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СЕМИНАР И ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА МЛАДЕЖКАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

В

късния следобед на 18 ноември залата в сградата на СГБ в столицата започна да се пълни
с млади и ентусиазирани младежи от цялата
страна. Председателят Николай Нинов ги приемаше
поетапно в кабинета си за лични разговори и поздравления. Но не това беше причината да се съберат в София – в следващите два дни предстоеше да
се проведат семинар и общо събрание на Младежката организация към СГБ (МОСГБ), на което делегатите от цялата страна щяха да отчетат своите дейности
през годината и да изберат ново ръководство.
Представители от МРОГ от Бургас бяха Иван Иванов
и Десислава Петрова; от МРОГ-Дупница - Мария Той-

това и Вяра Кифова; от МРОГ-Стара Загора - Николай
Динев и Ангел Захиров; от МРОГ Ямбол-Койна Антонова и Галина Ангелова; от МРОГ-Хасково - Валери Грозев; МРОГ-София - Маринчела Пеева; от МРОГ-Варна
- Стелиян Христов и Веселина Тянкова; от МРОГ-Шумен
- Дима Йорданова и Габриела Игнатова; от МРОГ-Пловдив - Иво Топчиев и Илия Димитров, и от МРОГ в Горна Оряховица - Павел Кирвиков и Виолета Бисерова.
Ръководството на МОСГБ беше представено от Росица
Караджова, Пламен Симеонов и Тончо Иванов.
И така, след настаняването в хотел „Алабин Централ”, всички се насочиха към пицария „Уго”, където
бе предвидена вечерята. А на следващия ден, още в

ПОЗДРАВ

9 часа сутринта, всички се събраха в залата на трети
етаж. След откриването от Росица Караджова, председател на МОСГБ, и топлите думи за поздрав от Тончо Иванов, беше пуснато видео със запис на заместник председателя на МОСГБ Тина Николова, в който
тя обясни причините за подаването на оставката си.
Последва представянето на програмата за двата дни.
След това думата беше дадена на председателя на
СГБ г-н Нинов за официално приветствие, който сърдечно поздрави присъстващите и им пожела успех и
на добър час.
Продължава на стр. 4-5

ПОКАНА

Снимка: Йорданка Димитрова

До членовете на Националната асоциация на преводачите на
жестов език в България (НАПЖЕБ)
На основание чл. 26 и чл.27 от Устава на НАПЖЕБ,
Управителният съвет на НАПЖЕБ, съгласно решението си от
09.11.2016 г., свиква
Общо годишно отчетно събрание на НАПЖЕБ,
което ще се проведе на 10.12.2016 г. (събота), от 09:30 ч. до 15:30 ч.
в гр. София, ул. „Иван Денкоглу”, № 12-14, ЦУ на СГБ,
голямата зала, при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Във връзка с избирането на генерал Румен Радев за президент на Република България, Съюзът
на глухите в България изразява своята добра надежда в негово лице да срещне един надежден,
разумен и интелигентен президент.
Ние вярваме в неговите амбиции да води безкомпромисна политика за интеграцията на хората с увреждания, за тяхното образование и социалната им реализация.
Желаем му здраве, бодрост на духа, разум за добри решения и много късмет!

Хотел „Тишина” – модерно и уютно място за отдих
Както съобщихме през миналата година, хотел
„Тишина” в Приморско, а също и почивната база в
Старозагорските минерални бани бяха отдадени под
наем на фирма „Фиш 1”, която пое задължението със
свои средства и инвестиции да извърши най-наложителните и съществени ремонтни дейности в тях.
И да ги превърне в модерно и уютно място за отдих
на глухите хора.
Четете на стр. 3
за стореното досега, както и за бъдещето
на хотел „Тишина” в Приморско

1. Отчетен доклад на Управителния съвет (УС) за дейността на
НАПЖЕБ за 2016 г.
2. Финансов отчет на НАПЖЕБ за 2016 г.
3. Доклад на Етичната комисия на НАПЖЕБ за спазването през
2016 г. на Етичния кодекс на преводача от и на жестов език.
4. Приемане на Програма за дейността на НАПЖЕБ през 2017 г.
5. Обсъждане от Общото събрание (ОС) на получените проекти на
лого на НАПЖЕБ. Вземане решение от ОС за одобряване на лого
на НАПЖЕБ.
6. Съгласно чл. 22 от Устава на НАПЖЕБ, вземане на решение
от Общото събрание за предсрочно прекратяване на мандата
и освобождаване на член на УС на НАПЖЕБ, и избор на негово
място на нов член на УС на НАПЖЕБ.
7. Разни.
При липса на кворум към 09:30 ч., на основание чл. 28 от Устава,
Общото събрание ще се проведе същия ден в 10:30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
От Управителния съвет на НАПЖЕБ

Абонирайте се за
вашия вестник

ТИШИНА

Абонаментната кампания ще продължи
до 15.12.2016 година.
Абонирането става във всички пощенски станции
на страната.
Годишният абонамент е 10 лева.
Каталожен № 753
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Обратна връзка
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Успешен дебют на Емил Величков като преводач на жестов език

През м. юли тази година Съюзът на глухите в България обяви конкурс за преводач на жестов език, който да превежда
във видеоклипове официалната съюзна
информация (решенията на Управителния съвет и новините, отнасящи се до
дейността на СГБ).
Срокът на конкурса – 30 септември т.
г., беше удължен поради липса на кандидати. Впоследствие след подадени кандидатури, на база поставените условия в
обявата за конкурса, на 22 октомври т. г.
УС на СГБ избра и утвърди Емил Величков
за жестов преводач във видеоклиповете,
излъчвани в официалната страница в интернет - http://bg.sgbbg.com/ и във фейсбук страницата на СГБ.

Още с публикуването на първите три
видеоинформации с жестовия превод на
г-н Величков във фейсбук страницата се
доказа, че членовете на УС са направили
правилния и точен избор – само за два
дни, от старта на видеоинформациите
на 16 ноември вечерта до редакционното приключване на броя на 18 ноември,
броят на хората, прегледали видеата,
надхвърли 1885 души, като първата видеоинформация е видяна от 1626 души!
Големият интерес, проявен към съюзните видеоинформации, е показателен
най-вече като факт, че точно от такъв тип
информация имат нужда глухите хора.
Петра Ганчева, администратор на
страницата на СГБ във фейсбук

Глухи рибари с участие
Малка екскурзия с много заряд в 11 международен
спининг турнир
РО ХАСКОВО

На 22 октомври 2016 г. 27 души от районната
организация на глухите в Хасково си направихме
екскурзия до няколко планински градчета. Основната ни цел беше да посетим едно закътано сред
планините градче - Клисура. Защото там отбелязваха един екзотичен празник – празникът на картофа. Оказа се, че има вече 30-годишна традиция.
Местните хора бяха много любезни и гостоприемни – посрещнаха ни с варени картофи и чубрица,
които по вкус не отстъпваха на родопските.
Разгледахме и традиционната изложба на картофени кулинарни изделия, както и изложба на
пана, апликации и макети от картофи и разнообразни природни материали, дело на сръчните
ръце и богато въображение на децата и учениците от града. Пазарувахме еко продукти от местни
производители и хапнахме бургери от подвижен
фургон с впечатляващото име „Двете фуклички”.
След това се върнахме на площада, където имаше развлекателна програма. Този площад беше
малък, но достатъчен за да се извият дълги хора,
на които играха, събрали ръка за ръка, гости от
цяла България. Поиграхме и ние, поотпочинахме
и тръгнахме към паметника на Боримечката.
И изведнъж, сякаш попаднахме в друга реалност. Докато изкачваш тези стотина метра по хълма нагоре, не виждаш паметника и не знаеш какво да очакваш. Минаваш по малък дървен мост и
внезапно пред погледа ти застава един огромен
мъж, разперил внушително ръце с голяма физическа сила. В подножието на паметника се почувствахме дребни и незначителни пред величието
на този исполин. Задържайки погледа си нагоре,
сякаш очаквахме да чуем неговия мощен призив:
„Хора брее, да знаете, че ще пукне топчето!...” Атмосферата на това място носи заряда на онези
бунтовнически дни и те кара да усетиш силата и
решимостта на българския дух. За паметта на поколенията остава паметникът, а за нашата памет –
впечатленията, чувствата и снимките за таблото и
албума на организацията ни.

На връщане решихме да разширим малко екскурзията си. Посетихме Сопот и къщата-музей
на Иван Вазов, която съхранява богати семейни
и лични експозиции на твореца. И паноптикума
„Бръснарницата на Хаджи Ахил”. На една от стените, на огромна картина е увековечен Иван Вазов
с неговите незабравими герои от „Под игото”, „Чичовци” и „Баба Илийца” Разбира се, направихме си
снимки и отпътувахме за Карлово.
Там разгледахме къщата-музей на Васил Левски
и параклиса към нея, където се пази една реликва
– кичур от косата на един велик българин, дръзнал в онези смутни времена да проповядва идеи
за „чиста и свята република”. Не ни разрешиха да
снимаме. В книгата за посетители записахме нашата признателност.: „Поклон пред делото и вярата на Апостола!”
Потеглихме отново до последната ни спирка –
Калофер, където посетиме действащия девически
манастир „Въведение Богородично”. Тук времето
сякаш бе спряло - малка църква, чешма, кладенец,
цветя и тишина, всеобхватна и всепоглъщаща тишина. В една от ниските постройки се качихме по
вита, тясна дървена стълба, за да влезем в скромна стая с иконата на Божията майка, пред която
безмълвно се помолихме със запалена свещица
и после тихичко си тръгнахме, за да не нарушим
спокойствието на тази света обител…
Тръгнахме отново на път, вече към Хасково.
През прозорците на автобуса се наслаждавахме
на есенните багри, покрили цветя, полета и гори.
Не след дълго се прибрахме у дома, преживели
един незабравим ден, изпълнен с богата смесица
от чувства и преживявания.
И безкрайно се надявам всеки един от нас, който обикаля по родните героични места и градове,
да има една ясна цел – ние сме наследници на
един изтерзан народ и сме живи за да знаем и да
помним...
Тонка Колева

Единадесетият
международен спининг турнир „Синия
Дунав Оупън” - 2016
г., организиран от
магазин
„Синия
Дунав” със съдействието на спининг
клуб „Стари видри”,
се проведе на в
района на град Мартен на 23 октомври. По програма турнирът започна в 11 ч., измерването на улова стана в 15 ч. а награждаването,
естествено, бе след това, като наградният фонд беше осигурен от
магазин „Синия Дунав”.
Турнирът бе съпроводен от детско училище, като имаше много
приятни изненади за участниците и публиката, подготвени от организатора Сунай Сабриев, който сподели специално за вестник
„Тишина”, че „денят на турнира беше един прекрасен ден - всички
бях много щастливи но най-много от всички бях аз! Добре, че все
още има толкова много хубави хора! Използвам повода да изкажа
още веднъж благодарност към кмета на Русе Пламен Стоилов – благодарим, че мисли за нас, русенските риболовци…” Бяха раздадени
призове на най-младият и най-възрастният въдичар, а всяко дете,
участвало в неделното училище, си тръгна с медал и грамота. За финал имаше и осигурена почерпка от организатора Сунай Сабриев.
В турнира се включиха около 150 записани състезатели (децата бяха отделно), сред които традиционно имаше и рибари от
Румъния. Включиха се и риболовците от двете районни организации на глухите в Русе и Горна Оряховица. За тях турнирът бе едно
наистина незабравимо и приятно преживяване и те с огромно желание и удоволствие ще се включат в следващия турнир и догодина.
Защото тръпката и емоциите наистина си заслужават. Чудесно е, че
и за децата е помислено, така цялото семейство става съпричастно
към риболовните страсти. Сърдечни благодарности за всичко това
на организатора Сунай Сабриев, който винаги е бил и си остава приятел на глухите риболовци не само от Русе, но и от цяла България.
Божана Стефанова

ОТ НАШИТЕ БРАТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Световният ден на незрящите
хора е 13-и ноември. Не е повод
за празнуване, но е ден, в който
напомняме на обществеността,
че нас ни има и ние съществуваме. Въпреки увреждането си,
работим като всички останали,
отглеждаме децата си, радваме
се и се вълнуваме с едни и същи
проблеми. Имаме мечти и идеали, хубави и лоши моменти.
На 14-и ноември в клуб „Детелина” към ТО на сляпо-глухите в
Добрич се проведе събиране по
повод деня на слепия гражда-

Зрънце надежда, сила и обич

нин. На поканата се отзоваха 23
човека.
В началото председателката
Ковачева разказа за 13-и ноември, Международният ден на
слепия гражданин. Тя припомни, че това е рождената дата на
Валантин Аюи, първия тифлопедагог, който поглежда към хората със зрителни увреждания
като на равнопоставени в обще-

ството. Аюи създава училище за
слепи деца в Париж. Много скоро неговия пример е подет и от
други държави. Ние, съвременниците, трябва да знаем и пазим
паметта на този велик французин. Събирането продължи с
рецитал, изнесен от някои от
поетите от нашата организация
– Димитър Кънчев, Калинка Ковачева и Руска Иванова. Обща-

та идея на творбите бе на тема:
„Силни сме”. Звучаха народни
песни, като поздрав към всички
присъстващи.
Доволни и щастливи, след прекрасно прекарания ден, се прибрахме по домовете си. Всеки от
нас отнесе вкъщи мъничко зрънце надежда, сила и обич, така нужно ни в студените зимни дни.
Калинка Ковачева
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Съюзен живот
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Хотел „Тишина” - модерно и уютно място за отдих
ното и да има печалба след
това. Как виждате бъдещето
на двата хотела?
- Разбира се, че печалбата е
важна за мен и за всеки, който
се занимава с подобни дейности. Затова искам да бъдем лоялни партньори със съюзното
ръководство за по-дълъг период от време. В едно бизнес
начинание, ако трябва да съм
максимално ясен и конкретен,
е необходимо да се инвестират много време и ресурси.
Разчитам на по-дългосрочно
партньорство, за да направя
хотел „Тишина” едно наистина
прекрасно място за пълноценен отдих и за да мога да си
върна инвестирани средства,

От стр. 1
Както вече съобщихме в бр.
15-16 от 2015 г. на в. „Тишина”,
хотел „Тишина” в Приморско,
а също и почивната база в
Старозагорските минерални
бани бяха отдадени под наем
на фирма „Фиш 1”, която пое задължението със свои средства и
инвестиции да извърши най-наложителните и съществени ремонтни дейности в тях. Именно
затова Тодор Костов, управителят на фирма „Фиш 1” беше
поканен като специален гост
на тазгодишния семинар с ръководствата на районните организации, на който представи
два интересни фотоалбуми, показващи нагледно как ще изглежда хотел „Тишина” в Приморско
догодина, след окончателното
приключване на ремонтните
работи. Това бе и поводът да
отправя молба към г-н Костов
да разкаже за всичко, свързано с
ремонтната дейност, за вижданията си като бизнесмен,
посветен на хотелиерството.
И, за да придобият читателите представа за бъдещата визия на един от най-обичаните
ни хотели, публикуваме част
от снимките на бъдещия хотел
„Тишина”.
Ето какво
сподели Тодор
Костов специално за вестника:
- Миналата
година на семинара споменахте за сериозните ремонтни дейности, които сте
направили в хотел „Тишина”
в Приморско и в почивния дом
на съюза в Старозагорските
минерални бани; а тази година на семинара с ръководствата на районните организации видяхме визията ви
за предстоящите промени
в хотел „Тишина”, които за
доста атрактивни и предизвикаха основателен интерес
сред всички ни. Разкажете
по-конкретно за тези ремонти – колко време и средства
отнеха, какво точно е променено в интериора и обзавеждането, какво предстои още
да се променя?
- Имам амбицията да превърна хотел „Тишина” в едно модерно и уютно място за отдих и
почивка. Затова стартирах ремонтните дейности веднага щом
наех двата хотела в Приморско и
Старозагорските бани, тъй като
бях притиснат от времето и трябваше да бъда готов и да посрещнем сезон 2015-а с драстични
подобрения, които отговарят на
редица изисквания. Имаше опасност от така наречената „нулева
година”, ако не бях инвестирал
и реагирал веднага относно пожароизвестяването. Представил
съм отчет на УС на СГБ, в който
са видни в най-малките детайли
капиталовложенията и инвестициите, в който е отбелязано, че
до края на тази година ремонтните дейности и инвестиции ще
надхвърлят 410 000 лева само в
хотел „Тишина”. И в тази сума не
влизат съпътстващите разходи
като наем, ток, вода, данъци, такса смет, заплати и осигуровки на
служителите, някои освежителни
работи и др. А тези суми също са
значителни. Реално сроковете, в
които съм направил необходимите инвестиции, дори са леко
изпреварени във времето съгласно нашите договорни отношения
- малко под 2 календарни години.

гарнирани с печалба. Защото,
както е известно, в тази среда
с толкова много хотели и засилена конкуренция от една
страна, и слабият сезон, който
е с продължителност 2 месеца
от друга, трябва да бъдеш достатъчно конкурентоспособен
и да предлагаш най-качествените услуги. Убеден съм, че ще
успея и затова съм се захванал.
За да може един ден да съм
допринесъл за положителното
развитие на базата, в обществения градеж и най-вече да
бъдат доволни и щастливи както членовете на съюза, така и
всички посетители.
Въпросите зададе:
Петра Ганчева

Снимките са примерни разработки,
отразяващи бъдещи планове и намерения
За хората, които не знаят, ще кажа,
че всичко, което правя и градя е
съгласно всички нормативни изисквания, с качествени материали и не на последно място - съобразено с нуждите на клиентите
ни и респективно с ръководството на СГБ. И искам да подчертая
дебело, че комуникацията между
мен и съюзното ръководство е отлична – съгласувам с него всички
по-мащабни инвестиции.
В тази връзка искам да отворя
една скоба и да разкажа за някои
съществени детайли, свързани с
ремонта – като например изолацията на хотел „Тишина”, както
и парапетите от ковано желязо. Изпратих на ръководството
визуализация на предстоящите
промени в няколко варианта,
докато се спрем окончателно на
сегашния. Съгласувахме дори
цветовата гама. Правя всички
промени и ремонти не само защото имам такива договорки,
а и защото в условията на постоянни темпове на развитие и
засилена конкуренция трябва
да отговорим на предизвикателствата и нуждите на пазара с високо качество на услугите, както
и да има наличие на вътрешен
комфорт. Нещо повече, вложил
съм много средства, личен авторитет, много енергия и любов, за
да бъдат удовлетворени всички
страни и за да реализирам всички добри намерения.
А това, което направих през
този период, никак не беше малко: сложихме алуминиева дограма на всеки етаж между стълбите
и коридорите, табелки с указания
за авариен изход, нови шлангове
и противопожарна инсталация
(всичко това беше зададено като
изискване); подменихме всички
интериорни врати; шпакловахме
и боядисахме почти всички стаи
и междустълбищното пространство... Купих телевизори за 90%
от стаите - установих, че наличието на хладилник и телевизор
във всяка стая е от изключително
важно значение - а и постъпиха някои оплаквания и затова
реших в предстоящата година
всички стаи да бъдат оборудвани с хладилници под формата
на минибар, както и с LSD телевизори. Климатизирахме целият
хотел, подсилихме и електрическото захранване. В момента
правим окачени тавани и слагаме гранитогрес в ресторанта и
рецепцията, като тя ще бъде изградена изцяло наново, ще има и
модерно обзавеждане. Правим и
тента с термопанели на терасата.
Поставихме алуминиева дограма
в ресторанта и на рецепцията.
Озеленихме градините с райграс
и красиви растения. Поставихме
щампован бетон около басей-

на, като изцяло променихме
облика на градината и басейна.
Санирахме цялата сграда, поставихме хубава и качествена
изолация. Както казах и по-горе,
направихме нови парапети от
ковано желязо на терасите, подменихме всички стъкла между
терасите, префугирахме басейна и още куп много други и не
толкова значителни дейности.
Ще сложим нови пердета, както
и нови ключове и контакти още
тази година. Ще изградим ново
парно с пелети, тъй като често
има оплаквания поради липса
на топла вода. По този начин
ще бъдат захранени нуждите на
гостите по всяко време на денонощието. Сегашните слънчеви
панели не акумулират достатъчно енергия, защото вече са остарели и работят повече на ток,
откъдето идват и многото високи
сметки. Ще поставим скъп мокет
в коридорите. Имаме и желание
да направим нови модерни бани,
съгласно всички изисквания на
туроператори и клиенти. По този
начин ще можем да привлечем
по-платежоспособни клиенти.
Предстои и смяна на асансьорите, тъй като сегашните са доста
стари и рискови.
По отношение на почивната
база в Стара Загора, съм изпълнил всички точки по договора и
съответно всички финансови параметри под формата на инвестиции са направени. Надявам се
по този начин да има повече запитвания и по-сериозен интерес
към базата.
- Нормално е след толкова
сериозни промени – и вътрешни, и външни – да бъдат, макар и леко, увеличени цените
за нощувка и хранене. Какви
ще са те по отношение на членовете на СГБ?
- По отношение на цените нееднократно съм анонсирал пред
УС и редови членове, че каквито
и ремонтни дейности да бъдат
извършени, колкото и сериозни
инвестиции да бъдат направени, цените за членовете на СГБ
няма да бъдат променяни по никакъв повод. Аз съм отговорен
човек, социално ориентиран и
съм наясно, че всички хора от
системата са в неравностойно
положение и цените, които са
зададени в първоначалните параметри декларирам, че ще останат такива до края. Цените за
външните клиенти ще отговарят
на пазарните условия, към настоящия момент не мога да бъда
конкретен.
- Когато един бизнесмен инвестира толкова много труд
и средства в подобни начинания, той го прави съзнателно,
с цел да си върне инвестира-
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СЕМИНАР И ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА МЛАДЕЖК
От стр. 1
Последва кафе пауза, а
след нея започна презентацията на д-р Славина Лозанова на тема „ Жестовият
език в обучението”. Тема,
която развълнува всички
с актуалността си и разбира се, събуди дебат около
изследването на жестовия
език в България. Много хора
се изказаха по въпроса, сред
които г-жа Мошева, Иван
Бургов и Светослав Славов.
Разбира се, включи се и
г-н Нинов, който разказа за
всичко, направено от Съюза
на глухите в България по отношение на изследването
на жестовия език. В крайна
сметка всички бяха съгласни, че съществуващият, откакто има слухово увредени
хора по света, език трябва да
се изследва за целите на науката и образованието и всички се радваме, че най-сетне
това започва да се случва и в
България.
Следващото предизвикателство беше темата „Експериментален вариант на тест
за емоционална осъзнатост”
с гост-лектор Красен Фердинадов, училищен психолог в
математическата гимназия.
Той започна представянето си с три лични истории,
които го свързват със света
на глухите хора и презентира основните емоционални
състояния в техните семейства, степенувани в посока
от най-слабото към най-силното (видеото с целия тест
можете да видите на www.
testrain.info).
След обедната почивка
семинарът продължи с представянето на дейностите новата платформа за услуги на
фондация „Заслушай се” от
Александър Иванов. А след
кафе-паузата се състоя и общото отчетно-изборно събрание на МОСГБ, на което
Росица Караджова, Тончо и
Пламен представиха презентация за извършените дейности през период 2015/2016
г. Началото на презентацията започна Хелоуин партито в клуба на СГБ в София,
състояло се на 31 октомври
2015 г. с организатори МОСГБ и МРОГ-София; последва
разказ на Маринчела Пеева,
посетила Европейския младежки център в Будапеща,
Унгария; представена бе
страницата на МОСГБ в Уикипедия; споменато бе посещението на Националния
исторически музей в София
през октомври 2015 г.; участието на МОСГБ в благотворителния концерт за каузата
на Георги Димитров; отбелязването на 3-ти декември
и празника за 8-годишнината на младежката организация; коледното тържество,
на което се събраха повече
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АТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
от 80 души в кафенето на
СГБ; отразено бе посещението в детския научен център
„Музейко” през януари 2016
г.; проведеният националния пролетен бал в Бургас;
поклонническото пътуване
до родното село на Ридван;
лекцията за жестовият език,
състояла се в залата на СГБ
в столицата; участието на
представители на МОСГБ в
младежкия лагер в Лександ,
Швеция; участието на представители в международната
конференция „Многоезичие
и равни права в ЕС: ролята на
жестовите езици” в Брюксел,
Белгия. По време на презентацията имаше изключителна активност от страна на
делегатите и гостите.
Росица Караджова бе подготвила и презентация за бъдещите събития, които бяха
представени с цел подготовка на евентуалните участници. Това подейства и доста
мотивиращо, защото показа,
че нещата не приключват
с един доклад на ръководството, а точно обратното
- щафетата се предава напред и участието в предстоящи събития дава увереност
за по-добро реализиране на
младите хора в България.
Последваха отчетите на
младежките районни организации, които устно и
жестово разказаха за дейностите по места през годината. Всички взеха дружно решение за следващата
среща да бъдат подготвени
презентации, за да може да
се покажат нагледно всички
осъществени инициативи. С
това приключи първият ден
от младежката среща, като
накрая Росица Караджова
благодари на всички, като
не пропусна да изрази специални благодарности и към
жестовия преводач Силвана
Павлова, която бе и помощник-организатор на събитието.
На следващия ден трябваше да се обсъдят няколко
важни точки от правилника
и да се предложи и избере
ново ръководство на МОСГБ.
За да се проведе гласуването
бяха определени двама преброители, свободни членове
на организацията - Христина Каципиду и Александър
Андреев. Разгледана план
програмата за 2016/17 година месец по месец, като всяка
точка се обсъждаше и гласуваше. На всеки делегат бяха
предоставени цветни картончета за съответния глас.
След това, съгласно дневния
ред, бе показан правилникът
и всички корекции се нанасяха веднага, като всяка точка
се обсъждаше и гласуваше.
Беше предложено и премахнато участието на чуващи
активисти в организацията, като бе уточнено, че при

нужда могат да се обръщат
към отдел „Културно-масови
дейности на СГБ” за жестов
превод или за връзки с обществеността.
Беше решено МОСГБ да
бъде партньор при различни инициативи, като имаше
много идеи, които ще се обсъждат във времето - например турнир по футзал, провеждането на пролетния бал,
къмпинги и летни лагери, походи, автопоходи, състезания
по картинг и др. След тази
разнообразна част се про-

веде и избор на новото ръководство. След дълъг дебат
и тайно гласуване в състава
на ръководството на МОСГБ
бяха избрани: Росица Караджова – председател; Маринчела Пеева – заместник
председател; Павел Кивриков – медии; Иван Иванов –
туризъм; Ева Aврамович –
секретар. Пожелаваме им от
сърце много успехи и творчески порив, за да продължат
делото на СГБ за нови и нови
времена!
Силвана Павлова
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Видяхме Западните покрайнини в Сърбия

По повод Международната
седмица на глухите, която
се отбелязва в края на септември,решихме да изберем
този маршрут в съседната
на родината ни държава.
Благодарение на съпричастността и подкрепата, проявени от кмета на Благоевград
д-р Атанас Камбитов, ни беше
предоставен автобус, с който
успяхме да осъществим нашето пътешествие. От сърце
благодарим за незабравимото преживяване!
И така, в ранната съботна утрин всички глухи от ТОБлагоевград, заедно с приятелите от Дупница, София и от цяла
България, тръгнахме с ведро
настроение, за да прекараме
заедно в Сърбия. След преминаването на границата се озовахме в Цариброд (на сръбски:
Димитровград - град в Сърбия,
разположен в източната част
на страната, в Западните покрайнини, близо до границата с
България, център на едноименната община Цариброд, която
влиза в състава на Пиротски
окръг. До 1920 г. Цариброд е
център на околия в Царство
България). Ньойският мирен
договор, подписан през 1919
г., изключва района, в който се
намира градът, заедно и с други
части от България от така наречените Западни покрайнини,
или по-рядко Западни български покрайнини. След Първата
световна война със същия този
Ньойски договор Западните покрайнини са присъединени към
Кралството на сърби, хървати
и словенци. По-голямата част
от тази територия днес влиза в
състава на Сърбия и именно тя
е известна с това наименование
„Западни покрайнини“, а по-малката сега се намира в Република
Македония. Мнозинството от
жителите в Западните покрайнини и досега се самоопределят
като българи, там живее смесено население с превес на етническите българи.
След като спряхме в града
за кратка почивка и обяд, с изненада видяхме и паметник на
Васил Левски, издигнат почти в центъра и се снимахме за
спомен. После се настанихме в
„Амфора” - приятен и уютен хотел, като всеки беше свободен
до вечерта да опознава града.
Изморени от обиколките из
Димитровград, на мръкване се
събрахме в доста популярният
сред българите ресторант (там
му казват „кафана”) „Лукавишки
млин” в с. Лукавица на 3 км от
Цариброд. Когато стигнахме,
на паркинга имаше коли само с
български номера (после научихме, че в самото село също има
доста българи, които са си купили там имоти).
По план на втория ден поехме
към космополитния град Ниш,
който се намира на около 160
км. западно от София и на около
250 км. югоизточно от Белград.
Разположен е на брега на река
Нишава и е един от най-старите градове на Балканите, наричат го още „Портата между
Изтока и Запада”. Интересните
забележителности1 които видяхме там, бяха площадът на
Освобождението; паметникът
на освободителите; сградата
на кметството, построена за
седалище на Народната банка;
Националният театър; турската

крепост от 18 век, на мястото
на която се е намирало първото римско селище под името
Найсус и двореца „Бановина”,
построен през 1886 г., седалище
на Нишкия университет.
Ниш е любима дестинация на
българите за уикенда, храната
тук е хубава (мнозина ходят там
само за да хапнат добре), цените са поносими, а има и къде да
забавляваш. Тук се срещнахме
със сръбските глухи, пихме заедно кафе, след което те заведоха една малка част от нас в
училището за деца с увреден
слух в града. Разделихме се
като добри приятели. А вечерта отпразнувахме подобаващо

Международната седмица на
глухите с вечерно парти с жива
музика в кафаната „Лукавишки
млин”.
В последния ден от нашето пътуване посетихме Погановския
манастир „Свети Йоан Богослов”.
Манастирът е православна света обител, обитаван само от монаси, разположен на левия бряг
на река Ерма, в околностите на
село Поганово. Мястото е интересно с причудливи скали и живописно ждрело на река Ерма.
Най-интересното за нас беше, че
мястото се посещава от много
българи. Всички си запалихме
по една свещичка за здраве, а
някои си купиха с български

пари мед и козе сирене, както и
други неща, направени от монасите в манастира.
Последната ни спирка за деня
беше град Пирот. Малкото градче с население от 60 000 души
се изпълва с нашенци, които
пазаруват предимно млечни
продукти и месо. Там са по-евтини и най-важното, както всички
твърдят - с гарантирано от производителите качество и вкус.
Пазарът в Пирот е най-голям в
събота. Плодовете и зеленчуците са отгледани в чист регион,
около пазара има отлична скара, с изглед към река Нишава.
Реката разделя града на две части – на левият е Пазар, а на де-

сния Тиябар.
Доволни-предоволни от видяното и преживяното, поехме
обратно към нашата мила родина България. Накрая си пожелахме още много нови срещи и
подобни пътешествия заедно.
ТО на глухите в Благоевград
в лицето на председателя
Борислав Денков изразява своята благодарност към кметството
на Благоевград и неговия кмет
д-р Атанас Камбитов, а така
също и към всички участници, и
най-вече на фондация „Глухи без
граници – България”, като добри
партньори за снимките.
Цветан Кунчев
Снимки: Митко Якимов
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Преживени мигове със спомен за цял живот
Месец октомври се оказа благоприятен за членовете
на ТО на глухите-Смолян.
Голям микробус с членове на организацията потеглихме на двудневна екскурзия в посока Гърция с маршрут: Смолян, Гоце Делчев, Драма, Филипи, Кавала, Порто
Лагос, Фанари, Комотини, Ксанти и Златоград. Екскурзията беше запланувана за 22-23 септември, в чест на
Международната седмица на глухите, но поради стачката по същото време, отложихме пътуването за следващата седмица. Нашата мечта се осъществи, защото това
събитие беше желано и чакано от всички ни. Повечето
от забележителните места, които посетихме, бяха с голямо историческо значение.

От Гоце Делчев преминахме през ГКПП „Илинден”,
където границата представлява тунел - така се влиза от
едната държава и се излиза в другата. Първото ни впечатление за Гърция бе, че пътищата им са много по-добри, има много храмове и параклиси, красиви сгради,
усмихнати хора и навсякъде е чисто.
Първата ни спирка бе град Драма, чиято история е
много значима, защото през османския период е бил
основен военен център в южните Балкани и играе важна роля по време на гръцката революция. Днес е красив град с много забележителности, културни събития
и природа. Разходката из градския парк ни впечатли с
множеството извори и огромните чинари, в ствола на
един от които се намира кухнята на едно от заведенията
наоколо. В цяла Драма и особено в парка „Агия Варвара”
има разпръснати стари запазени сгради, които придават атмосфера на града. Видяхме старата джамия, църквите „Св. София” и „Св. Николай”.
За кратко се отклонихме към древния град Филипи,
чиито останки от неговото величие се намират между
Драма и Кавала, в непосредствена близост до днешния
град Кринидес. Направихме си много снимки край античния театър, в който ежегодно се организира фестивал на изкуствата, а в миналото римляните са провеждали игри, забавления, борби с бикове и др.
Последва срещата ни с Кавала, който е много красив
град в северна Гърция и е най-важното пристанище в
източна Македония и Тракия. Голяма историческа забележителност, която си заслужава да се види от всеки,
е акведуктът Камарес, който представлява колосална и
уникална конструкция - едно от многото дела на Сюлейман Великолепни. През ХV век акведуктът бил разрушен
и султанът издигнал нов, известен с името Камарес. Конструкцията се състои от 60 арки с различни размери, а
крепостта се намира над пристанището.

Разгледахме и къщата-музей на Мехмед Али, който е
роден в Кавала и е основател на династия, някога управлявала Египет. Интересна за всички беше сградата имарет, която се намира в стария град. Първоначално е била
използвана за учебно заведение, а днес е превърната в
луксозен хотел, но всичко автентично по нея е запазено
и се усещат мистичният дух и старинната атмосфера.
Посетихме и археологическия музей, музея на тютюна;
видяхме паметника на свети Павел, площад Капнергати,
разходихме се из центъра на града и пристанището…
След това потеглихме към курортното селище Фанари.
Навсякъде около нас се виждаше Бяло море. Времето
бе топло и приятно, а крясъците на гларуси и чайки още
повече подсилваха доброто ни настроение. Бяхме приветливо посрещнати и настанени от любезните домакини в красивия и луксозен хотел „Фанари”. Останахме
с приятно впечатление от кокетните кафененца, красивите магазини, чистите улици, белите сгради и не на последно място - приветливите и усмихнати хора.

Много от отидоха на плажната ивица, където се потопиха в морето и се припичаха на топлото още слънце. Всички дълго се наслаждавахме на красивата гледка
пред очите ни. Вечерта цялата група посетихме таверна
и се насладихме на гръцката кухня и музика.
На следващия ден, след приятната и обилна закуска,
потеглихме към Порто Лагос, пристанище на Бистонското езеро, рибарски и оризовъден център. Там всяка
неделя от седмицата се провежда много голям пазар,
където се предлага абсолютно всичко. Вляво от пътя в
лимана, зърнахме, сякаш изплували, две малки островчета с църкви, свързани с мостчета. На първото се намира метохът „Св. Николай”, където спряхме, за да запалим
свещички, да си направим снимки и да опитаме сладкия
локум, сервиран на поклонниците. На второто островче
пък е новата църква „Успение Богородично”, която разгледахме с жив интерес и останахме силно впечатлени
от красотата й.
Продължихме по стария крайбрежен път към Ксанти.
Той е един от трите главни града на историческата област Западна Тракия. От доста години е побратимен с нашия град Смолян. Старата част на града е с традиционна
архитектура. Други интересни забележителности в него
са часовниковата кула в центъра на самия град и старинната църква.

Всичко, което видяхме и научихме се осъществи и с подкрепата на екскурзовод, който беше постоянно с групата
ни. Направихме си много снимки и най-важното - дълго
време ще си спомняме за красивите преживявания.
На връщане в Златоград имахме кратка почивка и

потеглихме за Смолян. Цялата група от нашата териториална организация на глухите благодари от сърце на
Албен Чавдаров, управител на фирма „Пампорово-бус”,
който не за първи път прояви съпричастност, отзивчивост, добро отношение и голямо внимание към нашите
членове. Благодарни сме и на Албен Катров, водач на
автобуса, който се погрижи за нашето комфортно пътуване; на лъчезарната екскурзоводка Елена Четинева,
която не пестеше вниманието и уважението си, и през
цялото време ни информираше за всичко, което ни интересуваше и беше полезно за нас! Желаем им много
здраве, късмет, безаварийни и безопасни пътувания в
нелеката и отговорна работа! Дано и в бъдеще, когато
организираме подобни екскурзии, да попадаме на такива сърцати хора!

След двата невероятно прекарани дни в красива Гърция, се върнахме с много приповдигнато настроение,
много запечатани мигове от видяното и преживяното и
с обещанието, че отново ще потеглим заедно на път.
Юлия Милева, секретар на ТО на глухите-Смолян

Необикновената професия на Одри Лесард

Родена с напълно загубен слух, д-р Одри Лесард
изненадва хората с необичайната си професия. Тя наистина много рядко се среща и нейното име е „лекар
подолог” – специалист по заболявания на краката. неговото заглавие. За Одри е истинско предизвикателство
да представя увлекателно и решително едновременно
пред обществеността. Тя не се колебае да си сътрудничи
с колегите си и да продължи да се развива като лекар в
тази съвместно с асистента и преводача си.
Д-р Лесард взима докторската си степен в университета в Квебек в Троа Ривиер, след което завършва и допълнителна програма за обучение колежа в Ню Йорк в
сътрудничество с медицинския център „Метрополитен”
към болница „Линкълн”. Окончателно завършва обучението си през 2009 г., след което започва да практикува
като лекар подолог на южния бряг на Монреал, Канада,
в сътрудничество с д-р Чарлз Фешър, председател на
колегията „Педикюристи” в Квебек.
Година по-късно, през юли 2010-а, Одри основава
собствена клиника в Левис; на по-следващата година
създава втора такава клиника в родния си край Тетфорд
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Руса, къдрава и непокорна – косата за есен/зима 2016-17

Сн. 1

Коренната промяна на
прическата изисква смелост
и силно желание за нова и
различна визия. Затова коафьорите залагат на лесни и
бързи за правене прически,
когато става въпрос за тенденциите в косите за пролeт-

Сн. 2

Сн. 3

но-летния и есенно-зимния
моден сезон.
През есен/зима 2016-17 при
цветовете на косата категорично доминира русото в различните му нюанси. Въпреки
това, не бързайте да станете
блондинка, ако не го усещате
в своята същност, само за да се
подчините на тенденцията. Непокорните къдрици и плитките
са абсолютни лидери в прическите, така че непременно ги
имайте предвид, когато оформяте косата си.
Професия блондинка: безспорно русото е най-модерният цвят в прическите за есен/
зима 2016-17. Което в никакъв
случай не означава, че ако сте
брюнетка или червенокоска,
ще сте демоде. Изсветлете косата си, само ако имате силно

Торта със сушени плодове

Трябват ни: 440 грама брашно, 160
грама кафява захар, 160 грама мед,
150 грама сушени кайсии, 150 грама сушени сливи, 150 грама сушени
смокини, 50 грама бели стафиди, 50
грама обелени бадеми, 50 грама орехи, 150 грама портокалов сок, седем
лъжици олио, 50 грама царевично
брашно, една чаена лъжичка бакпулвер и половин чаена
лъжичка канела.
В голям съд слагаме
300 грама от брашното
заедно с бакпулвера,
царевичното брашно
и пет лъжици олио.
Разбъркваме хубаво и
доливаме портокаловия сок, след което пак
разбъркваме. Взимаме
една тава, намазваме я с останалата
част от олиото и поръсваме с 20 грама брашно. Изсипваме приготвената
смес в тавата и започваме да месим,
докато омекне съвсем. След това
покриваме тестото с памучна кърпа
и го оставяме в хладилника за около 30 минути. Нарязваме сушените
плодове нарязваме на половинки и

добавяме към тях 9 лъжици брашно. Слагаме меда и кафявата захар в
една тенджера и ги оставяме на слаб
огън на котлона. Когато заврат и се
сиропират, ги изсипваме върху вече
нарязаните плодове. Разбъркваме
хубаво и оставяме да изстинат. Изваждаме от хладилника охладеното
вече тесто, добавяме една лъжица
брашно, стафидите,
канелата, орехите и
бадемите. Омесваме и
разделяме тестото наполовина. Намазваме
тавата с две лъжици
олио и я наръсваме с
остатъка от брашното.
Върху оризова хартия
поставяме половината
тесто, а над него слагаме плодовете. После затваряме с
другата половина от тестото.
Накрая пъхваме тортата в предварително загрятата фурна, за 45
минути на 150 градуса. Като стане готова, оставяме я да престои в хладилника за една нощ - така става много
по-вкусна.
Източник: zajenata.bg

КРЪСТОСЛОВИЦА

Сн. 4

Сн. 5

желание за това и сте готови за
промяна. По отношение на нюансите – по-естествените руси
тонове са по-актуални.
- Накичена с аксесоари: още
повече шноли, фиби, ластици и диадеми в косите за още
по-модерна визия. Не се притеснявайте, че ще заприличате
на коледна елха в главата, точно сега е моментът да се позабавлявате с аксесоарите за
коса (снимка 1).
- Класически кок: това е
новата възможност да се почувстваш като балерина или
гимнастичка. Висок или нисък,
класическият кок е прилежно
оформен, с помощта на фиби за
идеална фиксация (снимка 2).
- Непокорни къдрици: всички дами с естествено къдрави
коси може да се наслаждават

Сн. 6

на този подарък от природата
в напълно естествения му вид.
Жените с прави коси ще трябва
да използват ролки, маша или
фризьор, за да се сдобият с непокорни къдрици поне за кратко. Усилията си заслужават, защото са топ тренд (снимка 3).
- Гофрирана коса: в България
я наричаме „на вафли” и често е
повод за закачки като представителна за чалга поколението.
Всъщност гофрираната коса
е младежка и свежа. Може да
бъде оформена, както с преса
за коса, така и със сплитане
на малки плитчици на мокра
коса и разплитането им на суха
(снимка 4).
- Супер дълга: през този моден сезон дължината има водещо значение. Колкото по-дълга, толкова по-модерна. Сега е

Сн. 7
моментът да оставите косата си
да расте на воля и да се сдобиете с коса до кръста (снимка 5).
- Разнообразни плитки: манията по плитките продължава
на пълни обороти. Развихрете
въображението и сръчността си, и сплитайте косата си
по-често. Може да се обърнете за помощ към приятелка за
още по-сполучливи резултати
(снимка 6).
- Мокър ефект: загладената
със стилизанти коса продължава да е много актуална. Този
моден сезон много водещи
дизайнери и кофьори залагат
на нея. Практична прическа за
дните, в които косата ви не е
свежо измита (снимка 7).
Петра Ганчева

Как се приготвя кисело зеле в бидон
КРАСИМИР МИХАЛЕВ,
председателят на районната организация
в Стара Загора, беше
любезен да сподели неговата рецепта за приготвяне на зимнина – в
случая на обичаното от
всички кисело зеле.
Броят зелки за един
средно голям бидон трябва да бъде колкото поема плътно съда, както и
зелките да са със средна
големина. При разполагането им в бидона за да са
плътно една до друга и да
няма празно място между
тях, някои от зелките се
разрязват на четири и с
тези отделни парчета се
запълват празнините.
Ще ви е необходим и
малък маркуч, с който

се „преточва” зелето. За
по-лесно може да се снабдите с бидон с канелка.
Ако сте решили да претакате с маркуч – първо
поставете единия край
на маркуча на дъното на
бидона. Зелките трябва
да бъдат почистени от
връхните листа, които са
най-отгоре, а след това с
остър нож издълбаваме
конусообразно кочаните
на дълбочина около 5 см.
навътре в зелката. В така
издълбаната дупка натъпкваме плътно морска
сол и така натъпканите
със сол зелки се нареждат плътно с дупките нагоре, така, че да бъдат
затиснати една до друга.
На ред зелки поръсвам
шепа морска сол и така

СУДОКУ

до последните, наредени
най-горе зелки, като общото количество сол не
надхвърля
половината
от пакета. Оставям ги за
няколко часа да се напоят със солта и приготвям
саламурата, с която да ги
залея.
Класическата рецепта за саламурата е около
40 грама морска сол на 1
литър вода. Аз разтварям
останалия половин пакет
морска сол в три кофи
вода – толкова, колкото
да залея напълно зелките
в бидона. При заливането
разбърквам водата и опитвам на вкус – ако не ми
се струва достатъчно солена, добавям още сол.
Бидонът се поставя на
топло, но не на много то-

пло или на студено, защото ферментацията няма да
протече както трябва. В
продължение на седмица
претакам в кофата водата от бидона и така близо
25 дни, когато зелето ще е
вече готово за ядене.
Някои допълнителни
тънкости: за да придобие
по-интересен цвят зелето,
може да добавите червено цвекло или червено
зеле.; а за по-добра и бърза ферментация добавете
кочан царевица.
Ако зелето започва да
изплува над водата, може
да го затиснете с решетка,
камък или друго. Също за
аромат в началото може
да добавите (по избор)
ябълка, дюля, лимон, лук.

Судоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани 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 повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 19

ВОДОРАВНО: 1. Планина в България. 4. Отглас. 6. Държава между Южна и Северна Америка. 10. Вид стихотворение. 11. Юридически акт на държавен глава. 13. Планинско възвишение. 14. Стена. 15. Свитъци. 16. Марка авточасти. 17. Героиня от роман на Луис Карол. 19. Вид
дезодорант. 21. Счетоводни стандарти /абревиатура/. 23. Увереност. 25. Медицинска академия /абревиатура/. 26. Германски автомобилни масла. 29. Помощна теорема. 30. Столицата
на Бангладеш. 33. Вид руски самолети. 34. Вид морска риба. 36. Гръцки остров в Средиземно
море. 37. Богиня на земята в шумерската митология. 38. Оптични увеличители. 39. Футболен
термин. 40. Мощ. 42. Град в Юта. 43. Град в Италия. 45. Вид памучен плат. 47. Японска ракия.
48. Малкото на кокошка.
ОТВЕСНО: 1. Благоуханно цвете. 2. Спокоен и щастлив живот. 3. Марка руски автомобил
/мн.ч/. 4. Италиански писател /„Името на розата”/. 5. Размекната почва. 7. Планина в Русия.
8. Град в Македония. 9. Град в Йемен. 11. Боен вик. 12. Кубче за игра на табла. 18. Физиотерапия. 20. Стара мярка за тегло. 21. Справка на парични суми /мн.ч/. 22. Български цар /9971014/. 23. Руска алкохолна напитка. 24. Гъсто място, обрасло с ракита. 27. Гледни точки. 28.
Химичен елемент. 31. Остров близо до Венецуела. 32. Жребец. 34. Синя луна /абревиатура/.
35. Футболен отбор в Гърция. 40. Музикална нота. 41. Възклицание. 44. Музикална нота. 46.
Агенция по печата /абревиатура/.
Съставила: Зоя Гюрова

