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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, СГБ!
12 юли на тази година ще бъде ден, запомнен завинаги от всички. 
Едва ли е имало, поне в последните години, толкова много же-

лание и толкова ентусиазъм да бъде отбелязан този празник. И не 
просто да бъде отбелязан. А да остане паметен за всеки един човек 
от всяка териториална или районна организация в страната ни Бъл-
гария. 

Този ден  - вярно юбилеен беше -  но ни обедини,  Както никога 
друг път! Този ден  ни даде любов, другарство, съпричастност и вяра. 

Ще прочетете кореспонденциите на нашите сътрудници от всич-
ки районни организации в страната. Е-ее, такова богатство на духа, 
такова желание за култура,  такава гордост от това, че сме българи  

- едва ли може да събере и най-добрия сборник! При това само за 
един ден!

Вестник „Тишина” благодари на всички свои читатели, които ни из-
пратиха поздрави на редакционната поща, на всички, които ни из-
пратиха картички с добри пожелания.

Всъщност – нека благодарим, че ни има. Нека благодарим, че сме 
заедно. И нека вървим по новия път, който дойде с младостта на но-
вите ръководители на съюза, на новите мечти и на гордите реално-
сти, в които вече живеем днес. 

Четете на страниците на 
целия брой за всичко, което се случи в дните на юбилея

* От 17 до 27 юли тази година  в Париж, Фран-
ция, се проведе 18 световен конгрес на СФГ с 
юбилейна, ХХ-а Генерална асамблея. 

* На тази асамблея (Общо събрание на СФГ), 
която се състоя на 21 юли в двореца на конгре-
сите в Париж, присъстваха 114 делегати от 67 
държави.

* България беше представена от  Николай Ни-
нов, председател на Съюза на глухите в Бълга-
рия, и София Калинова, отговаряща за междуна-
родната дейност при СГБ. 

От момента, в който се регистрираха като де-
легати на конгреса, участниците публикуваха 
видео клипове от събитието, с новини за това, 
което се случва на живо в съюзната страница във 
фейсбук. 

Така, благодарение на тяхната навременна ин-
формация се разбра, че Колин Алън, досегашни-
ят президент на СФГ, представи в кратко резюме 
дейността на СФГ през отчетния период и бла-
годари на персонала, членовете на съвета и на 
обикновените членове за чудесната работа, която 
са свършили. Представителите на обикновените 
членове на СФГ от целия свят участваха активно в 
обсъждането на проекта за знаме на СФГ от Фран-
ция, който не беше приет. 

След гласуването за президент, вицепрезидент и 
членове на Борда на СФГ, в състава на новото ръко-
водство на СФГ (с най-много гласове) бяха утвър-
дени: Ана Харалсдотир, Исландия; Флориан Рожба, 
Албания; Виктория Манинг, Нова Зеландия; Бруно 
Дручен, ЮАР; Стефан Хелбинг, Германия; Уитхаут 
Бунаг, Тайланд; Хуан Фернандес, Венецуела; Франк 
Фолино, Канада и Станислав Иванов от Русия. 

За вицепрезидент на СФГ беше избран с пълно 
мнозинство КАСПЪР БЕРГМАН от Дания. 

Новият президент на Световната федерация на 
глухите е ДЖОЗЕФ МУРАЙ, САЩ.

Продължава на стр. 2

* От 28 до 30 юни 2019 г. в 
София се проведе първото обу-
чение за жестови преводачи в 
България, организирано от Ев-
ропейския форум на жестови-
те преводачи (ЕFSLI) съвместно 
с Националната асоциация на 
преводачите на жестов език в 
България (НАПЖЕБ).

* НАПЖЕБ е пълноправен 
член на ЕFSLI от три години и 
това ни дава голяма възмож-
ност да се учим от добрите 
примери на по-напредналите 
национални асоциации на жес-
товите преводачи в Европа, 
които имат добър и ценен 
опит в  развитието на профе-
сионалния жестов превод.             

* По традиция всяка година 
EFSLI организира по 4-5 обучения 
съвместно с отделни нацио-
нални  асоциации на жестови-
те преводачи от европейските 
страни. Темите на обученията 
са съобразени с предпочита-
нието на националната асоци-
ация на жестовите преводачи, 

домакин на събитието.
* Българската тема – 

избрана от членовете на на-
шата Национална  асоциация 
на  преводачите на жестов 
език в България беше: „Как да 
кандидатстваме и да се въз-
ползваме от възможностите 
за подкрепа на развитието на 
професията на преводача на 
жестов език”.

 Идеята да се проведе обу-
чение у нас се зароди още през 
месец март миналата година, по 
време на неофициална среща на 
УС на НАПЖЕБ с Ивана Бучко, 
президент на ЕFSLI и Маринела 
Салами, изпълнителен дирек-
тор на ЕFSLI, по време на тяхна-
та визита в София, по покана на 
EULITA (Европейска организация 
на заклетите преводачи).

 Тогава след нашия разговор, 
ние от УС на НАПЖЕБ не бяхме 
много сигурни дали ще успеем 
да се правим с организирането 
на подобно събитие, още пове-
че, че никога досега в България 
не се бе провеждало обучение 
за жестови преводачи. За всички 
нас бе пределно ясно, че пред-
стои много сериозна работа. 
Сега, когато обучението вече е 
факт, осъзнахме, че желанието и 
волята ни то да се случи са били 
наистина големи, както и това, че 
получихме голямата подкрепа на 
Ивана Бучко и Маринела Салами, 
които ни вдъхновиха и мотивира-
ха да се захванем и да осъщест-
вим това голямо събитие!

Четете за добрата работа 
по време на обучението на 

стр. 2

Когато преди две години за първи 
път опитах специфичното спелеокате-
рене и на идея си нямах, че един ден 
ще бъда в основата на цял един про-
ект. Че ще бъда вдъхновител и стимул 
за дръзновения на куп хора и от двете 
страни – чуващи и нечуващи. Но това 
е факт.

Как и при какви обстоятелства с вре-
мето в главите на моите приятели се е 
зародила идеята за по-мащабно обу-
чение на глухи в катеренето не зная, 
но точно и ясно си спомням, когато ми 
поднесоха новината, че имат желание 
да направят това. И то само няколко 
месеца след като аз катерих за сефте. 
Толкова бързо е прокарала идеята в 
сърцата им, че чак буди възхищение. 

Как започна и как се случи всичко 
четете на стр. 8

СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА 
ГЛУХИТЕ  – С НОВО РЪКОВОДСТВО

ПЪРВО ОБУЧЕНИЕ
ЗА ЖЕСТОВИ ПРЕВОДАЧИ 

В БЪЛГАРИЯ

СПЕЛЕОКАТЕРЕНЕ – ТОВА ВЕЧЕ Е СПОРТ И ЗА МЛАДИ ГЛУХИ  ХОРА

ПРОЕКТЪТ „АЗ МОГА“ – ВЪЗХИЩЕНИЕ В 
ДЕЙСТВИЕ И ШИРОКО ОТВОРЕНИ ВРАТИ
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МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ

ПЪРВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЖЕСТОВИ 
ПРЕВОДАЧИ В БЪЛГАРИЯ

От стр. 1

Жестовите преводачи сме тези, които осигуряваме 
така необходимия достъп до информация за слуховоуве-
дените хора. И за да гарантираме качествен жестов пре-
вод, трябва да продължаваме да развиваме уменията си 
и непрекъснато да поддържаме високо ниво на владеене 
на българския жестов език. Ние знаем, че това успешно 
се постига с участие в различни обучения и преквали-
фикации, за които обаче са необходими средства. Точно 
затова УС на НАПЖЕБ взе категоричното  решение да на-
прави всичко възможно да организира съвместно с ЕFSLI 
обучение за жестови преводачи, с цел изграждане на ка-
пацитет по управление на европейски програми и евро-
пейско финансиране, което да подпомогне развитието на 
професията на преводача на жестов език. За целта темата 
на обучението бе: „Как да кандидатстваме и да се въз-
ползваме от възможностите за подкрепа на развитието 
на професията на преводача на жестов език”.

Обучител бе г-жа Йелена Мочевич, мениджър на 
общността на Световния форум за демокрация, с де-
сетгодишен опит в писането на проекти, набирането на 
средства и управление на програми на европейско рав-
нище. Важна подробност от професионалната й биогра-
фия  е, че г-жа Мочевич е бивш програмен мениджър на 
„Европейски дни на наследството”, съвместна програма 
на Съвета на Европа и Европейската комисия, най-извест-
ната културна програма, с най-много участия сред граж-
даните на Европа.

Участниците в обучението  имаха възможност да се 
научат: как да търсят възможности за финансиране на 
европейско ниво; какъв е процесът на кандидатстване; 
какви могат да бъдат предложенията и стратегиите за 
кандидатстване. В тридневното обучение беше отделено 
време и за практически занимания по групи, които тряб-
ваше да се подготвят и представят свои идеи за проекти, 
да начертаят основните характеристики, отговарящи на 
изискванията за добър проект, както и да се стремят към 
оригиналност на проектното предложение. Всички обу-
чаващи се следяха с голям интерес информацията,  която  
г-жа Мочевич презентираше и активно участваха  през 
целия процес на обучението.

Събитието бе с международно участие на предста-
вители от националните асоциации на жестови прево-

дачи от Италия, Сърбия, Гърция, Хърватия и България. 
Работните езици по време на обучението бяха англий-
ски език и български жестов език.

Първото проведено обучение за жестови преводачи в 
България вече е факт, благодарение не само на мотива-
цията и активността на УС на НАПЖЕБ, но благодарение 
и на безценната подкрепа на нашите спонсори и добро-
волци.

Тук е мястото да подчертая големия принос на нашите 
спонсори за реализирането на това важно международ-
но събитие:

- г-н Николай Нинов, председател на СГБ, безвъзмез-
дно ни предостави удобна зала и всички необходими 
технически съоръжения, с което осигури благоприятни 
условия и атмосфера за спокойното протичане на обуче-
ниeто;

- г-жа Мария Горанова, председател на Национална 
асоциация на работещите с хора с увреждания, дари 
сериозна финансова помощ, за посрещане разходи-
те по настаняване и пътните за петима участници от гр. 
Пловдив;

- фирмите „Балдаран”, верига Хлебни къщи 
„НадЕжко”, „Спетема” осигуриха безвъзмездно свои 
продукти за всички участници и доброволци, които мо-
жеха да се подкрепят и да възстановят силите си по вре-
ме на кафе паузите през трите дни на обучението;

- Спортната федерация на глухите в България (СФГБ) 
осигуриха безвъзмездно направата на баджове за всички 
участници и доброволци в обучението.

Тези жестове на нашите спонсори, определено свиде-
телстват за тяхната голяма подкрепа и позитивно отно-
шение към дейността и развитието на нашата асоциация, 
което още повече ни задължава и мотивира да продъл-
жаваме да работим в посоката, която сме поели. И не на 
последно място за успеха на първото обучение за жесто-
ви преводачи у нас, изключително важна роля имаха и 
нашите доброволци:

- Александрина Банушева, Ели Захариева и Милена 
Грозева, които осигуриха превод от и на английски език;

- Ели Захариева, Камелия Ангелова, Катрин 
Хаджицинова-Николова и Димитрина Демирева, които 
осигуриха жестов превод;

- Ели Захариева, Невена Андонова и Биляна Ябълкова, 
които съдействаха  на НАПЖЕБ в различни направления, 

преди и по време на обучението.
С неоспорим професионализъм,  нашите доброволци 

безрезервно посветиха труда и времето си на това ва-
жно събитие за организацията ни. С това те спомогнаха 
НАПЖЕБ да се представи като добър домакин, което бе 
високо оценено от ръководството на EFSLI.

УС на НАПЖЕБ искрено вярва, че това обучение ще 
постави началото на следващи полезни обучения за жес-
товите преводачи у нас, по примера на редица други ев-
ропейските държави, които отдавна бележат напредък в 
професионалното развитие на жестовите преводачи.

Опитът от подготовката и участието на НАПЖЕБ в това 
първо обучение, проведено съвместно с ЕFSLI, ни моти-
вират и вдъхновяват да продължаваме да работим за 
повишаване качеството на жестовия превод и професио-
налното му утвърждаване в България.

Милена Гъркова-Калинова, председател на 
НАПЖЕБ

СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА 
ГЛУХИТЕ  – С НОВО РЪКОВОДСТВО

От стр. 1

Взето беше и решение за провеждане на Международен конгрес по образование на 
глухите (ICED) през юли 2020 г. в Бризбейн, Австралия. Това е голям международен фо-
рум за споделяне на практики, изследвания и идеи за образованието на глухите, който 
се провежда на всеки пет години. 

Темата на конгреса ще бъде  „Силата на връзката”, като целта е да се насърчават връз-
ки по целия свят и на различни езици и култури. 

За първи път от 142 години ICED ще осигури напълно приобщаващ опит за делегатите 
чрез предоставяне на Auslan (австралийския знаков език) и международен жестов знак, 
тълкуването за всяка сесия на конгреса, заедно с английския жестов език (BSL). 

Бризбейн е столицата на щата Австралия и има какво да предложи на своите посети-
тели. Той е идеалното място за проучване на някои от любимите туристически дестина-
ции на Австралия, включително Големият бариерен риф.

За повече информация за конгреса:
https://iced2020.com/?utm_source=affiliates&utm_medium=tile&utm_

campaign=subscribe

Пълна и подробна информация за проведения световен конгрес ще публикуваме в 
следващия брой на вестник „Тишина”.
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, СГБ!
НА 85 ГОДИШНИНАТА – 

С ПОЧИТ КЪМ УЧРЕДИТЕЛИТЕ

В Стара Загора

ПО ПЪТИЩАТА НА СЛАВНАТА ИСТОРИЯ НА НАШАТА 
ЕДИНСТВЕНА И НЕПОВТОРИМА БЪЛГАРИЯ

По повод 85 години от създаването на 
СГБ членовете на районната организация в 
Стара Загора бяха решили да проведат дву-
дневна екскурзия до град Шумен, като по 
маршрута си посетят исторически забележи-
телности около града. 

Още в ранната сутрин на 13 юли се бя-
хме събрали пред клуба на РО, където ни 
очакваха 2 автобусчета. Първата ни спирка 
беше град Велики Преслав, известен като 
столицата на Втората българска държава. 
Насочихме се веднага към музея, в който 
са събрани всички значими паметници от 
времето на средновековния Преслав, сред 
които накитите от Преславското златно съ-
кровище (намираше се в един голям трезор, 
където се допускаха малки групички), ке-
рамичният иконостас от дворцовия манастир, копие на монументалната икона на св. Теодор и 
други ценни изделия от рисувана керамика, множество старинни надписи, уникална колекция от 
оловни печати… Изложени бяха и стотици артефакти, свидетелстващи за ежедневието и стопан-
ството на живелите някога преславски жители.  

След това се насочихме към Националния историко-археологически резерват Велики Преслав 
– самият град. Най- силно се открояваше крепостта на Преслав, която се състоеше от външна и 
вътрешна укрепителна система. Вътрешната крепост се намира почти в средата на външния град. 
Формата й е Г-образна, с кръгли кули в ъглите и квадратни по протежение на стените. 

Дворците в града са строени върху високо плато. Запазени са внушителни останки от цял един 
комплекс, състоящ се от две монументални сгради – голям и Западен дворец. Тронната зала била 
трикорабна и имала три отделения.

На висока тераса в близост до дворците е разположена „Златната църква”, издигната през 
царуването на Симеон І (893 – 927 г.), която се е славила като блестящ паметник на църковна-
та архитектура на Първото царство. След като се удивихме на красивите й останки, тръгнахме 
към град Шумен, за да се настаним в хотел „Неон”. Там ни очакваше домакинята Адела Радева, 
която търпеливо изчака да се настаним по стаите. След това се разделихме на две групи, като 
по-малката групичка реши да се поразходи в центъра, а по-голямата група хвана няколко таксита, 
съдействани от координатора на РО Мая Саватеева, с които отидохме до Шуменската крепост. 
Разположена на върха на Шуменското плато, на 2 км. от града, крепостта е известна с още от 5 
в. пр. н. е., когато е издигната първата й крепостна стена. Тя слага началото на един от най-зна-
чимите търговски центрове през Второто българско царство. Развиват се много занаяти, секат 
се монети, осъществява се търговия с градове от цялата страна. Крепостта се радва и на видни 
царски посещения, за което свидетелстват намерените надписи. 

След това се насочихме към местността, в която се бяха събрали членовете от шуменската 
районна организация. Бяха организирали забавни приятелски игри – дърпане на въже, пукане на 
балони, танци и др. Поради ограниченото ни време за престой в града, за съжаление трябваше 

да се разделим с тях, за да можем да отидем да разгледаме и другите забележителности в гра-
да. Видяхме прочутия паметник „1300 години България“, който е архитектурен комплекс, посве-
тен на 1300-годишнината от създаването на българската държава. Монументът е разположен в 
най-високата част на Дунавската равнина – Шуменското плато – на 500 метра и се извисява над 
град Шумен. А известната Томбул джамия, която е втора по големина на Балканския полуостров, 
няма как да се опише с думи – тя трлябва да се види! Посетихме и останалите по-видни забе-
лежителности – Часовниковата кула, къщите-музеи на Добри Войников, Панайот Волов, Лайош 
Кошут и Панчо Владигеров. 

Вечерта се събрахме в предварително резервирания ресторант–механа „Попшейтанова 
къща”, в която поздравихме всички членове с празника на съюза. Бяхме подготвили изненада – 
томбола с великолепни подаръци, като, разбира се, не забравихме и децата.

На другия ден, в се очертаваше да завали, от сутринта потеглихме към известния и единствен 
скален релеф в Европа – Мадарския конник.  Барелефът веднага запленява – изсечен на височина 
23 м. от основата на скалата, представлява конник, забил копие в повален лъв, а зад него тича 
куче с изплезен език. Разгледахме крепостта и пещерите около него. За наше съжаление, когато 
се изкачвахме до почти самия връх, почна да превалява и решихме веднага да се върнем.

Следващата ни спирка беше Плиска – някога първа българска столица. Плиска е централна ре-
зиденция на българските владетели и най-многолюден град на ранносредновековната българска 
държава. Сред разнообразните останки, датиращи още от 681 година, най-силно се открояват 
Вътрешен град с неговата Тронна зала, дворцовият комплекс и малката фамилна църква. Във 
външния град, зад крепостната стена, се намирали многобройни селища на земеделци и занаят-
чии и дворци на някои велможи. 

Тръгнахме към обратният път – пътя към дома. Замислени за нашата славна история, за това 
как предците ни са създавали нашата единствена и неповторима България. Капките дъжд тро-
полеха върху стъклата на автобуса, но ние знаехме, че това води до добър път или както казват 
хората/ „Нека ни върви по вода”! 

Изказваме своите специални благодарности на домакините Адела Радева и Мая Саватеева, 
както и на всички участвали в тази екскурзия членове на РО, че бяхме заедно и се надявам да 
бъдем отново заедно!

Антония Хубенова, председател на РО-Стара Загора

В София

ПРИЯТЕЛСТВО ЗАВИНАГИ
И тази година членовете 

на софийската организация на 
глухите се събраха на витош-
ката хижа „Панчо Томов”, за 
да отбележат 12 юли, денят, 
в който в столицата преди 85 
години бе създадена органи-
зацията, обединяваща глухите 
хора в страната ни. По тради-
ция, всички отдавна очакваха 
този ден и се бяха подготвили  
за него.

Мрачното утро на 13 юли 
въобще не попречи на доброто 
настроение на членовете. Два-
та пълни с туристи автобуси, 
които тръгнаха от „Овча купел”,  пристигнаха на „Златните мостове”, а там слънцето като че ли 
ни очакваше и ни посрещна с едва прокраднали се от облаците лъчи. Горе вече ни очакваха с ус-
михнати лица на хижарите Тони и Бони; заприиждаха и приятелите ни с личните си автомобили.

Председателят на РО-София Дамян Калчев посрещаше с усмивка всички и им пожелаваше 
приятно настроение.

Домакините на хижата се бяха постарали да създадат уют и приятна атмосфера в простран-
ството около хижата, и изненадаха посетителите с нови беседки, маси и пейки от дърво. После, 
естествено, цялата поляна наоколо се изпълни с уханието на вкусната скара, приготвена от тях на 
дървени въглища. 

Децата играха на воля. Някои от членовете ни тръгнаха на разходка из планината, други на-
сядаха в беседките и по масите, като се радваха на срещата и си разказваха случки от миналото. 
Слънцето окончателно проби облаците и грейна с всичката си сила и стопли още повече обста-
новката. 

След този хубав ден се сбогувахме с надеждата, че отново ще се срещнем с усмивка и с добра 
дума.

Зоя Гюрова

На тази снимка са младите и вдъхновени глухи хора, 
само ден, след като са основали на 12 юли 1934 година 

дружеството на глухонемите в България.
Какъв символ само са намерили тогава да отбележат 

събитието! Покорили са Черни връх! 
И като завет са оставили тази снимка за поколенията – да 

покоряват върхове!
Днес ние следваме завета им. С чест и доблест!

Денят 12 юли 1934 г. е ден, в който са положени основите на сегашната съюзна организация. 
Много пъти сме писали за това какво и как се е случило в този ден. Но твърде малко – за ини-
циативата на учредителите да отбележат създаването на обединението на глухите хора в Бъл-
гария с поход, състоял се на другия ден – 13 юли – до Черни връх, на Витоша. 

Защо точно с поход са решили да ознаменуват това събитие? Защото туризмът бил единствената дос-
тъпна за времето си възможност, чрез която глухите хора да могат да се насладят на най-красивите кътчета 
на родината и същевременно да намерят нови приятели и съмишленици. Тогава, преди цели 85 години, те 
дори не са могли да си представят нито мащаба, нито грандиозните последици от тази своя инициатива, 
още по-малко и да прозрат в бъдещето. 

Бъдеще, в което вече между 1000-1500 организирани туристи с увреден слух през две години отново и 
отново ще се събират заедно на туристически събори, в които ще се видят с приятели от цялата страна и 
ще намерят нови…

Традицията е продължена с провеждането на съборите със спортните състезания по риболов – още 
едно от любимите и предпочитани занимания на глухите хора. Благодарение на тях вече всяка година лю-
бителите на природните красоти и на риболова си дават среща в едни от най-китните места на България. 

Именно туристическите прояви се ползват с популярност и са предпочитани от всички съюзни членове и 
днес – защото няма нищо по-сладко и утолително, когато след голямо катерене и ходене пеша из гори, до-
лини и баири стигнеш до заветното местенце и зърнеш отдавна жадувани приятелски лица! С които после, 
хапвате, пийвате и се шегувате на воля сред чистия въздух и омайващите очите гледки…

До ден днешен продължава тази традиция – с излети, с екскурзии наблизо и надалеч, съюзните членове 
да отдават почит към онези първи ентусиасти, изкачили се някога пеша до Черни връх… 

 И нека да я има тази традиция. Вижте усмивките и красивия ентусиазъм на  младежите от онова време! 
Какво по-силно от това! 

Петра Ганчева
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, СГБ!

ДВА ДНИ  ПО ИСТОРИЧЕСКИ МЕСТА НА БЪЛГАРИЯ

Аз ще ви разкажа как преми-
наха двата екскурзионни дни.

В ранния час в събота група-
та ни от 35 човека вече се беше 
събрала и когато автобусът дой-
де да ни вземе от Сточна гара, 
не се наложи много да се ба-
вим. Първата ни спирка беше 
Рилският манастир и по-точ-
но почивката база на СГБ там, 
стопанисвана от РО-Дупница и 
„Тих труд” – Дупница. Там на-
шите приятели от дупнишката 
районна организация вече бяха 
пристигнали, като имаше и ле-
туващи от София. Домакините вежливо ни предложиха маси и столове, за да се настаним, както 
и да вземем участие в кратката им програма. Петър Тричков, председател на РО-Дупница, откри 
празника и поднесе кратко приветствие. Поздрави гостите с добре дошли и даде думата на Тилка 
Кайрякова, председател на РО-Пловдив, за поздрав, а след това започнаха игрите. Нашите учас-
тници в надпреварите се представиха достойно – в играта по бързо ядене на диня Никола Зяпков 
зае първо място, а Илхан Мурадов – трето; при дамите Нели Делиева се нареди втора; а в се-
мейната надпревара, където дамите със завързани очи трябваше да нахранят господата с парче 
вкусна торта, Радка и Тошко Богданови бяха четвърти. 

След тази забавна част на групата от Пловдив се раздадоха торбички с дарените продукти – лу-
канка и кашкавал „Маджаров” – и всеки седна да се подкрепи за обед. Така неусетно минаха два 
часа и дойде време нашата група да се сбогува с приятелите си и да поеме по предначертания 
си път. Спряхме на Рилския манастир и посетихме музея, запалихме свещи в храма, качихме се 
на Хрельовата кула, разгледахме експозицията и в старата магерница на метоха, пихме студена 
вода от чешмата и си направихме много снимки. Оттук следващата ни спирка беше Сандански, 
където се настанихме в хотела и се чухме с нашите приятели от РО-Хасково, които също бяха в 
града. Дори благодарение на помощта на координаторката на Хасково Дора Христозова успяхме 
да бъдем в един ресторант за вечеря. Изказваме нашата признателност за отзивчивостта ѝ и по-
мощта ѝ!

След хубавата вечер, прекарана във весели приказки с приятелите от Хасково и Сандански, на 
следващия ден нашият шофьор Христо ни заведе на Рупите, където почетохме паметта на баба 
Ванга – запалихме свещ в църквата построена от нея и изографисана от Светлин Русев; посетихме 
музея, посветен на нея и където се предлага видео филм за нея; влезнахме в малките сгради, 
където тя е приемала посетителите; спряхме се на езерцето пълно с костенурки и рибки; отидо-
хме до парка с пауни и фазани. Обиколихме цялата местност и си направихме много снимки за 
спомен. 

Оттам пътят ни пое към Роженския манастир, където отново останахме очаровани и захласна-
ти от красивите български  места. 

В Пловдив

Празници с приятели и почит към историята
 

Тази година членовете на РО-Пловдив празнуваха, така да се каже, по интереси. Една група от нас осъществи екскурзионен преход из исторически места на България. Други  
бяха на пикник с приятели близо до града. Така нямаше, човек, който да  не е бил уважен и предпочетен за своето желание.

Ето как се случи това.
Всяка година на 12 юли ние, членовете на СГБ, празнуваме нашия празник – деня на основаването на нашата организация. Тази година е още по-вълнуваща, защото се 

навършват 85 години, откакто съществува съюзът ни. И все така продължаваме да сме най-активната, атрактивна и уникална организация на хора с увреждания.
Тази година 12 юли се падна в петък и както в цяла България, така и в Пловдив, се реши празникът да се почете на следващия ден, съботния. Идеите за място и начин на 

провеждане на празника бяха заложени още на 4 май, когато на Общото събрание на РО-Пловдив се очертаха две предложения – за пикник на село Първенец и за екскурзия до 
Рупите. Предложенията дойдоха от Вилдана Демерджиева и Мария Косева – за село Първенец, и Нели Делиева – за екскурзията. Така месец преди датата вече се работеше по 
двете идеи. Мария заедно с координатора Драгомир Драголов и социалния сътрудник  Нели Саркизова посетиха селото и огледаха терена дали е подходящ за празненството, а 
Нели Делиева с помощта на семейството си уреди автобус, начерта маршрута, организира спането и беше връзката за записване на желаещите. За празника получихме и дарение 
във вид на хранителни продукти от фирма „Маджаров” ООД 2, за което сме искрено благодарни.

Следващата ни спирка беше Мелник. Прекрасният малък град на виното. Тук си дадохме два часа 
свободно време и групата ни се пръсна по малките улички и заведения. Някои от нас посетиха Музея 
на виното, където им беше предложена дегустация и възможността да си закупят вино, а също така 
и разгледахме музейната сбирка от винарски сечива и прибори за винодобив. В музея се предлагат 
четири вида вина – две червени, бяло и розе. Червените вина са червен купаж, т. е. смес от няколко 
сорта, и „Широка мелнишка”. Виното от сорт „Широка мелнишка” е уникално по вкус, защото се про-
извежда от сорт грозде, което се отглежда само в мелнишкия край. Белият купаж е смес от Совиньон 
блан, Шардоне и Мускат и е с превъзходен мек вкус и аромат. Розето спечели най-много одобрителни 
оценки с лекия си приятен мирис и вкус на ягоди. Всеки, закупил си бутилка вино, имаше възможност-
та сам да затвори бутилката си и да види как майсторът с вещина я запечатва с восък, като отгоре по-
ставя и печат с надпис на музея. Прекрасна емоция! Освен вино, в музея се предлага и ракия, отново 
от винения сорт грозде „Широка мелнишка”, която има мек аромат и приятен вкус.

В уречения час всички се събрахме щастливи и доволни, с малки или големи подаръчета, кой 
каквото е сметнал необходимо да си вземе. Почерпихме се със сладолед с парите, които останаха 
от събраните за екскурзията и така още по-доволни поехме по обратния път за дома. 

На Белмекен направихме кратка почивка за тоалетна и освежаване. На пазарчето там някои си 
купиха кашкавал, други билки, трети боровинки, а собственикът на заведението, в което влезнах-
ме да ползваме тоалетната, ни подари кашонче с вафли. Мил и трогателен жест. Благодарихме му 
учтиво и му пожелахме здраве, дълголетие и добра печалба в заведението. И, макар, че този ден 
дъждовните капки ни следваха от сутринта, небето беше достатъчно милостиво и не ни посипа 
поройно, а леко-леко, колкото да освежи пътя ни и ентусиазма ни.

Всички участници в екскурзията останаха много доволни и дори молеха скоро пак да си на-
правим такава, като даваха предложения до м еста и дестинации, забележителни природни фе-
номени и паметници, не само у нас в България, но и в чужбина. Това беше един изключителен 
екскурзионен воаяж за всеки един от нас, който дълго ще помним.

Тилка Кайрякова, председател на РО-Пловдив

ПРАЗНИКЪТ И НАШАТА ИСТОРИЯ
Тази година членовете 

на районната организация в 
Пловдив чествахме 85-годиш-
ния юбилей на СГБ сред при-
родата и околностите на село 
Първенец.

С междуградския автобус 
и с лични превозни сред-
ства се придвижихме дотам. 
Настанихме се сред тучната 
поляна. Над нас големи ши-
роколистни дървета ни пазе-
ха сянка, а рекичката до рес-
торантите ни разхлаждаше 
в горещия ден. Под песента 
на птиците всеки изваждаше 
каквото носеше, приготвихме 
барбекюта и шишчета, и започнахме пикника. Замириса на печено и вкусно. Наш гост беше До-
брин Керестелиев от БНТ, който дойде, за да заснеме нашия празник. Всеки искаше да разкаже 
нещо пред камерата – ветераните за миналото и историята на СГБ; а младите обещаха, че ще 
вървят по техните стъпки и ще запазят постигнатото, като продължат благородната дейност на 
СГБ и увеличат с нови дейности придобитото.

Драгомир Драголов, координаторът на РО-Пловдив, поздрави присъстващите с празника. При-
зова ни да бъдем все така единни, да решаваме проблемите си заедно, и стари, и млади да се 
събираме, да си помагаме и да се веселим. Нели Саркизова, сътрудник социална дейност при РО, 
беше подготвила викторина, свързана с историята на СГБ. И разбира се, за отговорилите правил-
но имаше красиви награди.

Имаше и почерпка от името на РО, а също и дарение-почерпка от нашия спонсор Димитър 
Маджаров – вкусна луканка и кашкавал. Благодарихме му за благородния жест и му пожелахме 
здраве и просперитет.

След това започнаха игри и закачки, придружени с много веселие. Настроението доби висок 
градус и беше толкова хубаво, че не ни се тръгваше. Събрахме много енергия сред чистия въздух, 
чудесни впечатления и много приятни изживявания.

Честит празник на всички наши членове! Желаем им много радост, късмет и успехи!  
Нели Саркизова

ТРАДИЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА
12 юли – този паметен ден събра повече от 70 чле-

нове на плевенската организация в клуба на РО.
Приятелската среща започна от обяд и продължи 

до късно вечерта. Забавно бе за всички. Най-вече на 
малките наши бъдещи членове. Свободно и на воля 
те играха и в техните забавления се включи и кака 
Вики.

Хладният вечерен бриз нежно галеше  и послед-
ните, които отнасяха със себе си в своите домове 
оживелите в сърцата им спомени, натрупани през 
тази 85-годишна история на нашия съюз. Заедно с  
новите пожелания  и инициативи, родили се сред 
приятелски разговори и желания да направим живо-
та си по ведър и смислен.

Официалното честване на 85-годишния юбилей на 
Съюза на глухите в България ще бъде в края на  месец  

септември. Ето защо в чест на юбилея 
членовете на районната организация 
в Плевен  планираха  един излет и до 
Плевенската панорама, построена сред 
прекрасна природа. Величественият 
обелиск и днес носи славата на българ-
ските войни, оставили кости те си за да я 
има  България. А местността носи името 
„Мъртвата долина”.

В дъното на долината има язовир 
с барбекю и спортна площадка. Там, 
в местността, наситена с исторически 
спомени, ще отбележим 85-годишния 
юбилей на Съюза на глухите в България 
– юбилеят, който ни води днес, а и в бъ-
дещето!

Димитрина Каракирова, координа-
тор на РО на глухите в Плевен

В Плевен
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, СГБ!
  Хасково

НЕЗАБРАВИМИ СПОМЕНИ

Отново е празник! Отново сме на път. В ранните часове на 13 юли (събота), членовете на ра-
йонната организация на глухите в Хасково потеглихме на път. Повод за двудневната екскурзия 
бяха 85-годишнин СГБ и 55 години РО-Хасково. 

На тези две годишнини беше посветена нашата екскурзия до забележителни и свети места: 
гр.Сандански, Самуиловата крепост, Роженски манастир, Мелник, Рупите и църквата „Св. Георги” 
на Преподобна Стойна в с. Златолист.

Първата ни спирка беше при Самуиловата крепост, която се издига на десния бряг на река 
Струмешница, на 16 км от гр. Петрич. Тя е средновековна крепост, датираща от времето на цар 
Самуил и е свързана с една от най-големите трагедии в българската история. Разположена е на 
хълм в тясна клисура между планините Беласица и Огражден. Разположението на крепостта дава 
възможност да се наблюдава цялата околност и да се видят отрано настъпления към нея. От та-
кава позиция, единствено изненадващ ход би попречил на успешното отбраняване, както за жа-
лост, се е случило, в Беласишката битка, известна още като битката при с. Ключ. В началото на 11 
век, водена от цар Самуил, българската армия отбранява клисурата от нападението на Византия. 
Тогавашният император Василий ІІ, наречен след тази битка Българоубиец, прави безуспешно 
настъпление. След дълги сражения той дори мисли за отстъпление, но е разубеден от Никифор 
Ксифия, който му предлага да заобиколи планината Беласица със своята армия, докато тази на 
Василий ІІ продължава обсадата. Именно този ход донася успех на византийците, които нанасят 
тежко поражение на изненаданите самуилови войници. Самият цар Самуил едва успява да се 
спаси и да избяга от разрухата на своята крепост. Пленени били 14 хиляди войници. Импера-
тор Василий ІІ решава да поеме към Солун и изпраща армия начело с Теофилактий Вотаниат, 
да разчисти пътя. Но в прохода между Беласица и Благуш, Самуиловият син Гаврил Радомир го 
изненадва с бойка войска, сломява византийците и го убива. Когато разбира това, Василий ІІ, 
разярен от непреклонността на българите, потъпква неписаните военни правила, според които 
военнопленниците трябва да бъдат освободени след края на войната. Нещо повече, той го прави 
по особено жесток и непристоен начин, ослепявайки всичките 14 хиляди самуилови войници, 
като на всеки 100 оставял по един с едно око, който да ги води по пътя обратно. Тази гледка 
съкрушила цар Самуил, който се поболял от мъка и умира преждевременно на 6 октомври 1014 
година.

Днес до крепостта се стига по красива пътека, която отвежда до хълма, на който е била из-
дигната. Местността е обявена за национален парк-музей на 23 октомври 1982 г. Още от входа 
ни посреща масивната бронзова статуя на цар Самуил, прекършен от болка, с превити колене, 
заобиколен от ослепените си войници. На тогавашната дървена наблюдателна кула са издигнати 
четири 20-метрови бетонни пилони. Между тях е направена кръгла площадка, от която се разкри-
ва величествена гледка към клисурата - сцената на великата битка преди хилядолетие. Точно до 
кулата е запазена автентична землянка под стъклен купол. 

Можем още много да разказваме за това невероятно място, но времето лети и след като раз-
гледахме крепостта  и си направихме снимки, се отправихме към Сандански където се настаних-
ме в хотела. След кратка почивка тръгнахме към ресторанта за вечеря. За наша радост група от 
РО-Пловдив вечеряше в същия ресторант и срещата със стари приятели беше приятна изненада. 
За съжаление, малко след това се изсипа много силен дъжд, който предизвика суматоха сред 
участниците, някои от които се понамокриха и се прибраха в хотела.

На следващия ден сутринта, след като закусихме, с автобуса потеглихме за Роженския ма-
настир „Рождество Богородично” - вторият по големина след Рилския манастир. Спряхме на 
паркинг в с. Рожен и част от групата тръгнахме по стръмния асфалтов път към целта. Изкачването 
бе трудно, но приятно, особено като заваля и ситен балкански дъждец. След около 20 минути се 
озовахме на около 500 м. под манастира, пред гроба на Яне Сандански, един от най-известните 
и обичани български революционери. Роден е на 18 май 1872 г. в село Влахи, което се намира 
на западните склонове на Пирин планина. Убит е на 21 април 1915 г. До гроба му има църква, 
която е построена от него и за наше съжаление, занемарена и рушаща се. На надгробната плоча е 
изписано: „Няма да се спра и пред най-страшните терористични действия, за да извоювам съкро-
вената си мечта – свободна Българска Македония”. „Да живееш, значи да се бориш. Робът – за 
свобода, а свободният – за съвършенство.” Поклонихме се пред подвига на Яне и продължихме 
по пътя за манастира „Рождество Богородично”. Точната дата на основаването на манастира не е 
известна, но за първи път името му се споменава в една преписка към гръцки ръкопис от 13 век. 
По това време Мелнишка област е управлявана от деспот Алексий Слав, племенник на българ-
ския цар Калоян (1197-1207 г.). По време на османското нашествие манастирът е бил опожарен, 
но скоро след това отново възстановен. И ето го, кацнал на върха – величествен, излъчващ спо-
койствие и смиреност. Влизайки през портите, видяхме едно място, изпъстрено с много цветя, 
зеленина и хладна свежест, тъй като Балканът беше обвит в мъгла. Посрещна ни жена –усмихна-
та, приветлива и много приказлива, и за наша изненада говореше и с жестомимика. Запознахме 
се и се оказа, че това е секретарката на ТО на глухите в Сандански Людмила Караиванова. След 
като ни запозна с някои порядки в манастира, влязохме вътре и всеки запали свещ за здраве и за 
покой на мъртвите.

Hаправихме си снимки и тръгнахме обратно към автобуса. Потеглихме и не след дълго се 
озовахме в Мелник – най-малкият град в България с 208 души жители. Историята на Мелник 
е малко позната за повечето от нас. През Средновековието Мелник е бил границата между Ви-
зантия и България. Бил е голям град (някога до 10 000 жители), разположен на пътя за Солун. Тук 
са били заточвани и някои от византийските аристократични фамилии, неудобни за тогавашните 
императори. Така обликът на Мелник се е изградил по византийски тертип. Руините от богати 

византийски сгради могат да се видят и до днес.
Още като се влезе в Мелник, се виждат красиви белосани къщи с архитектура, типична за пе-

риода, когато Мелник е бил в пределите на Османската империя (1395 г.). В центъра на града все 
още се издига и турският конак от 1821 г., където се е помещавала османската управа

Освен с белите си и красиви къщи, Мелник се слави и с множество винарни. Не напразно в 
града има Музей на виното, който също посетихме. Най-известната и посещавана е Кордопуло-
вата къща. Пътят до нея е доста стръмен и каменист, и не всички от групата се наеха да се изкачат 
до нея. Но пък тези, които я посетиха останаха очаровани и възхитени. Сред просторните поме-
щения са гостна; стая за танци; спални; кухня; огнище за кафе на пясък; има дори сауна; лятна и 
зимна градини. Най-силно впечатление прави гостната, която е и най-просторната стая в сграда-
та. Светлината в нея прониква през 24 прозореца, които са разположени в два реда. Дървеният 
таван е богато орнаментиран. На него е изобразено слънце с 12 лъча, които символизират месе-
ците в годината. Реставрирана в периода 1973-79 г., днес сградата е превърната в частен музей, в 
който всеки посетител има възможността да дегустира гъсто мелнишко вино и да усети аромата 
на отминалите времена. По пътя имахме възможността да се любуваме на приказните пясъчни 
образувания, които обграждат целия град – Мелнишките пирамиди. Те достигат височина до 100 
м., като склоновете им са пясъчни и на места почти напълно отвесни. Те са в процес на изграж-
дане и формата им се променя с времето. Обявени са за природна забележителност през 1960 г.

Мелник е не просто архитектурен резерват, не просто град с множество винарни; Мелник е 
град-приказка. Влизаш в него, преживяваш славната история на града, потапяш се в мелнишкия 
дух и излизаш някак пречистен и щастлив. 

Следващата ни спирка е местността Рупите. Всички са чели и чували за тази местност, затова 
няма да пиша подробно за нея. Ще кажа само, че е разположена по брега на река Струма, в 
подножието на вулканичния хълм Кожух. Заема площ от 20 хектара и е защитена местност. Ле-
ковитата минерална вода с температура 75 градуса е с високо съдържание на сяра, която лекува 
множество заболявания и извира от кратера на изгасналия преди 4 милиона години вулкан Ко-
жух. В близост до парка на Ванга е храмът „Света Петка българска”, който се посещава от много 
туристи. Сред тях бяхме и ние. 

Времето ни напредваше и трябваше да тръгваме за следващата ни дестинация – с.Златолист 
– малко селце на 32 км. от Сандански, в което живеят 7-8 души. Целогодишно се посещава от 
хиляди български и чуждестранни туристи. Там посетихме манастира „Св.Георги” на преподобна 
Стойна. Пристигайки пред манастира и влизайки в двора, бяхме очаровани от красивите раз-
цъфнали цветя и зеленината. Закупихме си свещи и влезнахме в църквата. Туристите събуват 
обувките си и стъпват върху плочата, заради поверието, че камъкът излъчва сила, с която лекува 
болните. Всеки стъпил на камъка, се вглежда в иконата на Иисус Христос за около 30 секунди и 
ако очите на Божия син се затворят, значи душата на човека е пречистена. В началото на ХХ век 
в черквата живяла пророчицата Преподобна Стойна. Някои я наричат екстрасенс; медиум; гада-
телка; ясновидка; пророчица или просто лечителка. Наричат я духовната майка на Ванга. Много 
са легендите, които се разказват за чудесата, извършени от Преподобна Стойна. Ще споменем 
само,че в двора на църквата има вековно дърво-чинар с дървени люлки, което е на 1300 години 
още от основаването на българската държава и е лековито – като застане под него, човек не само 
се зарежда с енергия, а и болките му изчезват. Веднъж месечно баба Ванга е идвала в Златолист, 
за да се зарежда от големия чинар. В близост до дървото е гробът на Преподобна Стойна, където 
всеки вярващ й отдава почит.

Това е, приятели.Този път разказът ни стана много дълъг, но два дни приятни преживявания, 
радост и приятно пътуване нямаше как да не го споделим. Бяхме щастливи, че съпреживяхме 
една голяма природна красота, една история, една съхранена християнска вяра, част от която 
сме и ние. Видяхме не едно чудновати и неповторими места. Уморени, но доволни и щастливи, 
заредени с положителна енергия от видяното, преизпълнени с впечатления и емоции, се при-
брахме по домовете си. Ще бъдем още по-щастливи, ако сме успели да запалим искрата у вас да 
посетите тези вълшебни кътчета от нашата страна!

Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

В Шумен

ПРАЗНИК, КОЙТО НАПРАВИ И ДЕЦАТА ЩАСТЛИВИ
По случай 12 юли, празника на 

хората с увреден слух, членовете от 
районната организация на глухите в 
Шумен решиха да се съберат сред 
природата, а по-точно в местността 
„Шуменско плато”. 

Там се проведоха много забавни 
игри за малки и големи, а и за наши-
те гости от РО-Стара Загора.  Награди 
имаше за най-малките ни участници,  
който бяха и най активни. В  основното 
състезание -  дърпане на въже, отбо-
рът на РО-Шумен надви състезателите 
от РО-Стара Загора, при това и в трите 
възрастови групи - деца до 6 г., юноши 
до 14 г. и жени. Но  не успя да надвие 
РО-Стара Загора в категория мъже.

Бяха раздадени грамоти на чле-
новете на нашия танцов състав за 
активното им участие във всяко кул-
турно мероприятие. Грамоти имаше 
за съюзните членове от женсъвета, 
които винаги са вземали участие и са 
давали подкрепа във всички инициа-
тиви на РО.

След неуморните игри и срещите 
с приятели,  забавата завърши чак 
много късния след обед.

Мая Саватеева, координатор 
на РО на глухите в Шумен

В Бургас

СПЛОТЕНИ И В 
ПРАЗНИКА

Членовете на районната организация на 
глухите в Бургас отпразнуваха  85 години от 
създаването на Съюза на глухите в България, 
в приятелска атмосфера  сред красива при-
рода в минералните бани в близост до града.

Там те проведоха много весели спортни 
занимания и игри – имаше състезания по 
дърпане на въже, надпревара с чували, фе-
дербал и други. Участваха всички -  и мъже, 
и жени, и деца. 

А накрая всички седнаха на общата трапеза и се почерпиха за празника и за много бъдещи 
дейности на бургаската организация при Съюза на глухите в България.

Матилда Чорней, координатор на РО-Бургас
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, СГБ!
В Ямбол

Прекрасно е да празнуваш с приятели!

Видяхме природни забележителности и български 
светини

На 13 юли 35 съюзни членове от градската орга-
низация на глухите в Ямбол заедно с още 15 членове 
от ТО-Сливен и три деца се отправихме с автобус към 
Русе за среща с членовете от РО на глухите в града.

Нашите приятели от  красивия дунавски град ни 
очакваха, за да бъдем заедно! И празникът наистина 
остана незабравим.

На път за Русе направихме  посещение на една от 
националните  забележителности – посетихме Музея 
на Освободителната руско-турска война в гр. Бяла и 
отдадохме почит на загиналите за свободата на Бъл-
гария руски и български войни.

На обяд пристигнахме в хостел „Русчук” и след 
като се настанихме и  отпочинахме до 15 часа, наши-
те домакини ни разведоха из града, за да ни покажат 
забележителностите му. Стефка Тончева, координа-
тор на РО ни заведе до Екомузея, а после и до Нацио-
налния исторически музей. Част от нас въпреки отдалечеността, посетиха и Музея на транспорта  
и съобщенията. Колко много интересни неща видяхме там!

А след това, в 18 часа пред Паметника на свободата бяхме посрещнати от Владимир Владими-
ров, председателя на РО и от многобройните ни добри приятели, с които си направихме снимки 
за спомен. Срещата ни продължи в близкото кафене, където в задушевни разговори споделяхме 
радости и тревоги. По-късно вечерта заедно се радвахме на красивата цветна феерия от светлини 
на фонтаните в центъра на Русе.

Отидохме и до река Дунав, където си правихме отново се снимахме, а приятелските разговори 
продължиха до късно през нощта. 

На 14 юли рано сутринта още в 7.30 ч., въпреки дъжда, който ни изненада, тръгнахме отново 
на път, за да разгледаме забележителностите в красивия природен парк „Русенски Лом”. След 
половин час пристигнахме до Басарбовския манастир - единственият действащ скален манастир, 
където през 17 век е живял свети Димитър Басарбовски, вечен игумен на манастира, прекарал 
целия си живот в него. Голяма част от екскурзиантите бързо се изкачиха по стъпалата високо до 
църквата в скалите. Посетихме и красивата църква долу в църковния двор, където се помолихме 
за здраве и мир и бяхме помазани със свято миро от свещеника.

После отново потеглихме на път и не след дълго пристигнахме до Ивановските скални църкви. 
Дъждът вече беше спрял, което ни даде възможност спокойно да се изкачим по еко пътеката до-
горе нависоко, до църквата в планината. Разгледахме стенописите по стените на църквата „Света 
Богородица”, които са включени в списъка за световно културно наследство на ЮНЕСКО, след 
което побързахме да слезем обратно долу, за да продължим с нетърпеливо очакване да видим 
следващата природна забележителност в този райски природен парк – пещерата „Орлова чука”. 
Най-смелите от групата - 30 души влязоха в най-дългата в Северна България пещера – цели 13 
километра и за около час преминаваха от галерия в галерия, като разглеждаха с възхита чудесата, 
които природата беше сътворила там. Благодарение на екскурзовода г-н Илиев и жестовия пре-
вод, осъществен от Радка Радева, научиха историята на незабравимата пещера. В така наречена-
та заради акустиката си „концертна зала” екскурзоводът изпя прекрасна руска песен и накрая за 
спомен ни даде и картичка с прекрасен изглед от пещерата.

Потеглихме отново – за последната дестинация от нашето пътешествие – до Каран-Върбовка, 
където е манастирът „Света Марина”. Влязохме в църквата към него и отново запалихме по све-
щица, като се помолихме за здраве и добри дни, а накрая пихме от прекрасната вода на лекови-
тия извор и си измихме очите и лицата, с надежда за изцеление. 

При обратния ни път за Ямбол спряхме да разгледаме прочутия мост при Бяла, построен от 
майстор Колю Фичето. 

След  като напълнихме телефоните със снимки, уморени и много, много гладни, се отправи-
хме на път за домовете си. Още не бяхме стигнали и повечето от пътниците започнаха да питат 
кога ще пътуваме за Велико Търново – следващият ни проект за път, който мечтаем да видим и 
посетим. 

Да сме живи и здрави, и това ще стане!
Живка Димова, координатор на РО-Ямбол

В Русе

Почувствахме отново 
значимостта на празника ни

Тази година, в чест на 85-годишнината от основа-
ването на съюзната организация, на 20 и 21 юли про-
ведохме екскурзия до Румъния, до замъка на Влад 
Дракула в Бран, а след това видяхме и Брашов, Синая 
и столицата Букурещ.

Групата ни беше доста голяма, от 45 членове. По-
теглихме за съседна Румъния, без да подозираме, че 
маршрутът и графикът на пътуването ни ще се про-
менят по независещи от нас причини – концертът на 
известния  певец Джон Бон Джоуви в Букурещ затво-
ри центъра на румънската столица и организаторите 
решиха да проведат панорамна  обиколка, по време 
на която да видим забележителностите в този неве-
роятно красив град, известен като „малкия Париж”. 
Столицата на Румъния е наричана „малкият Париж” 
заради известната прилика на красивите архитектур-
ни сгради с тези във френската столица. Преминахме 
по прочутата стара търговска улица „Каля  Викто-
рией”, където видяхме едни от най красивите сгра-
ди – музея на музиката, площада на революцията, 
атенеума (филхармонията), бившия кралски дворец, 
превърнат в художествена галерия, националния 
исторически музей и спряхме пред величествената 
сграда на парламента (втората по големина сграда 
в света след сградата на Пентагона), където напра-
вихме много снимки за спомен. После продължихме 
по улицата с фонтаните, минахме покрай Триумфал-
ната арка, моста над река Дъмбовица и другите за-
бележителности.

След  панорамната обиколка на града потеглихме 
за Бран, където посетихме замъка, който се издига 
на хълм над прохода Рукър, свързващ двете про-
винции Трансилвания и Влашко. Известен е и като 
замъка на Дракула. Днес замъкът е музей, в който 
могат да се разгледат предмети на изкуството и ме-
бели, от колекцията на румънската кралица Мария. 
В подножието на хълма, под замъка, има малък му-
зеен комплекс. Продължихме пътуването но поради 
огромни задръствания и частичен ремонт на пътя, не 
успяхме да отидем в Брашов, което донякъде ни раз-
очарова. Отправихме се към Синая, а там ни посрещ-
на друго разочарование – поради провеждането на 
традиционното рали „Синая”  доста от улиците бяха 
затворени и се наложи да вървим пеша доста дълго, 
заедно с багажа. Но все пак стигнахме благополуч-
но и се настанихме в хотела „Карайман”, след което 
посетихме ресторант с традиционни румънски ястия 
и музика на живо. Така приключи първия ден от на-
шето пътуване. 

На сутринта след закуска всички потеглихме към 
замъка Пелеш. Това беше най-красивият замък, кой-
то досега сме виждали! На времето е бил лятна рези-
денция на първия румънски крал Карол І и кралица 
Елизабета. Строежът му е започнал през далечната 
1873 година, изграден в стил немски ренесансов 
барок, на площ от 3200 кв. м. Замъкът има над 160 
стаи, в които може да се види богатата колекция от 
произведения на изкуството – живопис, мебели, оръжия и доспехи, златни и сребърни изделия, 
изключителна стъклопис, гоблени и книги… Около самия замък са разположени 7 тераси с разпо-
ложени на тях великолепни статуи, дело на Романели, с фонтани и вази, разкриваща невероятна 
гледка към близката долина. 

Видяното ни преживяното ни напълни очите и душите. Потеглихме обратно към Букурещ, къ-
дето се разходихме из стария град. И накрая, доволни и щастливи, се прибрахме в България, 
заредени с толкова много впечатления и емоции от видяното, с планове за нови пътешествия.

Стефка Тончева, координатор на РО-Русе
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, СГБ!
В Горна Оряховица

При българските корени за юбилея 

Една групичка от членове на ТО-Габрово посетихме етнографския музей на открито „Етъра”, 
където се докоснахме за пореден път до изконните български корени – разгледахме автентич-
ните работилнички, усетихме възстановения българския бит,  култура и занаятчийство, бяхме и 
в музея, където се съхранява народна техника, работеща на вода и където всички обекти са в 
действие, така, както в миналото.

В занаятчийската чаршия има образци от балканската архитектура, разкриващи самобитния 
талант на възрожденските ни строители. В тази автентична и чисто българска обстановка напра-
вихме нашата разходка, похапнахме вкусни гевреци, опитахме вкусни смиди, а накрая се по-
черпихме и си припомнихме хубавите години, когато бяхме щастливи, когато за всички имаше 
работа… Тази наша разходка посветихме на 85-годишнината на нашия съюз, и сме щастливи че го 
има – защото той е нашата опора и винаги ще стои зад нас!

Градската организация на РО Горна Оряховица организира автопоход до Петропавловския ма-
настир, който се намира близо до гр. Лясковец. В този манастир, който е един от манастирите 
около старата столица Велико Търново, през 1937 година е създадена дом-работилница за глухо-
неми момчета. Тук е учил и един от основателите на СГБ - Димитър Краев-Тишин, автор на пър-
вата и единствена засега книга, посветена на живота на глухите хора. Домът е закрит през 1945 г. 

Манастирът е изграден на висок хълм, от който се разкрива прекрасна гледка към равнината. 
Построен от братята Асен и Петър след победата на въстанието им, по време на турското робство 
е разрушаван няколко пъти и отново изграждан. В този манастир са намирали убежище Васил 
Левски, Матей Преображенски-Миткалото, Бачо Киро; в този манастир е била първата българска 
семинария, организирана от Иларион Макариополски, родом от гр. Елена.  

С групата пристигнахме в манастира, а той ни прие със своята зеленина, много цветя и стара-
телно подреден, чист и приветлив двор. Разгледахме всички сгради и паметни плочи, тъй  като 
на всяка сграда плочите са с обяснения, свързани с минали събития. Проведохме разисквания 
по историческите факти, отразени върху камъка. Накрая запалихме по свещичка за здраве и про-
дължихме към едно лясковско заведение, където седнахме на по чашка кафе. Към обяд някои от 
групата си тръгнаха, а други посетихме местността „Света гора” до В. Търново, за да бъде праз-
никът ни с добър край.

Мариана Станчева, координатор на РО-Горна Оряховица

Дупница

Отново бяхме заедно в деня на СГБ

В ранната утрин на 13 юли т. г. 50 членове от районната организация на глухите в Дупница 
поеха с автобус към съюзната база „Рилски манастир”, където традиционно се събират със свои 
приятели от териториалните организации към РО, за да отбележат 12 юли 1934 г.  – рождената 

дата на съюзната организация.  Там бяха заедно с още 20 членове от ТО-Петрич, 10 – от ТО-Бла-
гоевград, 10 от ТО-Сандански; а допълнително запристигаха и гости от Перник, София и Пловдив, 
като пловдивчани останаха с нас за 3 часа и взеха участие в малката ни развлекателна програма.

Разбира се, пак така традиционно, присъстващите бяха поздравени от двамата председатели 
на районните организации в Дупница (Петър Тричков) и Пловдив (Тилка Кайрякова), които им от-
правиха пожелания за здраве, успехи и благополучие. Всички с ентусиазъм и желание се включи-
ха в забавните състезания, като победителите получиха и награди, връчени им от  Петър Тричков.

Тези, които дойдоха с автобуса, си тръгнаха неохотно в късните следобедни членове, докато 
останалите до късно се веселиха и забавляваха.

Горица Милчева, координатор на РО-Дупница

В Ракитово

Китка здравец за юбилея
На 19 юли териториалната организация 

на глухите в Ракитово проведе тържество 
по повод навършването на 85  години от 
основаването на СГБ, на което присъстваха 
58 членове от ТО. Празненството се състоя 
в ресторанта „Стария часовник” в града. 
Гости ни бяха Костадин Холянов, кмет на 
Ракитово; Нина Димова, председател на 
общинския съвет и Марияна Попчева, со-
циален работник от ЦРСИХУ.

Бяхме подготвили весела художестве-
на програма – цитирахме стихове за нас, 
хората с увреждания, поздравихме и ро-
ждениците ни, а те бяха 9 членове, като 
им подарихме  китка здравец и картички с 
пожелания за здраве и късмет. Имаше и приветствия от гостите с пожелания за още по-активно и 
организирано събиране по други поводи, за по-богат културен живот, за да сме все така сплотени. 

А след това насядахме край наредените с вкусна почерпка маси, като продължихме веселието 
с шеговити раздумки и наздравици.

Величка Стоева, организационен секретар на ТО-Ракитово

На 25 юли ние, членовете от русенската 
организация на глухите, се събрахме, за да 
поздравим от сърце и душа с юбилейните 70 
нашата скъпа приятелка и активистка Божа-
на Стефанова. навърши 70 години. 

С гордост можем да отбележим, че тя  рабо-
ти в съюзното предприятие до пенсиониране-
то си, беше дългогодишна участничка в танцо-
вия и пантомимния състави, а сега е деен член 
на пенсионерския клуб и член на ръководство-
то на градската организация. И продължава да 
се включва с желание и ентусиазъм във всички 
прояви на организацията ни! За активния си 
принос Божана Стефанова е наградена заслу-
жено със златната значка на СГБ.

Винаги усмихната и приветлива, с вроде-
ната си скромност и готовност да услужи или 

помогне при нужда, Божана е уважавана и 
обичана от нас, членовете на РО-Русе. Зато-
ва на юбилейното празненство я уважихме и 
почетохме подобаващо.

От името на цялото ръководство, на всич-
ки приятели и членове  и желаем още дълги 
години да бъде жива и здрава, и все така ак-
тивна в дейността на РО-Русе.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, СКЪПА ПРИЯТЕЛКО!

Честит юбилей 
на нашата Божанка!
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СПЕЛЕОКАТЕРЕНЕ – ТОВА ВЕЧЕ Е СПОРТ И ЗА МЛАДИ ГЛУХИ  ХОРА

ПРОЕКТЪТ „АЗ МОГА“ – ВЪЗХИЩЕНИЕ В 
ДЕЙСТВИЕ И ШИРОКО ОТВОРЕНИ ВРАТИ

От стр. 1

Започна се едно търсене на сътруд-
ници, участници, доброволци. Проектът 
беше написан за отрицателно време, но 
за съжаление не спечели финансиране 
и така идеята отлежа една година. Може 
би за добро. Тази година проектът получи 
одобрението на fбщина Пловдив по про-
грама „Пловдив за младите” и потеглихме 
към общото ни приключение. Да, точно 
приключение се оказа първата официал-
на среща в рамките на проекта. За всички 
участващи страни.

Кой как дойде на официалното откри-
ване, състояло се на 20 юли, с какви чув-
ства и притеснения, очаквания и надежди, 
не зная, но мога много да говоря за това 
как първоначалните страхове и несигур-
ност се сменяха с доволство, щастие и ен-
тусиазъм.

Всъщност още преди откриването те-
чеше здрава работа с преводачите, които 
надлежно бяха обучени в техниката на ка-
терене, в специфичната терминология на 
елементите от сбруята, надлежно се изя-
сниха жестовете за превод на специфич-
ните термини, начини за отреагиране в 
определени ситуации. Всичко набелязано 
като проблемни точки се отработи в ре-
ално време и на въжетата. Крум Сираков, 
ръководител на проекта (адвокат при АК 
Пловдив, спелеолог, член на Асоциация 
за социална, здравна и правна помощ 
- АСЗПП) не пестеше сили при обучение-
то на преводачите Анна Ройдева, Деян 
Славов и мен. Васил Попов, координа-
тор на проекта (адвокат при АК Пловдив, 
председател на УС на АСЗПП), беше зает 
с осигуряването на разрешителните, не-
обходими за провеждането на проекта, 
както и с осигуряване на безопасност-
та от страна на общината, с рекламните 
брошури, флаера и медийните връзки. Аз 
отговарях за набирането на кандидати за 
участие, събирането на данни от и за тях, 
както и осигурих присъствието на екипа 
на нашето специализирано предаване за 
хора с увреден слух. Всеки имаше своята 
задача. Не мога да подмина и Димитър 
Кунев, нашият чичо Митко, който на вся-
ка наша среща беше ключовият човек по 
сигурността и безопасността ни, човекът 
от другия край на въжето, нашият проти-
вовес.

Освен на живо работата течеше и он-
лайн. В месинджър Крум създаде група, 
в която почти ежедневно се обсъждаха 
детайли. Даваха се мнения, идеи, насо-
ки, правиха се корекции на текстове, ко-
респондирахме за всичко. В групата един 
по един се въведоха и доброволците, 
защото и тяхното мнение е важно, сами-
те те спелеолози и заклети катерачи. А и 
колкото повече глави мислят, толкова по-
вече проблематични страни се обхващат 
и се намират решения. И така, доволно 
подготвени, не без притеснение в сърце-
то, но и с голяма доза надежда, проектът 
стартира, за изненада на всички забърка-
ни в инициативата, успешно. Честно да си 
кажа като водач на глухите младежи имах 
огромни притеснения, че обучението ще 
върви трудно, бавно и с доста „приказки”, 
оказа се обаче, че моите хора показаха 

завидни физически способности. От пър-
ви опит схванаха идеята на катеренето и 
въпреки страха и колебанието, никой, ка-
чил се на въжето, не се отказа, преди да 
преодолее дванадесетте метра височина. 
И ако в подножието се тръгваше с доза не-
сигурност и съмнение, то някъде по сре-
дата на височината лицата им излъчваха 
сигурност и доволство, а горе на върха 
вече преливаха от щастие и ентусиазъм. 
Страхът неизменно отстъпи мястото си на 
щастието от преодоляното препятствие и 
постигнатия резултат. Те изненадаха и са-
мите себе си, а нас ни изумиха. Няма как 
да не кажа, че се почувствах горда, много 
горда.

Първоначално се започна с обясне-
ние на техниката, използвана при кате-
ренето. Анна Ройдева, преводач и пси-
холог, показа всяка част от екипировка-
та и как се работи с нея, а Деян Славов 
извърши превода. Много е важно да се 
усвоят тези първоначални знания, защо-
то те са основни и върху тях почива ця-
лото катерене. Катеренето се извършва 
с уред, наречен водещ самохват, свър-

зан с ремък към седалката. Самохватът 
е уред, който, след като бъде поставен 
на въжено, се движи самостоятелно 
само в една посока – нагоре. Към него 
е прикачен осигурителен ремък с ши-
рока примка в единия край (наречена 
педал),  в която се слага стъпалото на 
крака и посредством него, използван за 
опора, тялото се изтласква нагоре. За да 
няма ход назад, т. е. надолу и тялото да 
запази новото си положение по въжето, 
в екипировката тази работа се върши от 
гръдния самохват. Гръдният самохват е 
уред, закачен неподвижно за седалка-
та на изкачващия се. Неговото движе-
ние е също само в една посока, нагоре. 
Благодарение на него тялото може да се 
отпусне без риск от падане и във време-
то, когато ръцете издърпват водещия са-
мохват нагоре. Принципът е човек да е 
„закачен“ за въжето винаги с два уреда 
(да е на две точки). Кракът и водещият 
самохват се движат винаги заедно и в 
синхрон. Ще попитате: а как се слиза, 
след като всички джаджи теглят само в 
една посока, нагоре? Много просто. Има 

цяла техника и с помощта на уреда за 
рапел (спускане) посоката на движение 
се обръща. Но това умение се усвоява 
само на курс за спелеолози и в нашия 
проект такова нещо няма да правим – 
нас ни спускаха обратно на земята на-
шите сътрудници и доброволци, както и 
партньорите им от Българска армия.

На откриването на проекта, освен 
нашия екип, дойдоха и местни медии, 
както и екип от сутрешния блок на БНТ 
1. Започна се с интервюта на ръководи-
теля и координатора на проекта, както и 
на партньорите от Българска армия, ин-
структори по алпийска подготовка при 
съвместно командване на специалните 
операции. После вниманието се насочи 
към Мария Косева, която подготвихме 
с екипировка за първото качване. Тя бе 
обект на нескрит репортерски интерес и 
след спускането. Вълнуващо е да се про-
следи емоцията, която предизвиква са-
мият акт на катерене. Втора по въжето се 
изкачи Анастасия Ганичева. Бе истинско 
удоволствие да гледаш как настръхнало-
то й малко телце изпитва неудобството 
на страха и несигурността, а после на 
тяхно място как са се появили възторга 
и удоволствието. Личицето й грееше си-
яйно. Един по един всеки дошъл на от-
криването, успя да се качи и да пробва 
да се покатери. И макар, че времето е 
отпускарско и повечето ни участници не 
успяха да дойдат, то изказвам благодар-
ност на всеки, който успя. Дори и публи-
ката имаше възможността да опита това 
вълнуващо изживяване. Благодаря на 
Ваня Петкова, Снежа Чалъкова и Нели 
Делиева, че се престрашиха и опитаха 
какво е на въжетата.

Също така искам да благодаря на Вили 
Лазарова, главен експерт в дирекция 
„Спорт и младежки дейности” при общи-
на Пловдив, която не само беше с нас по 
време на мероприятието, но и също на-
прави първия си опит в катеренето! 

Благодаря и на журналистите Таня 
Грозданова от „Под тепето”, Елица Кандева 
от „Марица”, Ели Крумова от „Монитор”, 
на екипа от БНТ 1, на Добрин Керестелиев, 
нашият оператор! Благодарение на вас 
ние сме събитие и хората научиха за нас. 
Благодаря на Живко Жечев, председател 
на Организация на българските скаути, 
който специално дойде от София за наше-
то начало по проекта! 

Благодаря на всеки един от добровол-
ците в този ден! Благодаря на всеки, кой-
то дойде там и остана завинаги в приятел-
ската траеактория!  

Благодаря на Крум, Васко, чичо Митко, 
Ани, Дидо – за това, че ви познавам и че 
благодарение на приятелството ни вие 
сътворихте това чудо – проектът  който от-
вори врати за мнозина и създаде приятел-
ства и връзки.

Малкото ни приключение в събота при-
ключи с много снимки, усмивки и обеща-
ния за още. А през септември групата ще 
се събере отново за нови подвизи и в пъ-
лен състав на участниците, както и за нови 
емоции при запознаване със същинското 
скално катерене.

Тилка Кайрякова, председател на 
РО-Пловдив


