
тази промяна да се отрази и на приятелствата ви. Ако работите в корпорация или компания, очаквайте промени в управлението или начина
на работа, които ще се отразят и на вашата позиция в нея. През 2019 със
сигурност ще разполагате с необходимите предпоставки да промените
списъка си с контакти, да се откъснете от хората, които ви изцеждат и
да влеете свежа кръв в приятелствата си. Опитайте се да се включите в
нови клубове и групи по интереси. Търсете хора, които ще ви помогнат
да създадете нова мрежа. Няма да ви е лесно, защото обичате самотата,
но 2019 ви призовава да застанете в центъра на групите, към които принадлежите. Тази година Сатурн транзитира във вашия дом на желанията, изявите и надеждата. Ще имате възможност не само да осъществите
желанията си, но и да помогнете на другите да направят същото. През
цялата година хората край вас ще очакват да използвате своите психични сили и интуиция, за да им помогнете. Можете да се превърнете в
антена на позитивността, излъчваща надежда. Сатурн е във вашия дом
на държавните органи, така че не допускайте нередности по отношение на данъците или разрешителните си и очаквайте бюрократични
спънки. […] СЛЕДВА
отговори на кръстословиците от бр. 12
Д И А Г 0 Н А Л И - Иван Манчев
НАДЯСНО: 1. Бop. 2. Равелин. 4. Атина. 6. Низам. 8. Око. 10.
Лале.13. Иванов /Георги/. 14. Ват. 15. Том. 17. Кала. 18, Алеко. 20.
Атака. 22. Воловар. 24. Аноди. 27. Сита. 28. Тал /Mихаил/.
НАЛЯВО: 1. Бар. 3. Риванол, 5. Етика. 7. Лизол. 9. Ина. 11. HAМИ.
12. Еталон. 14. Вава. 16. “Вам”. 17. КАТ. 19. “Отело”.21. Анати. 23. Локатор. 25. “Авала”. 26. Код. 27. Сови.
КРЪГОСЛОВИЩА – Василка Кирова
1.Водно. 2.Аренда. 3.Ранина. 4.Тоника. 5.Аромат. б.Адамо. 7. Аденит. 8.Индиго. 9.Трагик. 10.Карта. 11. Карета. 12.Реване. 13.Авария.
14.Ирония. 15.Нарти. 16.Стрида. 17.Садово. 18. Яворов /Пейо/.
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ПИ

Всяка следваща дума се получава
от предишната, като добавите
една буква, а останалите могат
да се разместват. 1. Тринадесетата буква от нашата азбука. 2. Град в Сев. Франция.
3. Японски жени-гмуркачки, търсачки на бисерни миди. 4. Нож или меч,
остър от двете страни.
5. Герой на Толстой от
романа „Възкресение“. 6.
Товароподемен механизъм
Съставила: Василка КИРОВА
с просто устройство. 7.
Град в Южна Турция. 8. Най-големият футболен стадион в света. 9. Двете имена на наша писателка, общестеничка и преводачка /1871-1949/ - „Разкази“.

РАМ

А

ИД

УС на ОО на СИБ »Здравец» в Батак поздравява
«Кураж», всички членове на СИБ, техните семейства,
нашите съмишленици и всички хора със специфични
потребности, като им пожелаваме повече здраве, късмет,
кураж и висок дух, за да имаме по-достоен живот, който
ни се полага.
Иванка Петкова - председател на ОО на СИБ - Разград
навърши 60 години -Честит юбилей! Желаем ти смело
плаване в морето на живота! Успявай все така с лекота да
побеждаваш всяка трудност!
Продължавай все така успешно да ръководиш
Общинската организация на СИБ Разград!
ЧЕСТИТА ДИАМАНТЕНА СВАТБА И 60 ГОДИНИ СЪВМЕСТЕН ЖИВОТ
НА СЕМ. МАРИЯ И ГОСПОДИН АЗМАНОВИ ОТ ТВЪРДИЦА
Бъдете живи, здрави и много щастливи в семейния живот.
Бъдете все така рамо до рамо още много години!
Клуб на СИБ „Вяра, Надежда и Любов” - гр. Твърдица

красиво събитие
в първите дни
на 2019 година и...
посветено на юбилея на сиб
Първата сватба за 2019 г. в Кърджали беше
на 3 януари. Кметът инж.Хасан Азис лично венча младоженците семейство Джафер. Севджан
и Месут Джафер са от малките хора на България. Севджан е активист на тяхната национална организация. А бащата на младоженката
Нуртин е председател на ОО на СИБ в община
Черноочене.Това е първата сватба за годината и първата, в която лично кметът инж.Хасан
Азис венчава младоженци. Организаторката
на събитието Шенай Бекир, председател на РО
на СИБ-Кърджали, подчерта,че това е първото събитие за годината, посветено на 30-годишния юбилей на СИБ. „Това за нас е знаково
събитие. Искаме цялата година да бъде изпълнена с празнични прояви.
Очакваме от младото семейство още поводи за празненства до края
на годината...“ Тя посочи,че голям принос в организацията на сватбеното тържество има Шенай Мехмедали, осигурила за младоженците букет, чаши, шампанско, бонбони, пита, подаръци.Безплатно бе видео- и
фото-документирането от фирма „Видео R”. Кметът инж.Хасан Азис изрази радостта на присъстващите от това, че младите хора са решили да
създадат семейство. Пожела им многобройна челяд и свято семейно
огнище и връчи брачното удостоверение на младоженците.

