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ТИШИНАТИШИНАТИШИНА

* На 18 февруари тази годи-
на в сградата на Съюза на глу-
хите в България беше проведе-
но Общото отчетно събрание 
на Националната асоциация на 
преводачите на жестов език в 
България  (НАПЖЕБ).

* Събранието премина при 
висок интерес, с изключително 
интересни и полезни дебати.

Председателят на НАПЖЕБ, 
Милена Гъркова-Калинова, офи-
циално откри общото събрание, 

като приветства всички с „Добре 
дошли!” Тя представи официал-
ния гост на събранието – Николай 
Нинов, председател на Съюза на 
глухите в България, който привет-
ства присъстващите. 

Приятна изненада за всич-
ки беше появата на Миряна 
Мошева, която е почетен член 
на асоциацията. Тя е осново-
положникът на обучението по 
жестов език в България и съз-
дател на първите речници по 

български жестов език. В израз 
на уважение към дългогодиш-
ната дейност на г-жа Мошева 
присъстващите се изправиха на 
крака.

Събранието премина по точ-
ките от дневния ред. 

Председателката на НАПЖЕБ 
Милена Гъркова-Калинова изне-
се  обобщен доклад за дейност-
та на ръководството на органи-
зацията за изминалия годишен 
мандат, който беше придружен 

от презентация, илюстрира-
ща акцентите в работата на УС. 
Събранието прие и програма 
за дейността на НАПЖЕБ през 
2023 г.

По време на дебатите прево-
дачите проявиха най-голяма ак-
тивност, като поставиха въпроси, 
касаещи валидирането и запла-
щането на труда на жестовите 
преводачи след последните за-
конови промени у нас.

Надежда Мирчева

Очаквайте в следващ брой 
на вестника обобщена 

информация за този 
национален фоурм, 

представена от Милена 
Гъркова- Калинова, 

председател на НАПЖЕБ. 
Очаквайте и новите 

полезни инициативи, които 
предстоят в работата на 

нашите жестови преводачи!

Особено полезни срещи се 
състояха през месец февруари 
тази година.

 Двамата председатели на 
организации на хора с уврежда-
ния  - на Съюза на глухите в Бъл-
гария и на Съюза на инвалидите 
в България бяха заедно в следо-
бедните часове за два дни. Заед-
но по собствено желание - не по 
работно задължение.

Рядко се е случвало такова 
нещо, даже почти никога в за-
бързаните дни, но Г-Н НИКОЛАЙ 
НИНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СГБ И 
Г-Н  ГЕОРГИ КОЛЕВ, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛ НА СИБ бяха решили, че това 
ще е най-добрият начин за опоз-
наване и представяне. И отдели-
ха часове от времето си. 

Г-н Колев е сравнително нов 
председател, г-н Нинов пък е 
млад, така че контактът беше 

полезен и ползотворен и за два-
мата. 

Продължава на стр. 2

Учениците от сто-
личното училище за 
глухи деца, показаха 
нов успех в  арт за-
ниманията под ръ-
ководството на г-жа 
П. Иванчева и г-жа Р. 
Мутафчийска Този път 
на тема „Баба Мартаˮ 
– изработка и изложба 
на мартеници.

Мартеницата, из-
вестна също като мар-
тинка, марта, мартич-
ка, гадалушка, кичил-
ка, е обредна украса 
от усукани конци, които се слагат 
на китката или на дрехата отля-
во, до сърцето, на първи март 
за здраве. Мартеницата се изра-
ботва  предимно от вълнена или 
памучна прежда в два основни 
цвята - бял и червен. Тя е вписа-
на в представителния списък на 

ЮНЕСКО за елементи на нема-
териалното културно наследство 
на човечеството.

Представихме се достойно и 
мартениците ни са най-красивите!

Бъдете здрави и честити, 
всички вие, хора!

СУУУС за деца 
с увреден слух в София

ХОРИЗОНТИ ЗА УСПЕХ
пред Националната асоциация на преводачите на жестов език в България

ПЪРВИ ПОЛЗОТВОРНИ СРЕЩИ

НАШЕ 
ЛЯТО

И тази година лятото бърза към 
нас. Или ние бързаме към лятото.

Но както и да го казваме -  дошло 
е вече времето да мислим за 
заслужения си летен отдих.

И тази година Съюзът на глухите 
в България се е постарал да осигури 
най-добрите възможни условия на 
своите членове. Трите бази за отдих 
на СГБ са готови да приемат гости.

Представяме ви графиците на 
смените и цените в нашите красиви 
и уютни хотели. Там ще ви кажат: 
„Добре дошли!“ ето кога и как.

Четете на стр. 8

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!
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ОТВОРЕНО ПИСМО

От стр.1

Срещите се проведоха  после-
дователно -  първо в сградата на 
СИБ, а после и в сградата на СГБ. 
Двамата председатели предста-
виха работата, структурите и дей-
ността на  двете организации. И, 
разбира се, новостите и проме-
ните, настъпили в  последните 
години. 

Всеки имаше с какво да се 
похвали, но и доста скрити не-
воли споделиха двамата. Всъщ-
ност напълно открито разгова-
ряха за проблемите. Най-ве-
че за липсата на достатъчно 
държавна грижа за хората с 
увреждания. Например в зако-
нодателството, което се движи 
толкова мудно напоследък, че 
хиляди хора с увреждания про-
дължават да страдат. 

Затова и в центъра на вни-
манието при разговорите и за 
двамата ръководители беше 
дейността и развитието на На-
ционалния съвет за хората с ув-
реждания при Министерския 
съвет. Това е обединяващият 

орган, който трябва да предлага 
политиките за хората с увредено 
здраве. Тук и двамата имат свои 
идеи.

По време на визитата в сгра-
дата на СГБ, г-н Нинов любез-
но представи на госта си всеки 
един от работещите в Централ-
ното управление на СГБ, които 
пък го запознаха с работата си. 

Особено интересно беше преби-
ваването му във видео центъра, 
където оборудването „гони бъ-
дещето”, но и в музея, където е 
миналото – там,  където исто-
рията  учи. Интерес предизвика 
и Центърът за професионално 
обучение и клубът за социални 
контакти. И новата зала на пър-
вия етаж, наречена „Младежко 

пространство”, въпреки, че там 
пребивават на чаша кафе всич-
ки. Там е и залата за тенис на 
маса.

Не случайно  казваме това, 
защото след дългите часове на 
сериозни дебати двамата  пред-
седатели като истински младежи 
се „хвърлиха” в спортните проя-
ви. Играха тенис на маса, където 

победи г-н Колев, и шах – където 
никой не може да победи олим-
пийския шампион г-н Николай 
Нинов. 

Решено беше първата съв-
местна проява на двата съюза 
да е турнир по шах, който ще се 
проведе по случай празника на 
СГБ – 12 юли. 

Йорданка Димитрова

Скъпи читатели, знаем, че 
никой от вас не би си позволил 
да извърши подобно злодея-
ние, използвайки нещастието 
на глухите хора. И публикувам 
писмото на Г. Я., получено на 
личния ми имейл в неделя, в 15 
ч., изпълнено със силна тревога 
и загриженост, защото преживя-
ното, за което говори в него, не е 
за първи път, за съжаление. Ето 
самото писмо:

„Поводът да ви напиша този 
мейл е нещо, което ми се случи 
днес при посещението ми в Ди-
митровград и по-точно това, че 
беше замесено името на Съюза 
на глухите в България. А защо го 
приех толкова лично? Защото 
имам племенник, който се роди 
с увреждане на слуха и говора, 
и по-късно, когато навърши три 
годинки, бе успешно имплантиран в София с кохле-
арен имплант.

Обядвайки днес в един ресторант, видях, че 
край масите минаваше около 50-годишна жена, 
която подаваше лист с графи за подпис и парично 
дарение – „колкото можетеˮ. Когато дойде до на-
шата маса, започнах да задавам въпроси и казах, 
че имаме такъв проблем в семейството. Тя види-
мо ме чу и направо се обърна към мъжа ми. Той 
й даде пари, но аз държах да видя по-подробно 
листа. Обърнах се към жената и тя се върна. Помо-
лих да погледна по-подробно листа й и поисках да 
се легитимира или удостовери, че е член на съюза, 
като стисках здраво подаденото от нея, при което 
тя започна да дърпа папката, извади парите и ни ги 
хвърли на масата, като изчезна към крайните маси.

Почувствах се зле. Знам какво е да имаш глух 
човек в семейството и колко усилия, труд и пари е 
струвало имплантирането, а после и обучението с 
логопедите; след това и грижите за детето (още по-
вече на майката и бащата).

Въпросът ми е такъв: има ли наистина такива 
упълномощени хора, защото на мен това ми се стори 
прекалено фалшиво? Още повече, че беше използван 
принтиран лист с логото на Съюза на глухите.

Разочарованието ми е огромно и ми е болно за 
това, че използват глухите хора за собствени изгоди 
и надали нещо от събраните средства ще стигне до 
тях...ˮ

Разтърсена от тревогата и притеснението на не-
познатата ми жена, отговорих:

„Здравейте! Преди всичко - приемете искрена-
та ми благодарност, че се обърнахте към мен. Пре-
пратих писмото Ви на Николай Нинов, председател 
на Съюза на глухите в България, защото този случай 
с набирането на средства от името на съюза не е 

нито първият, нито ще е и по-
следният, за съжаление. 

И, най-важното – подсъдно 
е! Съюзът на глухите в България 
няма как да извършва подоб-
на дейност, предвид факта, че 
е национално представителна 
организация и като такава полу-
чава субсидия от държавата за 
подпомагане на основната му 
дейност.

Досега СГБ само на два пъти 
е осъществявал благотворител-
ни събития – едното под фор-
мата на концерт, с участието на 
съюзни самодейци, за събиране 
на средства за лечението на он-
коболен съюзен член и второто 
– за подпомагането на младо 
глухо семейство с малко дете, 
загубило дома си при пожар.

Призивите за подпомагане в тези два случая 
бяха публично оповестени във вестник „Тишинаˮ, 
единственото специализирано издание на съюза и 
в страницата на СГБ във фейсбук. 

И, съвсем наскоро, в съюзния вестник бе отпра-
вен призивът на Центъра за развитие на човешките 
ресурси за помощ на пострадалите от земетресе-
нията в Турция и Сирия.

Всякакви други събирания на пари под формата 
на дарения от името на СГБ са измама, незаконни 
и веднага трябва да бъдат съобщавани на полиция-
та, ако имате данните на тези, които събират даре-
нията (стига да не са фалшиви).  Занапред, при 
втори такъв случай (дано да няма!) обадете се вед-
нага на полицията и задръжте с цената на всичко 
този, който събира даренията, до идването на по-
лицаите.

Приемете съжаленията ми, че сте преживели 
всичко това. Съвсем права сте, че все още злото ходи 
по света и се възползва от човешкото нещастие...ˮ

Два часа по-късно непознатата жена ми отпра-
ви благодарността си: „Благодаря Ви! Благодаря Ви 
за вниманието и бързия отговор! Благодаря Ви още 
за това, че накарахте съвестта ми да се успокои!

Поздрави на Вас и упоритите хора, занимаващи 
се с хора и деца без слух и говор!ˮ

Скъпи читатели, моля ви от сърце – при всеки 
един такъв подобен случай реагирайте веднага, 
без излишни емоции – свържете се с помощта на 
чуващ човек (ако сте с увреден слух) с полицията и 
задръжте лицето, което събира дарения от името 
на съюза о идването на полицаите. Обяснете им, че 
СГБ в никакъв случай не събира подобни дарения и 
това лице е измамник, което се възползва от чуж-
дото човешко нещастие за своя собствена изгода.

Петра Ганчева

В средата на февруари т. г. 
Министерството на здравео-
пазването (МЗ) съобщи през 
медиите, че е подало справка 
към всички заинтересовани ин-
ституции за лицата, които имат 
изтекъл срок на експертното ре-
шение от ТЕЛК комисиите преди 
влизането в сила на промените
в Закона за хората с увреждания. 
Служебният заместник министър 
на здравеопазването д-р Динко 
Странски заяви, че хората с таки-
ва решения не трябва да пред-
приемат никакви допълнителни 
действия, защото всичко е из-
пратено между институциите по 
електронен път.

В случаите на необходимост 
от преосвидетелстване, граж-
даните следва да подадат за-
явление за преосвидетелства-
не по обичайния ред, поне три 
месеца преди изтичане срока 
на експертното решение, до-
бави д-р Странски. Министер-
ството на здравеопазването 
отново подчертава, че хората с 
увреждания, които са подали 
заявления-декларация за пре-
освидетелстване, чийто срок на 
експертните решения е преди 
влизането в сила на промените 
в Закона за хората с увреждания 
(т. е. 29 януари т. г.) не трябва да 
предприемат никакви действия 
пред Националния осигурите-
лен институт (НОИ), Национал-
ната здравноосигурителна каса 
(НЗОК), Агенцията за социално 
подпомагане (АСП), Агенцията 
за хората с увреждания (АХУ), 
Националната агенция за при-
ходите (НАП) и Регионалната 
здравна инспекция (РЗИ). Един-
ствено тяхно задължение, за да 
не губят правата си, е да подават 
заявления-декларации за пре-
освидетелстване минимум три 
месеца преди изтичане срока 
на съответното експертно реше-
ние, съгласно закона.

Информацията се предоставя 
служебно от системата на меди-
цинската експертиза до всички 
заинтересовани страни и общи-
ните по настоящ адрес на лицата.

Агенцията за социално под-
помагане (АСП) ще възобнови 
служебно изплащането на со-
циални помощи и финансовата 
подкрепа за хора с трайни ув-
реждания с изтекъл срок на ре-
шения на ТЕЛК/НЕЛК в изпълне-
ние на измененията в Закона за 
хората с увреждания, влезли в 
сила от 29 януари 2023 г. 

Плащанията за месец фев-
руари ще бъдат преведени след 
15 март съобразно получените 
от Министерството на здравео-
пазването списъци за правоима-
щите хора, информират от Аген-
цията за социално подпомагане 
(АСП).

За да имат право на възобно-
вяване на плащанията, хората с 
увреждания трябва да са подали 
заявление-декларация за пре-
освидетелстване най-малко три 
месеца преди изтичане на срока 
на експертното си решение, да 
имат насрочена дата за преосви-
детелстване и да не са се явили 
на ТЕЛК/НЕЛК поради забавяне в 
медицинската експертиза.

Не е необходимо хората с ув-
реждания да декларират упоме-
натата по-горе информация пред 
дирекция „Социално подпомага-
неˮ по настоящ адрес. Тя ще се 
изпраща от Министерството на 
здравеопазването до АСП всеки 
месец до 20 число. 

Публикацията подготви 
Петра Ганчева по данни от 

онлайн медиите

Първи  ползотворни срещи

Отново, за пореден път – измамници 
използват името на СГБ

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ПО ТЕМАТА

Промените за 
решенията от ТЕЛК 
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90 ГОДИНИ СГБ

Има такъв съюз – на глухите! 
Организация, достойна за пример!

Само след година Съюзът на глухите в България (СГБ) 
ще навърши достолепните 90 години от своето съз-
даване. Един наистина достоен живот – още по-

вече, че организацията ни успя да преодолее успешно 
бурите на времето, трудностите, изпитанията. Но и да се 
радва на постигнатите  успехи, на вярата в единството 
и сплотеността на членовете си. И, за пореден път съ-
юзното ръководство и съюзните членове доказаха, че 
положените от тях усилия са си стрували – защото  авто-
ритетът на СГБ в наши дни е безспорен.

Традиционно, преди честването на всеки съюзен 
юбилей, във вестник „Тишина” разказваме за прино-
са и заслугите на съюзните деятели от 1934 г. до наши 

дни, с идеята да припомним на съюзните членове, че 
те са дали всичко от себе си, за да бъде СГБ днес такъв 
какъвто е – организация, достойна за пример!

Този път, за разлика отпреди, започнахме нашата 
поредица с едни от най-дейните и активни млади (и 
не толкова млади – вече почти на средна възраст) хора 
с увреден слух, доказали се успешно като такива. Вече 
представихме Катрин Хаджицинова, управител на „Тих 
труд”-София; Диян Стойчев Демиров, председател на 
РО на глухите във Варна и член на Управителния съвет 
на СГБ, успешен бизнесмен, предприемач и мениджър 
и Тилка Кайрякова, председател на ЦКК на СГБ, член 
на УС на НАПЖЕБ, преподавател на БЖЕ и Владимир 

Владимиров, член на УС на СГБ, бивш дългогодишен 
председател на РО на глухите в Русе.

Предпразнично с тази статия на Живка Димова поз-
дравявам по случай 8 март – деня на жените, всички 
наши незабележими във всекидневието ни жени, без 
които организацията ни не може! Сред тях са Радка 
Йорданова, Антония Хубенова и Нели Саркизова.

Ето и разказа на Живка Димова, дългогодишен 
координатор на районната организация на глухите в 
Ямбол, която познава най-добре Радка и много годи-
ни двете работиха заедно рамо до рамо...

„Любяща съпруга и майка; лю-
бима приятелка; съветник на всич-
ки съюзни членове, нуждаещи се 
от помощ. Защитник на правата на 
хората с увреден слух да живеят 
достойно в света на чуващите – 
всичко това е Радка Радева Йор-
данова, позната на всички ни като 
нашето Радче.

Днес, гледайки Рачето – тази 
прекрасна жена – красива, мъдра 
и състрадателна, навършила вече 
60 години, си спомням за малкото 
нежно и мило момиче, прекрачи-
ло плахо прага на клуба на глухите 
в далечната вече 1995 година, с 
едничкото желание да бъде в по-
мощ на глухите си приятели.

Израснала в семейство на глу-
хи родители, които безкрайно са 
я обичали. Те са всичко за нея. Тя 
е била техен преводач навсякъде. 
Редовно е ходила с тях на всички 
мероприятия в клуба. В дома им 
чест гост бил обичаният предсе-
дател на районната организация 
на глухите Тодор Стоянов, прия-
тел баща й. А Ради Радев, баща й, 
беше един от основателите на ра-
йонната организация.

Още с приемането й за член на 
районната организация на глухите 
в Ямбол, Рачето с голямо желание 
се включи да усвои красивите, но 
много трудни танци, от ръководи-
теля на състава за народни танци 
Георги Аристидиев. Любознателна 
и много поетична, Рачето започна 
да участва в поетичните рецита-
ли и с голям интерес изучаваше 
историята на РО-Ямбол и на СГБ, 
което я подтикна да участва във 
викторините, посветени на юби-
леите на СГБ. Любознателността 
на Рачето не свършва дотук. Тя се 
записа в курсовете, организирани 
от РО-Ямбол по компютърна гра-
мотност, а по-късно – и по фри-
зьорство.

След като завърши средното 
си образование, Рачето започна 
работа като инструменталчик в 
складовете на машиностроителна-

та фирма „Хидравлика”. След това 
се записа в трудовата борса и след 
няколко месеца търсене на рабо-
та стана една от всички в колек-
тива на „Тих труд”. За съжаление, 
впоследствие, поради намаления 
обем на работа част от работни-
ците там бяха съкратени, включи-
телно и тя. Но много скоро беше  
приета в „Пикадили” – хранителна 
фирма. Поради намаления слух и 
трудната й комуникация с колеги-
те, принуждават Рачето да напус-
не само след половин година. Но 
тя не се отказва да търси работа 
и решава да се яви на конкурс в 
МВР. След проведено проучване, 
е приета на работа като хигиенист, 
където е и досега – вече цели 13 
години. Много често, обаче, Ра-
чето идваше в клуба разплакана, 
твърдо решена да напусне рабо-
тата си, защото колегите й нароч-
но й говорили тихо и не искали да 
повторят думите, които не е раз-
брала.... Днес, въпреки несгодите, 
през които е преминала, Рачето 
е много уважавана и ценена от 
колегите си и от ръководството, и 
вече не се притеснява че не чува.”

От 1998 г. Радка Йорданова е 
член на районния съвет към РО 
на глухите в Ямбол, а по-късно 
беше избрана за заместник пред-
седател. От м. май 2013 г., поради 
заболяване на Желязка Гендова, 
е председател на РО на глухите. 
Благодарение на своята всеотдай-
ност, любов и състрадание към 
съдбата на всеки съюзен член, тя 
беше преизбрана за председател 
и за член на УС на СГБ.  Заради 
честността и чувството на голяма 
отговорност при решаването на 
проблемите на съюзните членове 
на СГБ, беше преизбрана за член 
на УС на СГБ през 2022 г.

Въпреки натовареното си еже-
дневие, тя редовно се среща с чле-
новете не само в клуба на глухите, 
но и във ведомствените блокове, 
където живеят наши членове, за 
да изслуша техните проблеми. 

Винаги се старае да помогне на 
всеки, а на болните да намери ле-
чение при точния лекар; на безра-
ботните действаше да се отпуснат 
помощи и да започнат работа.

От 2000 г. Радка Йорданова 
участва в сформирания състав 
за синхронно пеене с мимика 
и жест „Тишина” с ръководител 
Иванка Атанасова, заедно с Дина 
Карагьозова, Стефанка Иванова, 
а по-късно – и Стоянка Петрова. А 
през 2009 г. тя е сред най-добрите 
самодейни танцьори, участвали в 
новосформирания състав за мо-
дерни танци с ръководител Таня 
Николова. 

През 2017 г., благодарение 
на добрата й работа със само-
дейците в клуба, беше създаден 
драматично-пантомимен състав с 
ръководител Маргарита Ружичко-
ва. Представените постановки на 
фестивалите в Приморско и Тряв-
на бяха приети с голям интерес от 
публиката. Освен във фестивалите 
за художествена самодейност, Ра-
чето участваше и в състезанията по 
шахмат; организираше участието 
на съюзните членове в туристиче-
ските събори на СГБ и съборите по 
спортен риболов. Винаги осъщест-
вяваше желанието на съюзните 
членове да опознаят прекрасната 
ни родина, като организираше ек-
скурзии не само в България, но и в 
чужбина.

За своята всеотдайност и лю-
бов към хората с увреден слух, 
Радка Йорданова е награждавана 
с почетна грамота, сребърна, злат-
на значка и медал за особени за-
слуги.

Мила Раче, обичаме те! Бъди 
все така всеотдайна, дръзновена и 
работи с голяма любов, както до-
сега за доброто на съюзните чле-
нове на СГБ! 

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Снимки личен архив

ЗА РАЧЕТО С ЛЮБОВ
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Денят на виното, любовта и веселието
Ако има вре-

ме от годината, 
което е най-сил-
но да предразпо-
лага към проява 
на нежни чув-
ства, или страст-
ни обяснения в 
любов, то това са 
дните около 14 
февруари. 

Под името Три-
фонци народът 
чества първите 
три дни от месец 
февруари. Начало-
то поставя най-го-
лемият пролетен 
празник – Трифон 
Зарезан. Той е 
един хубав бъл-
гарски народен 
празник с хилядо-
летна история.

Денят на лоза-
та, виното и весе-
лието се радва на 
голямо внимание 
и се отбелязва 
шумно с много 
веселба и усмив-
ки. Това, което 
най-много се въз-
пява в песните, са 
любовта, виното 
и приятелството. 
По магичен начин 
трите са свързани 
помежду си. Ви-
ното идва с лю-
бовта, носи след 
себе си любов и 
приятели и изоб-
що трите вървят 
ръка за ръка.

Но, 14 февру-
ари е определен 
още и за празник 
на свети Вален-
тин. Ден в година-
та – специален и 
вълнуващ, пълен 
с хиляди червени 
панделки, весели 
валентинки, с про-
бодени от Амур 
сърца и много цве-
тя. Това е празник 
за двама, празник 
за най-светлото 
човешко чувство 
– любовта. Тя е 
най-възвишена-
та човешка цен-
ност, защото пра-
ви хората добри, 
великодушни и 
прекрасни. Тя е 
мистериозна всемогъща сила, тя е магьосница, която може да преобрази хората до неуз-
наваемост. Идва ненадейно, без обяснение и без разрешение и за нея няма възрастови 
граници. Говори на всички езици, но има свой собствен нежен език. Щастливци са тези, 
които са получили този божествен дар от съдбата, защото само тя има силата да издигне 
човека на „седмото небеˮ от невероятно щастие. 

Точно определение за любовта няма, защото тя е променлива и всеки я чувства и оп-
исва по различен начин. Любовта е едновременно силна, жестока и красива, но ТЯ ще 
спаси света. Най-големите съкровища, които човек притежава, са тези, скътани в сърце-
то. Затова един от най-важните атрибути, свързани с празника на любовта, е сърцето.

Два празника, които на 4 февруари на обяд събраха членовете на РО-Хасково в клуба.
Дали заради виното, или заради любовта, не знаем, но подходящо украсената зала 

беше пълна с весели и усмихнати хора. 
На гости бяха дошли и членове от ТО в Димитровград и Харманли.
И, както повелява традицията, мъжете, облечени в носии и с венци от здравец, 

„рано сутринта бяха отишли на лозето, зарязалиˮ, и като се върнаха с бъклица вино 
в клуба, бяха посрещнати с вкусна питка, от която си отчупиха и всички присъстващи.

След като всички се настаниха по своите места, празникът започна, като накратко 
бяха запознати с традициите на двата празника.

Основно изискване за празничната трапеза е тя да бъде изобилна. Затова и нашите 
маси бяха отрупани с домашно приготвени специалитети и дебели мезета, а дегустато-
рите им се наслаждаваха. Имаше и домашно приготвена торта от Тонка Колева, която в 
този ден беше рожденичка – да е здрава и щастлива!

На всички бяха подарени символични ръчно изработени подаръчета за спомен – на 
жените мече, гушнало, червено сърчице, а на мъжете – чашка с грозде.

Комисия от четири души избра най-хубавото вино на Евтим, на второ място на Татя-
на и на трето място на Фидан. И тримата получиха подобаващи награди.

Много бяха веселите и забавни игри, които се разиграха благодарение на Вилдан 
Коджабаш. Но интересното дойде с томболата. Всички получиха червени билетчета с 
формата на сърчице, които носеха след себе си и печалби.

Празничното настроение продължи до късния следобед. Въпреки, че е криза, хо-
рата се опитват да разнообразяват дните си и за малко да забравят за проблемите си. 
Всички се веселиха, танцуваха и играха хора от сърце.

С пожелание за здраве, късмет в изобилието и винаги да има любов, хубаво вино 
и много весели празници, се разделихме в очакване на следващия празник – 8 март.

Теодора Христозова, координатор на РО на глухите в Хасково

РО-Ямбол

Февруарски празници в Ямбол

На 14 февруари честваме 
Трифон Зарезан – деня на ви-
ното, лозарите, кръчмарите и 
градинарите. В католическият 
календар денят е посветен на 
Свети Валентин и е празникът на 
влюбените. 

Според православната църк-
ва Свети мъченик Трифон е ро-
ден около 225г. в село Комсада. 
Той живее праведно и загива 
заради отказа си да отхвърли 
християнската вяра. По време 
на гоненията срещу християните 
светецът е арестуван, подложен 
на мъчения и обезглавен. Спо-
ред народни предания в някои 
части на страната той е бил брат 
на Богородица.

На 14 февруари е католиче-
ският празник в чест на св. Ва-
лентин. Известен е и като Ден 
на влюбените и в последните 
години стана много популярен и 
у нас. На него влюбените изпра-
щат валентинки във формата на 
сърцевидни символи,подаряват 
си цветя. Валентин бил свеще-
ник, живял през III век в Рим. 
Той извършвал тайни венчавки в 
период, когато римският импе-
ратор ги забранил за войниците 
си. Според една от легендите 
бил хвърлен в тъмница, където 
се влюбил в сляпата дъщеря на 
тъмничаря. В деня на екзекуция-
та си – 14 февруари 270 г. Вален-
тин изпратил на момичето пис-
мо с подпис „от твоя Валентин” 
и то прогледнало. През 496 г. 
римският папа официално вклю-
чил празника св. Валентин.

Нашата районна организация отбеляза празника на самия ден в клуба ни. В праз-
нична обстановка се събрахме малки и големи. Председателят Радка Радева поздрави 
всички присъстващи с пожелание за здраве и весел празник. Всички бяха с повдигнато 
настроение, имаше танци, забавни игри, а победителите получиха малки подаръчета. 
Николай Петков, най-младия кавалер, подари на всички дами цвете с пожелание за 
много любов  и усмивки. Празникът продължи до късно, а на раздяла си пожелахме да 
сме добри и човечни един към друг, да се уважаваме за да можем по-лесно да преодо-
ляваме трудностите.

Иванка Атанасова, координатор на РО на глухите в Ямбол
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Беше ни уютно и весело

Барчето във варненската организация на глухите стана свидетел на спонтанно съ-
бралите се   желаещи да се съберат, да са отдадат заслужената почит на виното и лю-
бовта. 

Всеки си бе донесъл храна и напитки, с които трапезата стана от богата – пребогата. 
За подсилване на веселбата им  имаше музикална уредба. Снимките сами говорят за 
желанието на хората да отпуснат душите си и заедно да се веселят, както само  те умеят.

Публикацията подготви Петра Ганчева

РО-Горна Оряховица

Беше празник за всички ни 

На 14 февруари членовете на районната организация на глухите в Горна Оряховица 
решиха по традиция да отбележат за пореден път празника на свети Трифон Зарезан. 

Организацията бе осъществена от всички членове с подрязването на лозовата пръч-
ка, заплитане на венец от нея, завързан с китка здравец и полят от заместник предсе-
дателя на организацията Пламен Паскалев с червено вино. Той почерпи и по чаша от 
същото  домашно вино, направено лично от него.

Всички вдигнахме наздравица и  си пожелахме здраве и берекет, по стар български 
обичай. Софрата беше скромна, но по-важното за нас беше да отразим празника и да 
обменим опит в приготвянето на виното,  а и на някои от гозбите. Веселихме се до къс-
на вечер.

Мариана Станчева, координатор на РО на глухите в Горна Оряховица

РО-Пловдив

Виното и любовта бяха заедно в нашия клуб
Денят на лозаря – Трифон Зарезан, е посветен на труда и любовта на българите към 

лозята, гроздето и виното. 
Влюбените пък отбелязват свети Валентин. Празникът обикновено не минава без 

взаимни подаръци, бонбони и цветя.
А ние пък проведохме състезание за най-добро домашно вино в клуба на РО в Пло-

вдив. Имахме жури – опитни дегустатори и те бяха категорични – отсъдиха, че най-до-
брото вино е на Иво Лозанов, който беше донесъл два сорта вино. Иво получи и награ-
да – суджук за мезе на прекрасното му вино. 

Поздравяваме го с наградата и да се надяваме, че догодина ще произведе повече!
Пийнахме, хапнахме – всеки, който дойде, беше донесъл нещо, а имаше и почерпка 

от РО. Чудесното бе, че и именниците в този ден почерпиха! Влюбените пък си подари-
ха подаръци с... безброй целувки.

Нели Саркизова

 В РО- Русе

Празнувахме  Трифон Зарезан 
и свети Валентин в едно

На 18 февруари в клуба на РО на глу-
хите в Русе празнувахме празника на 
лозаря – Трифон Зарезан и празника на 
влюбените Свети Валентин в едно. 

Председателката Мариана Марко-
ва откри тържеството с поздравление 
към всички участници, като им пожела 
много здраве и направи презентация 
за празника, с която запозна присъст-
ващите с традицията на празника Три-
фон Зарезан. 

Та какво е животът без вино и любов.? 
За цар на лозята бе избран Иван Рашков. 
Проведе се състезание за най-хубаво 
вино, произведено от участниците. След 
дегустация от комисия беше обявено 
следното класиране: първо място – Пла-
мен Пъчев, второ място – Сюлейман 
Дауд и трето – Марин Петров, които по-
лучиха предметни награди. 

Имаше и програма, а 
участниците бяха поздравени 
с песента „Мария, налей ми 
червено вино” в изпълнение 
на Владимир Владимиров.  

Валентина Маринова
поздрави присъстващите с 
празника на влюбените със 
собствено стихотворение „В 
очите миˮ. 

Имаше и весели игри, 
които повишиха настроение-
то на всички, които се весели-
ха до късно.

И в нашите териториални 
организации също отбеляза-
ха празника. ТО на глухите 
в Силистра празнуваха на 14 
февруари в клуба, а ТО в Раз-
град празнуваха  на 18 февру-
ари в заведение.

Стефка Тончева, 
координатор РО на 

глухите в Русе

ТО-РАЗГРАД

ТО-СИЛИСТРА
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ТО-Сливен

 Празник на виното и любовта
В деня на влюбените и празника на лозаря ние, чле-

новете на ТО на глухите в Сливен отпразнувахме празни-
ка в нашия клуб. Боби направи специална украса с много 
червени балони, за да се почувстваме празнично. Пред-
седателят Ангелина Асенова поздрави всички присъства-
щи с пожелание за здраве и много любов в семействата. 
Проведохме томбола и забавни игри, много се забавля-
вахме. На раздяла си пожелахме здраве, да бъдем об-
градени с любов и до нови срещи!

Иванка Атанасова, координатор
 на РО на глухите в Ямбол

СЪЮЗЕН ЖИВОТ

45 човека – членове на ра-
йонната организация на глухите 
в Хасково се включиха финансо-
во в кампанията за подкрепа на 
хората в Турция,  пострадали от 
земетресението. Събраната сума 
от 430 лв. беше внесена в Бъл-
гарския червен кръст в Хасково.

Теодора Христозова, 
координатор на РО на глухите 

в Хасково

Агенцията по заетостта (АЗ) 
стартира началото на обучения 
за професионална квалифика-
ция и ключови компетентности 
на безработни лица, които ще 
се реализират от държавното 
предприятие „Българо-герман-
ски центърˮ за професионално 
обучение (ДП БГЦПО) и Центъра 
за развитие на човешките ре-
сурси и регионални инициативи 
(ЦРЧРРИ).

Регистрираните безработ-
ни във всички бюра по труда 
в страната могат да се вклю-
чат в обученията на ДП БГЦПО, 
които се провеждат в четирите 
учебни бази в Пазарджик, Пле-
вен, Стара Загора и Смолян. 
Повечето обучения предлагат 
пакет от курсове за професия 
и подходящи за нея ключови 
компетентности и умения, а ня-
кои включват и професионално 
ориентиране на безработните 
лица за бъдещата им трудова 
реализация.

Обучението на лицата в двата 
центъра се заплаща със средства 
от държавния бюджет. Участни-
ците в обученията се стимулират 
и чрез предоставянето на сред-
ства за стипендии в размер на 
10 лв. за всеки присъствен ден. 
На обучаващите се в ДП БГЦПО 

от други населени места се по-
емат разходите за осигурено в 
клоновете общежитие, както и за 
транспорт един път месечно за 
отиване и връщане от постоян-
ното им местоживеене. На кур-
систите в ЦРЧРРИ се осигурява 
безплатен ежедневен транспорт 
от София до обучителния център 
в Кремиковци, посочват още от 
агенцията.

За участие в обучението без-
работните трябва да подадат за-
явление по електронен път или 
на място в бюрото по труда, в 
което са регистрирани.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева по данни от 

онлайн медиите 

За шести пореден път българо-турският лите-
ратурен клуб организира отбелязването на деня 
на майчиния език. Събитието, финансирано от об-
щина Пловдив, се състоя на 21 февруари в „Рамада 
Пловдив Тримонциумˮ. То е част от културния ка-
лендар на града за 2023 година. 

Сред участниците в събитието имаше момичета 
и момчета, чийто език е българският жестов език.

Организаторите запознаха публиката с Анта-
кия и Газиантеп. През ноември миналата година 

екип от клуба направи 10-минутен филм за тери-
ториите, наследяващи древна Антиохия, където от 
хилядолетия заедно съжителстват сюрияни, пра-
вославни християни, католици, мюсюлмани, ев-
реи, арменци, алиани, кюрди. За съжаление, след 
опустошителните земетресения, много от култур-
но-историческите и архитектурни паметници вече 
са руини...

Публикацията подготви Петра Ганчева по 
данни от онлайн медиите

БЛАГОДЕТЕЛНОСТ

РО-Хасково

В помощ на пострадалите 
от земетресението в Турция

Ден на майчиния език 
отбелязаха в Пловдив

Агенцията по заетостта предоставя 
възможности за професионална 

квалификация за безработни
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* „Дойдох в Норвегия от Из-
раел като дете с много любопит-
ство и изградих прочутия Teater 
Manu с голяма воля”. 

* Портрет на дългогодишна-
та театрална режисьорка Мира 
Цукерман

В златния октомврийски ден, 
в една тиха неделя, в дворна гра-
дина в провинциален стил, жена, 
облечена изцяло в черно, с чер-
ни очила, ярко бяла коса и еле-
гантен розов шал седи съвсем 
отпусната.

Това е 71-годишната Мира Цу-
керман, която се смята за пионер 
в театъра на жестовия език. Тя 
е първата професионална глуха 
актриса в Норвегия. Съоснова-
ва Theatre Manu, единственият 
професионален театър на жестов 
език в Норвегия, през 2002 г. и 
го ръководи повече от двадесет 
години. Teater Manu вече е при-
знат за един от водещите театри 
на жестов език в света. През 2021 
г. Teater Manu отпразнува своята 
20-годишнина. През същата го-
дина Цукерман се пенсионира 
заслужено, въпреки че беше ре-
шена да продължи да работи. 

Нейната биография е забеле-
жителна, изпълнена с предизви-
кателства и перипетии. 1963 г. е 
година, пълна с исторически мо-
менти: бялата революция в Иран; 
елисейският договор между 
Франция и Германия; известната 
реч на Мартин Лутър Кинг „Имам 
мечтаˮ, на марша във Вашингтон 
за работа и свобода; убийство-
то на американския президент 
Джон Ф. Кенеди в Далас. Точно 
през тази година Мира емигри-
ра със семейството си от Израел 
в Норвегия. Тогава тя е на еди-
надесет години и е родена в Тел 
Авив. Спомня си го с усмивка. За 
нея  преместването на ново мяс-
то е  вълнуващо приключение. 
Когато е поглеждала на картата 
и в книжката с картинки, за да 
види къде е Норвегия, виждала 
само снежни снимки.

Въпреки това е била любо-
питна за всичко, което предстои. 
Ново училище, нов климат, нова 
държава. „Това любопитство в 
мен ме преведе  през дълъг път 
и съм много благодарна за тази 
енергия, която винаги съм има-
ла. Но, разбира се, винаги ми 
липсва домът ми в Израел.”

В Израел нейната глуха май-
ка е била шивачка в аматьорски 
театър за глухи. „Тя беше мно-
го креативна и обичаше да шие 

дрехиˮ, казва Мира. В природа-
та на семейството й е да бъде 
креативна. От страна на майка й 
общува с много артисти, някои в 
музиката, други на сцената. Въ-
преки това Мира каза, че майка 
й е срамежлива, докато дъщеря 
й обича да е на сцената.

В Норвегия тя първо играе в 
театъра, а години по-късно ра-
боти във филмовата индустрия, 
главно за норвежкия телевизио-
нен канал NRK. През това време 
тя се разделя и със съпруга си, а 
двете й деца са поети от баба и 
дядо, като Мира се концентрира 
върху актьорската си кариера. От-
къде е взела тази смелост и енер-
гия? „Моята мантра е, че веднъж 
взето решение, то не се променя. 
Когато бях тийнейджърка, ми ка-
заха, че не мога да бъда актриса 
и че глуха актриса няма да бъде 
приета в света на театъра”. Мно-
го години по-късно обаче тя ре-
шава, че мястото й е на сцената. 
Без значение какво се случва. 
Това става нейната цел, нейният 
начин на живот. Трябваше да се 
довери на себе си и на семей-
ството си, че ще се справи. И тя 
успява – не само като актриса, но 
и като театрален режисьор.

Към момента на нейното пен-
сиониране Teater Manu има три-
надесет служители – без да се 
броят работещите по проекти – и 
годишен бюджет около 1,75 ми-
лиона евро. 

 71-годишната Мира Цукер-
ман оставя след себе си  петде-
сет и седем продукции за Teater 
Manu, от които тя е режисьор на 
14. Но любимото й място винаги 
е била сцената. За последно тя е 
била на сцената през 2017 г. за 
пиесата Benarda Albas Haus – дра-
ма в три действия от испанския 
автор Федерико Гарсия Лорка. 
Това е коопродукция с театрите 

на жестовите езици – Riksteatern 
Crea (Швеция) и Teatteri Totti 
(Финландия). 

„Много ми хареса ролята, 
имахме страхотна група актриси 
на сцената; актьорският състав 
беше страхотен!ˮ Действието на 
пиесата се развива през 1930 г. и 
е за майка и нейните пет дъщери. 

Но любимият й спектакъл за-
винаги ще остане „Crying Handsˮ 
от 2018 г. Това не беше обикно-
вено театрално представление. 
Това беше документална драма, 
в която актьорите разказаха ис-
тории за отделни съдби по време 
на националсоциализма. За тази 
цел Teater Manu няколко години 
провежда интервюта с оцелели 
от Холокоста. „Това беше голям 
проект от началото до края. Доку-
ментирането на истории от съвре-
менни свидетели, разбирането за 
това, през което са преминали 
глухите хора по време на Втора-
та световна война, всичко това 
беше предизвикателствоˮ – казва 
режисьорката. А предлагането на 
тези истории на сцена, която поз-
волява на публиката да разбере 
дълбоката история, беше сърде-
чен проект за нея.  „Влияйте на 
света през цялото време. Това е 
част от нашето общество.”

„Семейството ме подкрепяше 
невероятно и винаги съм имала 
добър екип. Когато тези неща 
са на мястото си, това ми дава 
енергия да продължа. Просто 
следвайте интуицията си и дръж-
те очите си насочени към целта.ˮ

Не винаги звучи лесно, но с 
Мира можете да почувствате во-
лята да местните планини. На ръ-
ководна позиция като глух човек 
в среда на глухи опитът показва, 
че това не винаги е лесно. Често 
е трудно да бъдете третирани с 
необходимото уважение и здра-
вословна дистанция. Това също  

е дълга борба за Мира в света на 
чуващите. Но тя винаги вярва в 
себе си и се доверява на решени-
ята си. Това е ключът към успеха. 
Тя вярва, че сред по-младите по-
коления глухи хора има все пове-
че и повече глухи лидери, които 
приемат такива позиции. 

А бъдещето? Може ли жесто-
вите езици да оцелеят като сце-
ничен език в зрителните театри? 
Мира отговаря оптимистично: 
„Ние сме малцинствена група с 
богато въображение. В миналото 
е имало възходи и падения, но 
нашата общност винаги е успява-

ла да се бори за театър на жесто-
вите езици.ˮ

Тя смята, че ще виждаме пове-
че от тях по света в бъдеще. Раз-
витието ще продължи, тъй като 
жестовите езици стават все по-раз-
пространени в различни страни и 
се признават за официални езици. 
Мира желае всяка страна да има 
поне един професионален жестов 
театър. Това би разрушило много 
бариери – точно както Мира Цу-
керман преодоля всяко препят-
ствие в своя (театрален) живот.

Росица Караджова по 
материали от интернет

Голямата дама на театъра
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Отговор от бр.  3, 2023 г.

Судоку се играе на решетка която се състои от 9 x 9 
пространства разпределени на 9 реда (разположени хо-
ризонтално) и 9 колони (разположени вертикално) групи-
рани в квадрати с размери 3 x 3.

Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) 
трябва да бъде попълнен с числата от 1 до 9 без да се пов-
тарят никакви числа в ред, колона или квадрат.

СУДОКУ

ЦЕНИ И ГРАФИЦИ ЗА ПОЧИВКА 
В ХОТЕЛ „ТИШИНА”, ГР. ПРИМОРСКО

Двойна стая с две единични легла

Смяна Дати Нощувки Цена за нощувка Пакетна цена на едно лице
1 смяна/промоционална 12-19 юни 7 нощувки 35 лв. 245 лв.
2 смяна/редовна 19-26 юни 7 нощувки 50 лв. 350 лв.
3 смяна/редовна 26-3 юли 7 нощувки 50 лв. 350 лв.
4 смяна/редовна 3-10 юли 7 нощувки 50 лв. 350 лв.
5 смяна/редовна 10-17 юли 7 нощувки 50 лв. 350 лв.
6 смяна/редовна 17-24 юли 7 нощувки 50 лв. 350 лв.
7 смяна/редовна 24-31юли 7 нощувки 50 лв. 350 лв.
8 смяна/редовна 31 юли-7 август 7 нощувки 50 лв. 350 лв.
9 смяна/редовна 7-14 август 7 нощувки 50 лв. 350 лв.
10 смяна/редовна 14-21 август 7 нощувки 50 лв. 350 лв.
11 смяна/редовна 21-28 август 7 нощувки 50 лв. 350 лв.
12 смяна/редовна 28 август-4 септември 7 нощувки 50 лв. 350 лв.

Апартамент

Смяна Дати Нощувки Цена за нощувка Пакетна цена на едно лице
1 смяна/промоционална 12-19 юни 7 нощувки 45 лв. 315 лв.
2 смяна/редовна 19-26 юни 7 нощувки 60 лв. 420 лв.
3 смяна/редовна 26-3 юли 7 нощувки 60 лв. 420 лв.
4 смяна/редовна 3-10 юли 7 нощувки 60 лв. 420 лв.
5 смяна/редовна 10-17 юли 7 нощувки 60 лв. 420 лв.
6 смяна/редовна 17-24 юли 7 нощувки 60 лв. 420 лв.
7 смяна/редовна 24-31юли 7 нощувки 60 лв. 420 лв.
8 смяна/редовна 31 юли-7 август 7 нощувки 60 лв. 420 лв.
9 смяна/редовна 7-14 август 7 нощувки 60 лв. 420 лв.
10 смяна/редовна 14-21 август 7 нощувки 60 лв. 420 лв.
11 смяна/редовна 21-28 август 7 нощувки 60 лв. 420 лв.
12 смяна/редовна 28 август-4 септември 7 нощувки 60 лв. 420 лв.

НАШЕТО ЛЯТО 2023 В ПОЧИВНИТЕ БАЗИ НА СГБ

ИДВА 

ЛЯТОТО! 

Настаняване на възрастен:
* За промоционална смяна в двойна стая - 245 
лв. за 7 нощувки или в апартамент  - 315 лв. за 7 
нощувки. В пакета са включени: закуска, обяд и 
вечеря, сервирани на маса.
* За редовна смяна в двойна стая - 350 лв. за 7 
нощувки или в апартамент - 420 лв. за 7 нощувки.  
В пакета е включен all inclusive (ол инклузив).
All inclusive (ол инклузив) на блок маса включва:
• Закуска – от 07.30 до 10.00 часа.
• Обяд – от 12.00 до 14.00 часа.
• Вечеря – от 18.00 до 20.30 часа.
• От 10.00 до 17.00 часа – в бара при басейна се 

предлагат: пица, бургери, спагети и сладолед.
• Български алкохол (вино, ракия, водка, уиски, 

ликьори, джин, мастика, мента, бира) и напит-
ки (кафе, вода и безалкохолни) включени в це-
ната за пакета all inclusive (ол инклузив) от 10.00 
часа до 22.00 часа на всички барове в хотела.

* Сам човек настанен в двойна стая доплаща  100 лв.

Настаняване на дете:
 * Дете до 6 години – безплатно (с допълнително 
легло в двойна стая, или апартамент).
* Дете от 6 до 12 години (с допълнително легло в 
двойна стая, или апартамент): 
• Промоционална смяна с пакетна цена от 210 

лв. за 7 нощувки. В пакета са включени: закус-
ка, обяд и вечеря, сервирани на маса.

• Редовна смяна с пакетна цена от 301 лв. за 7 
нощувки. В пакета е включен: all inclusive (ол 
инклузив). 

* Дете от 12 до 18 години заплаща по ценоразпи-
са за настаняване на възрастен. 

Изисквания и условия при настаняване:

*За резервация: 
* Картите се дават само на съюзни членове, пла-
тили членски внос за 2023 година.
* При резервация се заплаща по банков път 30% 
от сумата на пакетната цена, която сума не се 
възстановява при неизползване на картата. (за-
плащането става в срок до 3 работни дни, като на 
3-ия работен ден в 00.00 часа, резервацията авто-
матично отпада).
* Възстановяване на суми по резервации се осъ-
ществява чрез лично направена застраховка „От-
каз от почивка” в застрахователно дружество.

!!! Картата е поименна и може да се прехвърля 
единствено и само в районната организация, от-
където е получена.

* За настаняване:
* Настаняването е след 14.00 часа при пристига-
нето и до 12.00 часа в деня на напускането на хо-
тела.
* Паркингът в хотела е безплатен за почиващи с 
резервации от СГБ.
* Не се допускат домашни любимци.

ХОТЕЛИТЕ „ТИШИНА” В СТАРОЗАГОРСКИ 
МИНЕРАЛНИ БАНИ

И „АЛБАТРОС” КРАЙ ВАРНА 
работят без смени, като е необходимо да се 
подадат заявки в районната организация за 

минимум 7 нощувки. Заплащането е 25 лева за 
нощувка без включен храноден. 

Срок за записване: до 10 май, 2023 г. 
Резервации се приемат текущо до изчерпване 

на свободните места.


