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В РО-РУСЕ

Една среща с големия успех
Районната организация на 

глухите в Русе на своето редов-
но заседание на 20 март т. г. 
посрещна  русенката Светлана 
Ангелова, заместник председа-
тел на Комисията по труда, 
социалната и демографската 
политика в 44 Народно събра-
ние.

Името на Светлана Ангело-
ва ще остане знаково - тъкмо 
тя на 21 януари 2021 година,  
от трибуната на най-висшия 
орган на републиката,  изрече 
думите: „Законът за жесто-
вия език днес е факт. Това е 
една голяма победа, празник 
за глухата общност, сбъдна-
та мечта  и надежда за един 
по-добър живот!”

Русе отдавна е известен  като 
българският град на новатори, на 
образована  интелигенция и на 
силни родолюбци. Тази среща го 
доказа за пореден път.

Светлана Ангелова,  депутат от 
Русе дойде с поканата ни  в клуба 
на нашата районна организация 
на глухите. И се представи не само 
като истински родолюбив приятел 
на глухите хора, но и като интели-
гентен застъпник на правата им. 
Думите  в този един час на срещата 
се сториха малко. Искахме още и 
още да говорим, да сме още и още 
заедно. Защото сред нас тя си бе 
у дома. Беше щастлива и толкова 
истинска. Една гражданка на Русе, 
достойна за цяла България.

Но достойни бяхме и ние. 
Четете на стр. 5

На 25 март 2021 г. норвежко-
то правителство призна норвеж-
кия жестов език като национален 
жестов език! 

Поздравяваме Norges 
Døveforbund и глухата общност 
за това прекрасно постижение, 
за което те отдавна се борят! 

Правителството ще изясни и ще 
въведе закона през следващите 
няколко месеца. Искаме да зна-
ете, че все още има две държави 
в Европа, които нямат статут на 
езика на жестовете в закона – 
това са Италия и Швейцария. 

Те се нуждаят от нашата под-

крепа, за да могат национални-
те езици на жестовете в Европа 
непрекъснато да се развиват до 
по-високо ниво и признание във 
всякакви ситуации. 

НИЩО ЗА НАС БЕЗ НАС!
Росица Караджова, предсе-

дател на МОСГБ

Поздравления за 
Norges Døveforbund! 

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ

Европейската комисия прие 
новата стратегия за правата на 

хората с увреждания

На 3 март 2021 г. Европейската комисия прие стратегия за правата 
на хората с увреждания 2021-2030 г. Тя се основава на предходната 
стратегия за правата на хората с увреждания и ще подпомага 
прилагането на плана за действие по европейския стълб за социални 
права както и прилагането му от ЕС и държавите–членки на ЕС.

Четете на стр. 3
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„Какво е законо? Законо е тесна 
врата у широко поле. Само улавите 
минуват у него”, гласи една стара и 
мъдра шопска поговорка. Започвам 
с нея заради това, което искам да 
кажа, защото в България (и не само!) 
е обичайна практика да се заобика-
лят и нарушават всякакви закони, на-
редби и правила. 

И така… неотдавна приеха закона 
за българския жестов език и онлайн 
пространството сякаш пощуря – до 
този момент световно неизвестни хо-
рица изведнъж се пръкнаха с примам-
ливи предложения за… обучение на 
жестов език, сякаш това е универсал-
ният език, на който хората от планета-
та Земя ще могат да общуват безпро-
блемно откъдето и да са…

Няма да се спирам на конкретни 
примери за подобни „обучители”. 
Само искам да обърна внимание на 
няколко важни факта, които дават 
възможност на такива хора, прелива-
щи от любов към глухите, да печелят 
на техен гръб. Фактите са следните: 
независимо от приетия закон за бъл-
гарския жестов език, НЯМА И НЕ Е 
ДАДЕНО В НИТО ЕДИН ТЕКСТ КАК И 
КОЙ, ПО КАКЪВ НАЧИН, И СЪГЛАСНО 
КАКВИ ПРАВИЛА И НАРЕДБИ ДА ИЗ-
ВЪРШВА ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ 
ЖЕСТОВ ЕЗИК (БЖЕ). И независимо 
от каченото през януари т. г. в сайта 
на Министерството на образование-
то (МОН) методическо ръководство 
за обучение на преводачи на жестов 
език, всеки, на комуто се е пръкнала 
гениалната идея, може да обяви, че 
срещу заплащане предоставя обуче-
ние в един език, който вече е равноп-
оставен на всеки един чужд език…

Вероятно много от нашите чита-
тели не знаят за огромния скандал, 
случил се преди няколко години в Бе-
лия дом в САЩ, по време на реч на 
президента, на която до него стоял 
преводач, който размахвал нелепо 
ръце, уж превеждайки на американ-
ски жестов език. Намерили се хора да 
сигнализират службите там, че този 
човек въобще не превежда каквото и 
да е – той просто размахвал ръце по 
своя приумица… Така и не се разбра 
кой, защо и как е допуснал този чо-
век да превежда, но факт – от цялото 
президентско войнство там му се до-
верили, а той изобщо не е знаел дори 
един знак от езика на американските 
глухи!

Разказвам тази случка, защото 
много скоро ще се озовем в подобно 
положение, след като няма и все още 
не съществуват ЯСНИ ЗАКОНОВИ ТЕК-
СТОВЕ, НАРЕДБИ И ПРАВИЛА ЗА ТОВА 
КОЙ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕ 
И ДА ВОДИ КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ 
ЖЕСТОВ ЕЗИК. 

Единствените текстове, които съ-
ществуват до момента, са следните:

„Относно обучението на прево-
дачи на български жестов език: към 
момента у нас от 2010 година е ре-
гистриран Център за професионално 
обучение (ЦПО) на жестови превода-
чи към Съюза на глухите в България 
(СГБ), като СГБ притежава лиценз № 

201012853 от 02.07.2010 г. от Нацио-
налната агенция за професионално 
образование и обучение (НАПОО) за 
обучение в професията „жестов пре-
водач” и съгласно утвърдените от НА-
ПОО изисквания, според времетрае-
нето на обучението, на успешно взе-
лите изпитите курсисти, СГБ връчва 
следните сертификати: 1. След про-
веждане на 960-чaсов курс и успеш-
но положен изпит се връчва „Свиде-
телство за професионална квалифи-
кация” – образец 3-54 от НАПОО. 2. 
След провеждане на 150-часов курс 
и успешно положен изпит се връчва 
„Удостоверение за професионално 
обучение” – образец 3-37 от НАПОО 
за квалификация „преводаческа пра-
воспособност”. Съгласно вътрешния 
правилник на СГБ към съответния 
държавен документ с цел конкрети-
зиране на уменията, притежавани от 
курсистите, се връчват и следните до-
кументи: удостоверение за успешно 
преминат курс на обучение по бъл-
гарски жестов език: удостоверение 
„А” – за чуващ правоспособен пре-
водач от и на жестов език с предим-
ство в съд, прокуратура, нотариат, 
следствие и полиция; удостоверение 
„Б” – за чуващ/тежкочуващ правоспо-
собен преводач навсякъде, където е 
необходим жестов превод, с изклю-
чение на съд, прокуратура, нотариат, 
следствие и полиция; удостоверение 
„В” – за чуващ правоспособен учител, 
който може да преподава с помощта 
на жестов език; удостоверение – „Г” 
– за чуващ правоспособен лектор, 
който има право да води обучителни 
курсове по български жестов език и 
удостоверение „Д” за комуникативни 
умения след проведен 80-часов курс 
се връчва на нечуващи правоспособ-
ни лектори, които владеят българ-
ския жестов език и могат да предават 
пълноценна информация на хората с 
увреден слух.” (бел. авт.: текстът е 
от цитираното по-горе методическо 
ръководство за обучение на прево-
дачи на български жестов език на 
МОН), където се посочва и следно-
то: „4. Изисквания към материалната 
база: Учебният кабинет е оборудван 

с: работно място на всеки обучаван 
(работна маса и стол), работно място 
на обучаващия (работна маса и стол), 
дъска за писане, шкафове, гладка сте-
на за окачване на табла, компютър 
с подходящи програмни продукти, 
учебни видеофилми, мултимедия, 
огледала, видеотехника за записване 
и възпроизвеждане на филм, екран, 
речници на българския жестов език, 
други средства за обучение и дида-
ктическа техника. Кабинетът трябва 
да осигурява възможности за из-
ползване на интерактивни методи за 
преподаване, достатъчно простран-
ство за работа по двойки и в малки 
групи, лесно преносими мебели и 
др. Обучаващата институция трябва 
да разполага с помещение (клуб) с 
подходящо обзавеждане, предразпо-
лагащо към общуване между лица с 
увреден слух... Препоръчителни по-
магала: Материали по жестов език; 
Тълковен речник на българския език; 
Правописен речник на българския 
книжовен език; Онлайн достъп до 
речници и помагала; Речник на бъл-
гарския език; Софтуерни програми за 
видео комуникация; Приложения за 
преобразуване на говор към текст и 
видео жестов превод. 5. Изисквания 
към обучаващите: по учебен предмет 
или модул от професионалната под-
готовка, могат да преподават лица 
със завършено висше образование 
по съответната специалност. По уче-
бен предмет или модул от професио-
налната подготовка, за който няма 
съответно професионално направле-
ние в класификатора на областите на 
висше образование и професионал-
ните направления могат да препода-
ват лица без висше образование и 
без придобита професионална ква-
лификация „учител”, ако са придо-
били професионална квалификация 
при условията и по реда на Закона 
за професионалното образование и 
обучение. Преподавателите по прак-
тика трябва да имат придобита про-
фесионална квалификация по „Пре-
водач жестомимичен език” или 5 
години практика като преводачи по 
жестомимичен език. ”

А в излязлата през 2012 г. Наредба 
№ 48 за придобиване на квалифика-
ция по професията „преводач жес-
томимичен език”, влязла в сила от 
02.03.2012 г., издадена от Министер-
ството на образованието, младежта 
и науката, обн. ДВ. бр.18 от 2 Март 
2012г., се казва следното: „…1.1. Из-
исквания за входящо минимално 
образователно равнище за ученици 
и за лица, навършили 16 години: за 
придобиване на трета степен на про-
фесионална квалификация по про-
фесията „Преводач жестомимичен 
език” от Списъка на професиите за 
професионално образование и обу-
чение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО  входящото 
минимално образователно равнище 
е завършен седми клас или завър-
шено основно образование. 1.2. … 
За лица, завършили курсове по жес-
томимичен език, за лица, умеещи да 
комуникират на жестомимичен език, 
както и за лица с професионален опит 
по тази професия, е необходимо над-
граждащо обучение, включващо ус-
вояване на компетенции, които кан-
дидатът за обучение не притежава 
до този момент. Лицата, придобили 
трета степен на професионална ква-
лификация по професията „Преводач 
жестомимичен език”, могат да зае-
мат длъжности, предполагащи рабо-
та с клиенти (включително глухи или 
хора с увреден слух), в институции 
на държавната и общинската адми-
нистрация, транспорта, полицията, 
съда, КАТ, банки, бюра по труда, со-
циални служби, здравни заведения, 
обучаващи институции, музеи, те-
атър, кино, фирми за организира-
не на обредно-ритуални дейности, 
организации от системата на Съюза 
на глухите в България, електронните 
медии и др. Придобилите трета сте-
пен на професионална квалификация 
по професията „Преводач жестоми-
мичен език” могат да постъпват на 
работа на длъжности (професии) от 
единична група 2643-3017 Преводач, 
жестомимичен превод, както и други 
длъжности, включени при актуализи-
ране на НКПД.”

Други текстове до момента, засе-
га няма. Има, предложен за публич-
но обсъждане, проект на наредба за 
обучение на преводачи на жестов 
език, който все още не е одобрен и 
приет. 

Именно поради тази празна ниша 
– липсата на ясни закони, наредби и 
правила, всеки прави каквото може, с 
цел да усвои едни средства, уж в име-
то на многострадалните глухи хора и 
от любов към тях. Както направиха 
тези, които публикуваха наскоро но-
вия сайт-платформа за преподаване 
на български жестов език от глухи 
лектори… Не им завиждам на начина, 
по който се стремят да печелят при-
върженици, по-скоро ги съжалявам, 
че не са съумели да разберат най-съ-
щественото – за да си изцяло посве-
тен на нуждите на глухите хора, тряб-
ва и да знаеш как да направиш мост 
между двата свята – този на глухите и 
този на чуващите. 

Петра Ганчева

Мостът между два свята – 
има ли го?
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На 3 март 2021 г. Евро-
пейската комисия прие стра-
тегия за правата на хората с 
увреждания 2021-2030 г. Тя 
се основава на предходната 
стратегия за правата на хора-
та с увреждания и ще подпо-
мага прилагането на плана 
за действие по европейския 
стълб за социални права как-
то и прилагането му от ЕС и 
държавите–членки на ЕС.

Въпреки постигнатия про-
грес през последното десети-
летие по отношение на достъ-
па до здравеопазване, образо-
вание, пазар на труда и учас-
тие в политическите процеси, 
все още хората с увреждания 
са изправени пред множество 
пречки. Затова новата страте-
гия си поставя амбициозната 
цел да осигури на хората с ув-
реждания пълноценно учас-
тие обществения живот нарав-
но с всичко останали. За да се 
постигне тази цел, в нея са за-
ложени ключови инициативи 
по три основни теми: 1. Права 
на гражданите на ЕС – хората с 
увреждания имат същото пра-
во като останалите граждани 
на ЕС да се преместят в друга 
държава или да участват в по-
литическия живот. Въз основа 
на опита на пилотен проект, 
който се провежда в осем дър-
жави, до края на 2023 г. Евро-
пейската комисия ще направи 
предложение за въвеждане 
на „Европейска карта на лице 
с увреждания” за всички стра-
ни от ЕС. Тя ще улесни взаим-
ното признаване на статута на 
хората с увреждания във всяка 
държава-членка, като помага 
да се ползват от правото си на 
свободно движение и възмож-
ностите за социална подкре-
па. Комисията също така ще 
работи в тясно сътрудничест-
во с държавите-членки, за да 
осигури участието на хората с 
увреждания в изборния про-
цес през 2023 г. 2. Независим 
живот и автономия – хората 
с увреждания имат право да 
живеят самостоятелно и да 
избират къде и с кого искат да 
живеят. За да подкрепи неза-
висимия живот и включване-
то в общността, комисията ще 
разработи насоки и ще старти-
ра инициатива за подобряване 
на социалните услуги за хора с 
увреждания. 3. Недискрими-
нация и равни възможности 
– стратегията има за цел да 
защити хората с уреждания от 
всяка форма на дискримина-
ция и насилие. Цели се осигу-
ряване на равни възможнос-
ти в рамките на равен достъп 
до правосъдие, образование, 

култура, спорт и туризъм. 
Също така да се гарантира ра-
вен достъп до всички здравни 
услуги и възможности за зае-
тост.

Изведените в стратегията 
проблеми свързани с ограни-
чаването на дееспособнос-
тта на хората с увреждания 
(запрещението) са в пълна 
сила по отношение на Бълга-
рия. Въпреки, че страната ни 
приема Конвенцията за пра-
вата на хората с увреждания 
на ООН преди девет годи-
ни, с която се задължава да 
осигури равнопоставеността 
им пред закона, това не се е 
случило именно поради лип-
са на реформа по отношение 
на запрещението. Днес на 
хиляди запратени хора с ув-
реждания в България не се 
позволява да участват в об-
ществото. Не им е разреше-
но да работят, да се женят, 
да гласуват, да са свободни. 
Всичко се решава вместо тях. 
Алтернатива на този арха-
ичен и нарушаващ правата 
на човека правен институт 
е подкрепеното вземане на 
решения – тоест човекът сам 
взема решенията, които го 
засягат, с подкрепа.

На 24 март Европейски-
ят икономически и социален 
комитет (ЕИСК) беше дома-
кин на дебата с Хелена Дали, 
еврокомисар по въпросите 
на равенството относно но-
вата стратегия за правата на 
хората с увреждания, старти-

рана по-рано този месец от 
Европейската комисия. Стра-
тегията, която трябва да бъде 
въведена от 2021 до 2030 г., 
има за цел да осигури пълно-
то прилагане на Конвенцията 
на ООН за правата на хората с 
увреждания в ЕС. 

Освен че настоява за пъл-
ното прилагане на конвенци-
ята, както в своите становища, 
така и чрез работата на своята 
тематична изследователска 
група за правата на хората с 
увреждания, създадена да 
наблюдава как конвенцията 
се прилага в държавите-член-
ки, ЕИСК допринесе за новата 
стратегия с редица препоръ-
ки, представени в нейните 
становища и доклади.

В речта си г-жа Дали каза, 
че новата стратегия носи реди-
ца нови инициативи и законо-
дателни предложения, целя-
щи значително подобряване 
на живота на европейците с 
увреждания в много области, 
като заетост, достъпност, соци-
ално включване, образование, 
жилища и трудови права: „Де-
сет години след като ЕС рати-
фицира конвенцията, е крайно 
време да разширим европей-
ските действия в областта на 
политиките за хората с увреж-
дания. Нашата цел е да внесем 
положителни промени в жи-
вота на хората с увреждания в 
ЕС и извън него, за да могат те 
да участват на равна основа с 
останалите, без изключение,” 
каза комисар Дали, като по-

сочи няколко области, върху 
които ще се съсредоточи стра-
тегията и които включват пре-
поръките на ЕИСК: засилване 
на достъпността като ключов 
фактор за правата, автономи-
ята и равенството на хората с 
увреждания; увеличаване на 
заетостта на хората с увреж-
дания, която в момента е едва 
50%; европейската карта за 
инвалидност ще бъде създа-
дена с цел разширяване на об-
хвата на взаимното признава-
не на статуса на инвалидност в 
области като мобилност на тру-
да и обезщетения; подкрепа 
за деинституционализация, 
независим живот и включва-
не в общността, за да се даде 
възможност на всеки да избе-
ре къде и с кого ще живее и да 
облекчи финансовата тежест 
на жилищните разходи, които 
представляват 40% от дохо-
дите на хората с увреждания; 
приобщаващо образование 
с приобщаващи класни стаи 
като градивни елементи за 
приобщаващо общество и като 
начин за предотвратяване на 
преждевременното напускане 
на училище на хора с уврежда-
ния; осигуряване на полити-
ческо участие и достъпност на 
избори; насърчаване на пра-
вата на хората с увреждания 
в световен мащаб и давайки 
пример чрез насърчаване на 
многообразието в европей-
ските институции;  създаване 
на платформа за хората с ув-
реждания, която ще обедини 

националните координатори 
на конвенцията, организаци-
ите на хората с увреждания и 
Комисията в подкрепа на из-
пълнението както на ЕС, така 
и на националните стратегии; 
назначаване на координатори 
на хората с увреждания в ин-
ституциите. 

„Изпълнението предстои. 
Ясно е, че целите на тази стра-
тегия могат да бъдат постиг-
нати само чрез действия както 
на национално ниво, така и на 
равнище ЕС, със силен анга-
жимент от държавите-членки 
да изпълнят предложените 
действия. Възнамеряваме да 
работим в тясно сътрудни-
чество с институциите на ЕС, 
държавите-членки и особено 
с гражданското общество и 
представителните организа-
ции на хората с увреждания, 
чиито мнения и помощ са от 
ключово значение за успеш-
ното прилагане”, каза коми-
сар Дали. По време на деба-
та членовете на ЕИСК изцяло 
подкрепиха новата страте-
гия, но предупредиха, че при 
прилагането й ЕС и държави-
те-членки трябва да вземат 
предвид опустошителното 
въздействие на пандемията 
върху хората с увреждания, 
особено в областта на заетост-
та и образованието, тъй като 
съществуващото неравенство 
се влоши неимоверно.

Информация 
пресцентър на ЕИСК,

превод Петра Ганчева

Европейската комисия прие новата стратегия 
за правата на хората с увреждания
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От стр. 1

Председателят на районната организа-
ция на глухите в Русе Владимир Владими-
ров я приветства така: „Г-жо Ангелова, във 
Ваше лице ние намерихме един приятел 
и съмишленик както на глухата общност,  
така и на русенската организация и вярва-
ме, че тези срещи ще продължат и в бъ-
деще.”

Г-н Владимиров подари на г-жа Ан-
гелова двата тома на „Български жесто-
мимичен речник”, изпратени специално 
с най-добри чувства за срещата от пред-
седателя на Съюза на глухите в България 
Николай Нинов. Като дар тя получи и кни-
гата-история  на СГБ с още един особен 
подарък от управителката  Юлия Станко-
ва – лампа, произведена в предприятието  
„Тих труд” - Русе.

Г-жа Ангелова благодари за топлото 
посрещане и каза, че работата по закона 
за жестовия език за нея е била кауза и тя 
се чувства удовлетворена от свършената 
работа.

Невероятна беше топлината, когато й 
отправихме покана да стане член на на-
шата организация на глухите в Русе. Дори 
и  с цветята, които й поднесохме, не успя 
да скрие вълнението си. Тя прие членство-
то при нас като ново предизвикателство 
– за още по-добра работа и повече удо-
влетворение за всичко, което може да се 
направи за доброто на глухите хора.

И преди края, когато споделихме и за-
доволството си от доброто отношение на 
общинския съвет в Русе към нашите изя-
ви, тя обеща: „Ще бъда с Вас, винаги кога-
то мога, където и да сте. Аз съм вече една 
от нашата  организация на глухите в Русе!”

Да благодарим за каузите, които ни 
обединяват в днешно време. Законът за 
жестовия език  е един от тях!

Стефка Тончева, 
координатор на РО-Русе

В РО-РУСЕ

Една среща с големия успех

През март театър „Мим-Арт” към сдружение „Тишина”, с подкрепата на Министер-
ството на културата за разпространение по програма за подкрепа на творчески проекти 
в областта на сценичните изкуства - 2020-2021 г., осъществи турне с театралното пред-
ставление „Петелът – повелител на слънцето” по Милан Павлик в София, Стара Загора 
и Благоевград. Специално за представлението на 7 март в драматичен театър „Никола 
Вапцаров” в Благоевград Людмила Караиванова, секретар на ТО на глухите в Сандански 
издейства безплатно пътуване с автобус от общината за част от членовете на ТО, за да 
гледат представлението.

Преди да поемат обратно към Сандански, г-жа Караиванова почерпи всички за нас-
коро родилото се внуче. А по пътя коментарите за видяното на сцената не спряха; хо-
рата останаха изключително доволни, че успяха да излязат, макар и за малко, от изола-
цията заради ограничителните мерки и да се видят с приятели отблизо и далеч, дошли 
също като тях на представлението. 

От името на ръководството на РО на глухите в Дупница и на членовете на ТО-Сандан-
ски благодарим най-сърдечно за предоставения превоз!

Горица Милчева, координатор на РО на глухите в Дупница

В РО-ДУПНИЦА

С благодарност за преживяното
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Живея с мисълта за идващата пролет, която ще разцъф-
не с цялата си красота очаквана от хората, тъй тръпнещи да 
усетят уханието на цъфналите цветя и дръвчета, с веселото 
чуруликане на птиченцата, докосвайки дълбоко сърцата ни 
за нещо неизживяно, което да стопля душите ни.

Искам с мъдър поглед да виждам щастливите влюбени 
хора да вървят по улиците. По паркове и градинки да слушам 
детския смях на малките дечица. Да срещам възрастни усмих-
нати хора и порива на вятъра с идващите пролетни дни!

Но улиците са почти пусти. Е, живеем във време на сери-
озни катаклизми, в дни на  локдаун и виждам хора с маски 
на лицата им. Не мога да видя радостните им усмивки. Вяр-
вам, обаче, че доброто ще надделее и животът ни отново ще 
се нормализира.

На този християнски празник – денят на благата вест, вяр-
вам, че тя ще достигне до всички хора по света и ще видя 
усмивките по лицата им. Светът днес е променен, животът 
ни се промени и ни дава размисъл на действията, за думите 
ни, за отношенията към близки и приятели. А това, със сигур-
ност, ще ни направи по-добри!                                                            

Зоя Гюрова

ЛИЧНИ

В деня на благата вест
Благовещение – един от най-светлите християнски празници

В РО-ШУМЕН

В РО-ПЛОВДИВ

Веселихме се от сърце и душа

Малко преди отново да въведат забраните предвид обстановката в страната, на-
шите дами прецениха, че поради ситуацията в страната е рисковано да отпразнуват 
празника си в ресторант, най-добре да се съберат в уютния клуб на организацията и 
така на 13 март дамите от шуменската районна организация се събраха в тесен кръг, за 
да отбележат празника на жената – Осми март. 

Със сладкиши и соленки седнаха да си поприказват, да се видят (за тези, които от-
давна не бяха се виждали) и накрая си направиха луд купон с игри, в които и малки и 
големи се включиха. Посмяха се от сърце исе веселиха до късния следобед…

Но си тръгнаха с лека горчивина в сърцето, защото не можеха да си кажат, както 
преди, че пак ще се съберат за следващия празник – никоя не знаеше кога ще стане въз-
можно това… Но поне се веселихме и запазихме поредния хубав спомен в сърцата си!

Текст и снимка Мая Саватеева, координатор на РО на глухите в Шумен

Състезание по 
шахмат

На 21 март, в неделя, ръко-
водството на районната орга-
низация на глухите в Пловдив 
организира и проведе в клуба 
на РО вътрешно първенство 
по шахмат. Призьори в оспор-
ваното състезание станаха: 
(на снимката отляво на дясно) 
Иво Лозанов, Пловдив (ІІ мяс-
то), Георги Ружин, Раковски, 
(І място) и Васил Рошманов, 
Пловдив (ІІІ място).

Текст и снимка Драгомир 
Драголов, координатор на 

РО на глухите в Пловдив

Прекарахме приказно 
на Боровец

Преди месец и нещо направих резервация за 5 дни за цялото семейство на Боровец. 
Ако някой тогава беше ми казал, че всеки ден ще вали сняг, докато сме там, щях да му 
се изсмея. Но точно така стана – през всичките пет дни си  валя сняг – ту силно, ту слабо, 
с кратки почивки…

Останах безкрайно доволен най-вече от новия лифт „Мартинови бараки експрес” 
– супермодерен лифт от ново поколение, сигурен, комфортен и безопасен за най-мал-
ките деца. Като казвам това имам предвид, че моите се возиха спокойно, а после и се 
спускахме от високото пак така спокойно… 

Много страхотни емоции имахме и с нощното каране на ски. А аз не бях се кач-
вал на ските от доста време… Прекарахме си пет чудни дни и се надявам след време 
да ги повторим отново. Едва на петия, последният ни ден там, облаците си отидоха и 
слънцето грейна в цялата си прелест… Откриха се чудесни гледки, напълних картата на 
фотоапарата с тях!

Текст и снимки Георги Панталеев
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Страницата подготви Росица Караджова по материали от интернет

Александър Греъм Бел е ро-
ден на 3 март 1847 г., в Единбург, 
Шотландия.  Той е второто от три-
те деца на Мелвил и Елиза Бел. 
Майката на Александър е глуха, 
баща му и дядо му, на когото е 
кръстен – също. Бащата и дядото 
Бел са били елокуционисти, спе-
циализирани в гласово предста-
вяне, предаване и други аспекти 
на преподаването на речта.

В една лоша година, двамата 
братя и сестрата на Бел се раз-
боляват от туберкулоза, което 
кара бащата Мелвил през 1870 
г. да премести семейството в си 
Брантфорд, Онтарио, където има 
по-здравословен климат, за да 
защити единственото си оцеляло 
дете.

 Мелвил Бел измисля това, 
което той нарича „Видима реч”,  
като източник на доход за семей-
ството си. Видимата реч е систе-
ма от символи, която помага на 
хората да говорят думи на всеки 
език, дори и да не са го чували. 
До 1864 г. Мелвил Бел създава 
диаграма със символи, които 
отговарят, както твърди той, на 
всички звуци, които човек изда-
ва. Тези символи включват обър-
ната скоропис „f”, буквите „y” и 
„омега”. Омегите са за съгласни, 
а линиите през подкова са глас-
ни. 

Други символи във видимата 
реч съответстват на тона, височи-
ната и всмукването. Глухите уче-
ници са били обучавани да дви-
жат езиците си в определени по-
зиции и да следват диаграмата, 
за да издават звуци. Тези симво-
ли са подредени по модел, който 
тече като изречение и учениците 

следвали тези символи, за да 
произвеждат звуци, дори ако те 
не са напълно разбираеми. Тога-
ва това е било известно като „Ви-
дима реч” и Мелвил Бел се на-
дява да го използва като метод, 
обучаващ глухите ученици как да 
говорят, от който да печели. 

През 1868 г. неговият метод 
е използван в лондонско частно 
училище за глухи деца, ръково-
дено от Сузана Е. Хъл, която по-
молила  Мелвил Бел за помощ. 
Той изпраща сина си Александър 
Греъм Бел да преподава систе-
мата, която е научил от него. А 
Мелвил Бел през 1868 г. обикаля 
САЩ, рекламирайки добродете-
лите и успехите на видимата реч. 

Това привлича вниманието 
на Сара Фулър, която ръководи  
училище за глухи в Бостън. През 
1870 г. Фулър помолила Мелвил 
Бел да приложи видимата реч 

в нейното училище в Бостън за 
глухонеми и той отново изпра-
ща сина си Александър Греъм. 
По-младият Бел е достатъчно ус-
пешен, и през пролетта на 1872 
г. е поканен в училището Clarke, 
намиращо се в Нортхамптън, 
Масачузетс, за да демонстрира 
видимата реч. 

През есента на 1872 г. Алек-
сандър Бел се завръща в Бостън 
и открива свое частно училище, 
за да преподава артикулация на 
глухи хора. Сред първите му уче-
ници е Джордж Сандърс, глухи-
ят син на Томас и Сара Сандърс. 
Томас Сандърс ще се превърне 
в един от инвеститорите в те-
лефонната компания на Бел, а 
Александър поддържа близки 
лични отношения с Джордж до 
края на живота си.

 През 1873 г. Мейбъл Хъбард, 
млада глуха жена, става друга от 
ученичките на Бел. Тя е дъщеря 
на Гардинер Грийн Хъбард, виден 
адвокат в Бостън и президент на 
училището Кларк. Той участва 
в създаването на телефонната 
компания Bell. Александър Бел 

се жени за Мейбъл Хъбард през 
1877 година.

 По това време Бел до голяма 
степен е изоставил видимата реч 
и се е заел със собствените си ме-
тоди за преподаване на реч и че-
тене на глухи деца. Той вярва, че 
тези устни умения са от същест-
вено значение за социалната ин-
теграция на глухите американци 
и за техния личен и професиона-
лен напредък. 

В годините Александър Бел 
използва славата и богатството 
си от създаването на телефона, 
за да защитава тези си вярвания. 
Името му стана синоним на „ора-
лизъм”, който е педагогически 
подход за потискане на езика на 
жестовете в полза на говоренето 
и четенето. Устните инструкции 
съществуват в САЩ още през 40-е 
години на ХХ век, но със създава-
нето на Лексингтънското учили-
ще и училището Кларк през 1867 
г., с подкрепата на Бел, скоро 
след това орализмът установява 
дълбоки корени в нацията. Бел, 
повече от който и да е друг аме-
риканец, е най-важната фигура в 

движението за обучение на глухи 
деца да говорят и четат в непре-
къснати усилия за интегрирането 
им с обществото като цяло.

 Речта на Александър Бел през 
1883 г. пред Националната ака-
демия на науките, публикувана 
като „Мемоар при формирането 
на глух сорт от човешката раса”, е 
поредният призив за насърчава-
не на орализма. Бел отбелязва, 
че глухите хора са склонни да се 
женят помежду си и аргументи-
ра, че ако продължат този модел, 
в критичен период от американ-
ската история ще се образува 
глухо разнообразие от човешката 
раса. Бел определя създаването 
на училища с пансиони, вестни-
ци за глухи, клубове и асоциации 
като фактори, които насърчават 
използването на езика на жес-
товете и глухите бракове. Той 
предлага превантивни мерки за 
предотвратяване на предаване-
то на наследствената глухота. Те 
включват премахване на езика 
на жестовете от резидентните 
училища, замяна на преподава-
тели за глухи с преподаватели 
и служители по слуховете и съз-
даване на нерезидентни дневни 
училища или училища, които да 
интегрират частично глухи и чу-
ващи ученици. 

Много училищни съвети и 
законодателни органи на държа-
вите се вслушаха в Бел и други 
оратори в кампанията им за пре-
махване на езика на жестовете 
от училищата. Този опит за аси-
милация намери възприемчива 
публика в прогресивната ера на  
Америка, която вече беше раз-
тревожена  за интеграцията.

Александър Греъм Бел и неговата 
роля в устното образование

Тъй като конвенционалните защитни 
маски срещу Ковид-19 пречат на глухите  
да четат по устните, една модна дизай-
нерка от Уганда излезе с необичайна идея. 
Идея, която същевременно помага срещу 
планините от пластмасови отпадъци.

Джулиет Намуджу е била само на пет 
години, когато родителите й претърпяват 
пътнотранспортно произшествие. Майка 
й загива, а баща й губи и двата си кра-
ка. Оттогава Джулиет живее при баба си, 
която е шивачка. Но изпитва трудностите, 
които баща й преодолява не само поради 
физическото увреждане, но и поради дис-
криминацията от глухотата.  И започва да 
се бори.

Сега 24-годишната Джулиет Намуджу 
се е заела да премахва  предразсъдъците 
и иска да промени начина, по който хора-
та мислят за глухите. Благодарение на та-
ланта, наследен от баба й, днес е известна 
модна дизайнерка, приела да използва не-
традиционни материали при изработване 
на дрехите  и аксесоарите, които предлага. 

„Като дете правех играчки от остатъци-
те под  шевната машина на баба ми”, казва 
Намуджу. „Винаги бързо събирах всичко, 
комбинирах парчетата плат с пластмасови 
боклуци, бутилки и друга пластмаса и след 

това шиех малки топчета и кукли, за да иг-
рая с тях”. Само на 21 години Намуджу осно-
вава модния лейбъл „Кимули Модерност”. 
Във фирмата си в централния угандийски 
град Мпиги, тя работи с глухи хора, кои-
то събират за преработване пластмаси и 
други отпадъци, за да ги трансформират в 
ефектни дрехи и аксесоари. Един от нови-
те й продукти е маска за уста и нос за за-
щита от коронавируса. Когато пандемията 
идва в Уганда,  Намуджу и нейният екип 
от 25 служители срещат проблем – тради-
ционните защитни маски, използвани за 
защита от Ковид-19, не позволяват четене 
по устните. „Седнахме с някои от хората с 
увреден слух и се чудехме как можем да 
направим нашата маска да се откроява от 
другите – маска, която да е от полза за хо-
рата, които не чуват или говорят.” Намуджу 
и нейният екип разработват дизайн, при 
който прозрачен прозорец от обработени 
пластмасови отпадъци се вгражда в маска, 
изработена от плат, обикновено от памук, 
и е снабден с еластична лента и филтър. 
Но дизайнът е новаторски. Такива маски е 
имало и тогава, но с един  дефект – при го-
вор прозорецът от прозрачната пластмаса 
се замъглява и… не се вижда нищо. Тъкмо 

дизайнът и начинът за зашиване  при мас-
ките на „Камули Модерност” преодоляват 
това. Те са изключително удобни и чисти 
при говор и общуване, а дишането е лесно. 
Само за месец се продават повече от 2000 
от тези маски на фирми и организации от 
цял свят, а напоследък в изработването се 
е включила с изработването на тези маски 
и фирма, базирана в Лос Анджелис, която 
подкрепя глухите хора.

Екипът е силно мотивиран да се справи с 
търсенето. „Искам да работя усилено, за да 
можем да направим повече от тези маски 
и да ги дадем на глухите деца, казва Агнес 
Набагала, самотна глуха майка, която от три 
години е шивачка във фирмата на Кимули.

Друг поглед към 
пластмасовите отпадъци 
Боклукът е голям проблем в Уганда. 

Огромни количества пластмаса се из-
хвърлят неправилно и се трупат по ули-
ците на градове като Мпиги. Във фирмата 
„Кимули Модерност” имат друг поглед  
към този проблем и сега получават част 
от този боклук чрез Академията за со-
циални иновации – център за социални 
предприятия в града, който плаща за съ-
биране на пластмасови отпадъци. Те се 

почистват и обработват за шивашкия ма-
газин „Кимули”. Кимули означава цвете 
на местния език Луганда. „Когато гледам 
боклука, виждам нещо красиво, като цве-
те”, обяснява Намуджу името на марката 
си. Но не всички споделят тази гледна точ-
ка. „Чужденците обичат да купуват моите 
дизайни”, казва Намуджу. „Не е лесно да 
убедиш угандийците, че това, което се из-
хвърля, може да се възроди по желателен 
начин. За мнозина това е боклук”, казва 
тя. През 2019 г. „Кимули Модерност” орга-
низира модно шоу в Мпиги, за да надгра-
ди дрехите, изработени от рециклирани 
материали и да привлече местна клиент-
ска база. Младата компания се надява да 
повтори събитието тази година. Намуджу 
вярва, че дизайнерските дрехи от отпа-
дъци всъщност могат да намалят пробле-
ма с боклука в страната им, ако се наме-
рят достатъчно хора, готови да ги носят. 
„Хората отвън носят тези якета. Но защо 
не и угандийците? Това наистина ме на-
тъжава”, казва Намуджу. „Искаме 90 про-
цента от угандийците да носят тези якета 
и маски, защото с тях можем да намалим 
и проблема с пластмасовите отпадъци в 
Уганда. ”

  В Уганда: комуникация с маски от пластмасови отпадъци
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В петък получих писмо, в 
което Петя Митева, председа-
тел и секретар на териториал-
ната организация на глухите в 
Добрич, описва крайно унизи-
телна за нея случка не къде да 
е, а в… аптека. И то, по време 
на пандемия, мерки и каквото 
се сетите още… Ето и текста на 
писмото:

„Здравейте приятели и по-
знати! Преди да пиша каквото 
и да било, искам да ви пожелая 
здраве и преди всичко спокой-
ствие, защото и... това ще пре-
мине! Нищо на тоя свят не е 
вечно! Смятам, че през каквото 
и да минаваме, преди всичко 
трябва да запазим добрия тон 
и обноски. Да се отнасяме към 
хората така, както искаме да се 
отнасят към нас, а именно – с 
уважение. 

Днес ми се наложи да посе-
тя аптеката в града. След като 
изредих какво искам да купя, 
отсреща започнаха да ми гово-
рят, но… през маската! Наложи 
се на няколко пъти да повторя, 
че не чувам и за да разбера как-
во ми казват, трябва да виждам 
движенията на устните.

Включи се още един от апте-
карите, който също започна да 
говори през маска. А между нас 
имаше стъклена преграда и те 
спокойно можеха да си свалят 
маските, докато ми говорят… 
Какво последва ли? Нищо – 
тръгнах си, без да бъда обслу-
жена, понеже не разбрах какво 
ми казваха…

Не за първи път да се сблъск-
вам с подобни служители, няма 
и да е за последен вероятно, 
но се предполага, че в аптека 
(както и в поликлиниката) би 
трябвало да са наясно как да 
обслужат човек с увреден слух. 
Или устните да са открити, или 
в краен случай да се пише! 

Факт – покрай ковид исте-
рията забравихме какво е толе-
рантност и търпение. Стотици 
пъти съм се сблъсквала с та-
кова отношение, но явно днес 
ми дойде в повече и реших да 
споделя. И... не заради себе си, 
а заради всички като мен. Като 
представител на организацията 
на хората с увреден слух в До-
брич и защитаваща интересите 
им, съм длъжна да го направя. 
Никой не е застрахован срещу 
злополука или заболяване! Раз-
лични сме и трябва да си пома-
гаме – ако не можем да помог-
нем, поне да не нараняваме 
незаслужено другите. 

Все още ни липсват разби-
рането и приемствеността към 
нас, „различните”, уви… Искре-
но се надявам това да се про-
мени! Може би не за ден-два, 
не за година, но все пак нека 

промяната да започне! Благо-
даря ви! Бъдете здрави!”

Използвам случилото се с 
Петя Митева, за да споделя с 
болка, че не е единствената – 
самата аз преживях подобни 
отблъскващи и крайно унизи-
телни отношения при посеще-
нията си в различни институции 
– и то при наличието на стък-
лена преграда, още повече, 
че на няколко пъти културно и 
възпитано МОЛЕХ (забележете 
– молех се!!!) да ми се пише, 
тъй като упорито отказваха да 
свалят маската, за да отчитам 
по устните казаното… 

Наложи се да повиша тон и 
буквално да заповядам да ми 
напишат това, което ми казва-
ха, тъй като ставаше въпрос за 
жизненоважни за мен неща. Е, 
писаха – крайно неграмотно, с 
нежелание, на едни разпокъ-
сани листчета, които ми пода-
ваха с погнуса, с израз на край-
но благоволение, сякаш съм 
длъжна да им платя за труда, 
че са писали…

След всяка една такава случ-
ка нощем не можех да заспя и 
една нощ, някъде призори, ми 
дойде идея – в нашите пред-
приятия, които шият предпаз-
ни маски, да направят такива 
с прозрачни прозорчета, които 
да предоставят безвъзмездно 
на нуждаещите се глухи хора 
като мен и Петя Митева. Така, 
при посещение в аптека или 
другаде, да ги дадем на тези, 
които упорито отказват да си 
свалят маската, за да разберем 
какво ни говорят.

Сигурна съм, че поне ръко-
водството на СГБ и управители-
те на „Тих труд” ще прегърнат 
идеята ми.

А толкова малко е нужно – 
единствено разбиране и съпри-
частност…

В тази връзка разказвам и 
една друга история с маски – 
тази на Илария или Нини (тя 
не си харесвала името и из-
брала да е Нини) – глуха и със 
сколиоза. Въпреки това днес 
е успешна параолимпийска 
фехтовачка.

Отчаяна от факта, че не 
може изобщо да общува с ко-

гото и да е през плътните 
маски, закриващи устните, 
Нини подема яростна кампа-
ния, за да започне производ-
ството и да се прилагат мас-
ките с прозрачни прозорче-
та. Цитирам част от интер-
вюто с нея от 23 март т. г.  
на известната журналистка 
Сара Фикочели, публикувано 
в най-популярния в Италия 
вестник „Ла Република”:

- Какво означава да 
спортуваш този спорт с увреж-
дане като твоето?

- Според лекарите изоб-
що не трябваше да се захващам 
с какъвто и да е спорт. Но аз 
съм си инат, упорствам докрай, 
когато реша нещо и опитвам 
всичко. Техният съвет всъщност 
беше заради сърдечния арест, 
който ми се случи по време на 
операцията през 2011 г. Но ето 
– преди седмица отпразнувах 
10 години от началото от втория 
си живот. Фехтовката по начало 
е трудна и изморителна, но ви-
наги съм се стараела, особено 
по време на състезания, да не 
прекалявам. 

- Ти си много активна в 
социалните медии. Сблъсквала 
ли си се с „онлайн омразата”?

- Имам безброй после-
дователи в Instagram и освен 
параолимпийски фехтовач, съм 
и блогър. През април 2020 г., 
при пълна пандемия, бях пър-
вата, която създаде, заедно с 
двама приятели, прозрачните 
маски – събрахме средства от 
десетки съпричастни на  кауза-
та хора от три региона (Сарди-

ния, Ломбардия, Калабрия), с 
които да направя 2000 маски – 
нещо, с което съм много горда. 
Инициативата се роди от факта, 
че не можехме да четем устни-
те и бяхме още по-неспособни 
да общуваме. През следващите 
месеци Сара Фикочели и Иван 
Ломбарди бяха поканени по те-
левизията да разкажат нашата 
история и след почти една го-
дина маските вече са факт и се 
произвеждат в шивашкия мага-
зин на Cirotto на Олбия. Много 
съм щастлива, защото не оч-
аквах да имаме толкова много 
заявки! Бях жертва на омраза и 
нападки за тази своя инициати-
ва, но спря да ми пука – в живо-
та винаги ще се намери някой, 
който да те тормози или крити-
кува. Единственото нещо, кое-
то трябва да направиш в такъв 
момент, е да продължиш и да 
се изправиш пред живота, дори 
и когато е жесток. След всичко 
това реших да се кандидатирам 
за пост в общинските служби 
на Олбия, за да представлявам 
хората с увреждания – за да се 
опитам да премахна бариерите 
и предразсъдъците, създавай-
ки домове, в които момичетата 
и момчетата с увреждания да 
могат да живеят сами, незави-
сими. 

- Как преживя тази 
странна пандемична година?

- За мен беше и е много 
трудно, защото поради маските 
не можех да чета по устните. 
Глухотата тук се счита едва ли 
не за вина, но каква е моята 
вина, ако не разбирам какво 

ми се казва и ги моля да свалят 
маската? Разбирам отлично, че 
заради Covid-19 трябва да се 
предпазваме, но за нас, глухи-
те, да сме заобиколени от мас-
ки, означава да живеем изоли-
рано, без да разбираме нищо! 
Искаме да бъдем разбрани или 
по-добре разбрани. За щастие, 
в тази пандемия се научих да 
бъда силна и да не се самосъ-
жалявам.

- Какви са плановете ти 
за бъдещето?

- Искам да се наслажда-
вам на всичко, мислейки за на-
стоящето. Утре, кой знае, може 
вече да ме няма. Така че мисля 
за днешния ден и за това, което 
животът иска да ми даде. Един-
ственото нещо, което мога да 
си пожелая, е да бъда в добро 
здраве и същото искам за оне-
зи, които са ми близки. От чо-
вешка и лична гледна точка се 
надявам да живея дълго време 
и да мога да реализирам мечти-
те си. Аз съм човек, който обича 
да бъде сред хората, да слуша, 
чувайки диалога, мненията. И 
във всичко, което правя, вла-
гам много любов, много обич. 
Девизът ми е: „Винаги се бий-
те, никога не се отказвайте!” 
Фраза, която посвещавам на 
тези, които се борят всеки ден, 
защото всеки от нас е страдал 
в живота и съм сигурна, че има 
много такива като мен, които 
страдат. Но, благодарение на 
ценностите, на истинската лю-
бов на моето семейство, мога 
да се изправя срещу всичко.

Послепис: Моя приятелка, 
медицински работник, про-
чела поста ми във фейсбук, 
ми писа, че от НОЩ не поз-
воляват да се използват та-
кива маски. Странното е, че 
тези експерти, които имат 
денонощна информация от 
цял свят за всичко, свързано 
с пандемията, не знаят, че 
маските с прозрачни прозор-
чета вече се използват ма-
сово не само в държавите от 
ЕС, но и в САЩ, Канада, Япония 
и Китай… Ще ми е много ин-
тересно да видя какво биха 
направили, ако бяха на мое 
място...

Петра Ганчева

А толкова малко е нужно…
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Отговор от бр. 5/2021

Судоку се играе на решетка която се 
състои от 9 x 9 пространства разпределе-
ни на 9 реда (разположени хоризонтал-
но) и 9 колони (разположени вертикално) 
групирани в квадрати с размери 3 x 3.

Всеки ред, колона и квадрат (9 прос-
транства всеки) трябва да бъде попълнен 
с числата от 1 до 9 без да се повтарят ни-
какви числа в ред, колона или квадрат.

СУДОКУ

ИГРОСЛОВИЦА

Отляво надясно: 1. Канадски писател (1869-1944). 2. Богиня на плодородието  в шу-
мерската митология. 3. Голям превозен съд за пътуване по вода. 4. Вид бананово дър-
во. 5. Дълга кожена кесия за пари, която се опасва около кръста (ост.). 6. Надстройка на 
стена над главния корниз на сграда. 7. Река във Франция. 8. Мъжка овца (мн.ч.) .9. Град 
във Франция, административен център на департамент Ниевър.
Отдясно наляво: 1. Калъп от чугун или лята стомана за отливане на различни изделия. 
2. Герой на Боян Болгар от романа „Син срещу баща”. 3. Стил в изобразителните изку-
ства и архитектурата през ХVI-ХVII в. 4. Пристанищен град в Йордания. 5. Чешки космо-
навт. 6. Префектура в Япония, в западната част на остров Хоншу. 7. В древна Гърция – 
учител по красноречие. 8. Село, присъединено към град Сопот през 1974 г. 9. Растение 
с големи дебели листа, което се употребява за лекарства и храна. 
В средата - отвесна колонка: наш драматичен филмов артист.

Съставил: Иван Манчев

КРАСОТАЗДРАВЕ

Пролетта дойде  и всичко 
около нас започна да се проме-
ня. Преходните сезони изискват 
и ние да променим себе си, да 
променим грижите за тялото си. 
Необходимо е да обърнем по-
вече внимание на външния си 
вид по отношение на кожата ни. 
След зимата тя е малко по-суха, 
по-бледа, по-изморена – със-
тояние,  дължащо се на зимните 
атмосферни условия, по-дългият 
престой у дома, липсата на слън-
це и по-бедната на витамини 
храна. За да „съживим” тялото си 
и кожата си е необходимо да се 
погрижим за тях повече от всеки 
друг сезон.

Необходимо е да започнем 
отвътре – навън. Това означава 
да започнем с правилно хранене 
– с храни, богати на витамини и 
аминокиселини, с повече сезон-
ни плодове и зеленчуци; хидра-
тиране на организма с пиене на 
повече вода, повече движение 
на открито. Кожата ни трябва да 
бъде почиствана, ексфолиира-
на и хидратирана с подходящи 
за сезона козметични продукти, 
които да съдържат витамини – А, 
С и Е. Задължително е хидратира-
щите кремове да бъдат с по-ви-
сок слънцезащитен SPF фактор. 
Първите слънчеви лъчи са особе-
но силни за кожата след зимния 
период.

Важно място в пролетната 
грижа за кожата имат маските. 
Можете да си приготвите много 
полезни за кожата маски в до-
машни условия. Комбинацията 
на сезонни плодове и зеленчуци 
с други продукти от нашата кух-
ня и етерични масла, използва-
ни правилно, могат да направят 
вълшебства за вашата кожа. Раз-

бира се можете и да си закупи-
те такива – козметичният пазар 
предлага голямо разнообразие 
на качествени маски за лице,  
както и овлажняващи лосиони 
за тяло.

Не забравяйте, че с промяната 
на сезоните се променя и биоло-
гичното състояние на нашия ор-
ганизъм. Създайте си режим на 
пропорционалност по отношение 
на работа, спорт и движение (по 
възможност на открито). Пълно-
ценната почивка и достатъчен сън 
са изключително важни. 

С правилните грижи, ще поз-
волите на себе си да преминете, 
пълни с енергия и лекота, през 
сезоните промени. А пролетта е 
най-прекрасният сезон – сезон 
на новите очаквания и позитив-
ни емоции. Вълшебна пролет ви 
пожелавам! 

Мария Димитрова, 
по материали от 

интернет

Бързи и лесни съвети 
за добрия ни външен 
вид през пролеттаАко имате нетърпими болки 

в ставите и не можете да спите 
заради тях или се движите труд-
но, това е един наистина удачен 
вариант, който ще запази черния 
ви дроб от отровите на химиче-
ските препарати, които в крайна 
сметка никак не са безобидни, а 
напротив. Ето чудесната рецепта, 
която ще ви помогне да се спра-
вите и да забравите за болката: 
необходими съставки: мед – 2 с. 
л., горчица – 1 ч. л., морска сол – 
1/2 ч. л., сода бикарбонат – 1 с. л.

Начин на приготвяне: вземе-
те 2 супени лъжици мед и до-
бавете 1 супена лъжица сода. 
Използвайте дървена лъжица, 
за да смесите съставките и доба-
вете 1 чаена лъжичка горчица. 
Накрая добавете 1/2 чаена лъ-
жичка морска сол и разбъркайте 
добре всички съставки, за да на-
правите гладка паста. 

Нанесете готовия крем върху 
засегнатите части на тялото и ги 
покрийте с найлонова торбичка. 
Фиксирайте добре с превръзка. 
Оставете крема поне 2 часа. Мо-
жете да използвате този крем за 
нощна употреба. На следващата 
сутрин измийте засегнатата об-
ласт с топла вода. Продължете да 
използвате това лекарство всяка 
вечер в продължение на 2 сед-
мици, за да получите облекчение 
при болки в ставите.

Ето и още церове 
при болки в ставите

Див кестен
За външно мазане. Препо-

ръчва следната рецепта: кесте-

ните се обелват, счукват и поста-
вят в ракия. Съотношението на 
плодовете към алкохола е 2:10. 
Полученият извлек се прилага 
за разтриване. Някои народни 
лечители твърдят, че алкохолът 
може да се замени със спирт. Го-
товата смес се оставя на тъмно за 
месец, след което също е готова 
за употреба.

Дафинов лист
Една опаковка дафинов лист се 

вари от 3 до 5 минути в 300 мили-
литра вода. Прецежда и се пие на 
глътки през целия ден. Прави се 
общо 3 дни, като през този период 
се препоръчва да се консумират 
по-малко белтъчни храни, а пове-
че зеленчуци и плодове.

Липа
Препоръчва се да се прави 

компрес с липов цвят, който се 
поставя директно върху болното 
място, за да облекчи. Една шепа 
липа се запарва с 1 чаша вряла 

вода за 20 мин. Лечебната теч-
ност се прецежда и се използва 
за компреси. Процедурата се 
прави всяка вечер малко преди 
лягане.

Хвощ и коприва
Чай от хвощ се пие два пъти 

на ден. Дозата е по половин чаш-
ка на прием. Към тях се прибавят 
и 4 чаши чай от коприва, който 
също е попарен и оставен за мал-
ко да изкисне.

Галина Генчева 
по материали от 

интернет

Малко мед, горчица, сода и казвате 
сбогом на болката в ставите

ЕПИГРАМИ

РОДИНАТА
Чудо като география,
ужас като демография.

В ЖИТЕЙСКОТО МОРЕ
Не, че хората са мнителни
та се чудят и умуват.
Мерки взимат се спасителни
от не можещи да плуват.

ПО ЧЕРНОМОРИЕТО
Две дървета оцелели
между хиляди хотели.

БИЗНЕС ЕЛИТ
Аналог не ще намерите,
колкото и да го дирите –
Тъмни са им далаверите,
а пък светли са им дирите.

ПОВИШЕНИЯ
Десет процента – заплатите.
двеста процента доматите.

НАРОДЪТ
Гласът му се чува –
псува.

Вихрен Миланов


