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РАВНОСМЕТКА ЗА СТОРЕНОТО
И НАДЕЖДА ЗА СТАБИЛНО БЪДЕЩЕ
Николай Нинов,

Председател на Съюза на глухите в
България

Скъпи съюзни членове, приятели
и съмишленици,
в края на всяка отиваща си година
човек се замисля за всичко хубаво и
лошо, което е преживял, каква работа е свършил – дали годината е била
добра или лоша за него. Така в края
на тази година представям на вниманието ви една равносметка на организацията ни.
Съюзът заздравя, става все по-силен; успя да се стабилизира и да се
изхранва всяка година с близо 800
000 лв. бюджет, като същевременно
в него се извършват множество социални дейности. Средства, които се

осигуряват с много труд. Тези пари
не идват ей-така, има си изисквания; и отделно – трябват качества и
умения, за да ги осигуриш. Който си
мисли, че е проста работа – просто
така му изнася, просто не е „в час” за
какво става въпрос. Защото това е
една голяма структура от 12 районни организации заедно с 42 териториални организации, която си иска
своето, за да бъде пазена и поддържана. И ние ще ги пазим – с активното участие и помощта на всички
съюзни членове, които милеят за организацията. С част от тези средства,
освен дейността по социалното подпомагане на нуждаещите се съюзни
членове, през изминалата година
СГБ осъществи национални прояви,
като най-мащабната бе туристиче-

КОЛЕДНИ ПРАЗНЕНСТВА В СГБ

ският събор в Копривщица, в който
участваха над 1 500 туристи, съюзни
членове, техни приятели и съмишленици. Проведоха се и националните
семинари с ръководствата на РО, с
представителите на клубовете на
женсъветите и възрастните; а младежката съюзна организация осъществи и проведе семинар и общо
събрание с избор на ново ръководство.
В последните две години новото
ръководство на СГБ направи много всъщност всичко по силите му през
този кратък период, за да възроди
самоуважението и достойнството на
нашите членове. При това го направи с конкретни дела.
На стр. 3

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:

АРТ ЦЕНТЪР В
РОЧЕСТЪРСКИЯ ИНСТИТУТ

Центърът е една от най-съвременните галерии, в която се представят произведения на изкуството, създадени от настоящи студенти, възпитаници и художници, които са признати на национално и
международно ниво. Всички тези хора на изкуството са глухи, с увреден слух и/или съмишленици на общността на глухите.
Вижте на стр. 7

Ето, че и тази година така бързо
изтече като пясък между пръстите ни.
2016-а година - в която бяхме
заедно, в която се трудихме достойно, в която се веселихме заедно, и в която наистина постигнахме много.

С много радост, с малко тъга
и с очакване за една нова, още
по-здрава и успешна година в
нашите районни и териториални
организации се проведоха коледни тържества и други инициативи, с които всички да запомним
доброто, което ни обединява.

И да тръгнем пак заедно в
следващата 2017 година, която
ще дойде не само с надежда. Но и
с реалните успехи, които Съюзът
на глухите в България вече извоюва, за да живеем и да работим
по-добре.
Четете на стр. 4, 5, 6 и 7
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НОВИНИТЕ НАКРАТКО

ПРИЕХА ПРОМЕНИТЕ ЗА ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ

Парламентът одобри окончателно
новите правила за почивните дни през
годината. Промените в Kодекса на труда,
приети от депутатите, предвиждат, когато официалните празници, с изключение
на Великден, съвпадат със събота или

неделя, първият или първите два дни от
новата работна седмица да са почивни.
Правилото влиза в сила от 1 януари догодина и така 2 януари 2017 г. ще е неработен ден.
През 2017 г. неработни дни ще бъдат

2 януари; 3 март; 14 и 17 април (разпети
петък и понеделника след Великден);
1, 8 (понеделникът след Гергьовден) и
24 май; 6 и 22 септември; 25 и 26 декември.
Правителството вече няма да има

право да размества почивни дни през
годината, но запазва правото си да обявява еднократно като неприсъствени
дни за оказване на почит, за честване на
професии и оказване на признателност,
решиха още депутатите.

До края на декември работниците
трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по
трудово правоотношение, ако искат да
ползват данъчните облекчения за деца
чрез тях. Двете декларации - за данъчното облекчение за деца и данъчното облекчение за деца с увреждания са публикувани на сайта на НАП - www.nap.bg.
Данъчните облекчения за деца могат
да се ползват по два начина. Първият е

чрез работодателя по основно трудово правоотношение, който е задължен
да извърши годишно облагане на доходите от трудови договори до 31 януари 2017 г. В този случай работникът
трябва да даде на работодателя декларацията за ползване на облекчението
до 31 декември 2016 г. Вторият начин
е с подаване на годишната данъчна
декларация за 2016 г. - до 2 май 2017
г. (30 април е в неделя, а 1 май е по-

чивен ден), като към нея трябва да се
приложи и декларация за ползване на
облекчението. И в двата случая трябва
да се приложи и декларация от втория
родител, че той няма да ползва облекчението.
Данъчното облекчение за деца дава
възможност годишните облагаеми доходи да се намали с 200 лв. за едно непълнолетно дете; с 400 лв. за две деца; или с
600 лв. за три или повече деца. Тъй като

данъкът върху доходите е 10%, реално
дължимите данъци ще бъдат намалени с
20 лв. за едно дете, с 40 лв. за две деца и с
60 лв. за три деца. Облекчението за деца
с увреждания дава възможност годишните облагаеми доходи да се намалят с
2 000 лв. за отглеждане на дете с 50 или
с над 50 на сто степен на увреждане. За
целта трябва да се предостави и копие
от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Най-високи доходи в Европа имат жителите на Норвегия и Швейцария - съответно 28 евро и 29,5 евро на час. След
Дания по най-висок размер на почасовото заплащане се нареждат Ирландия
(20,2 евро), Швеция (18,5 евро),

Люксембург (18,4 евро), Белгия (17,3
евро) и Финландия (17,2 евро). На дъното на класацията са Румъния (2 евро на
час), следвана от Литва (3,1 евро), Латвия
(3,4 евро) и Унгария (3,6 евро), сочат данните на европейската статистическа

служба Евростат.
В България обаче освен доходите и
цените на повечето стоки са най-ниските в ЕС. Затова разликата между доходите ни и тези в другите страни от Европа,
измерени според покупателната спо-

собност, не е толкова голяма. Но дори
и по този показател доходите у нас са
най-ниските в Европа, като покупателната ни способност е пет пъти по-малка
спрямо страните, в които заплатите са
най-високите в ЕС.

Бонус от хазната по 20 лв. за всяко дете

Българите работят за 1.7 евро на час, с най-ниски заплати са в ЕС

БДЖ въвежда предварителна продажба на билети за празниците

За удобство на всички клиенти, които
предвиждат да пътуват с влак по време
на коледните и новогодишните празници, от 12-и декември (понеделник) „БДЖ
– Пътнически превози” ЕООД въвежда
предварителна продажба на билети за

всички бързи влакове. Обичайният срок
за предварителната продажба на билети
е 5 дни.
Предварителната продажба на билети и резервации за седящи места, която
железопътният превозвач стартира, ще

се извършва във всички железопътни
гари и бюра в страната през периода от
12-и декември 2016 г. до 2-и януари 2017
г. За празничните дни по повод Коледа
и Нова Година от БДЖ предвиждат да
осигури и допълнителни вагони за вла-

ковете, които пътуват по основните направления в страната. Националният
железопътен превозвач напомня на
своите клиенти, че за определени влакове могат да закупят онлайн билет за
своето пътуване.

„Отиваме към предсрочни избори”,
обяви заместник председателят на ГЕРБ
Цветан Цветанов след поредния кръг преговори между ГЕРБ, Реформаторския блок
и Патриотичния фронт. По думите му са се

водили много интензивни разговори, за
да намерят пресечните точки и да съставят правителство в 43-я парламент с мандата на РБ, но не се е стигнало до съгласие.
Така най-ранната дата за евентуални

предсрочни парламентарни избори е 26
март 2017 г. Според конституционалисти
единственият, който може да ги насрочи, е
избраният за президент Румен Радев, който ще встъпи в длъжност на 22 януари.

Тогава той ще разпусне парламента и
ще насрочи предсрочни избори. БСП настоява те да са на 26 март. От ГЕРБ още
преди време посочиха и друга възможна дата - 2 април.

Предсрочни избори за парламент през март 2017 г.
Първата група за песенно изпълнение на жестов език
Традиционно в края на всяка година човек обръща мислено поглед към отминалите месеци и
години, като си припомня по този начин най-важните за него самия житейски събития, случили
се в тях. Така стана с мен и с настоящите редове
се върнах назад, в годините, когато за първи път
стъпих на сцена с първата група за художествено
слово и песни на жестов език.
През 1973 г., когато бях приета за член на Съюза
на глухите в България, се включих не само в живота на софийската районна организация, но имах и
няколко паметни срещи, които завинаги белязаха
живота ми и той стана неразделна част от СГБ.
Една от тези срещи бе на репетицията на първата група за художествено слово и песни с мимика
и жест с ръководител Мария Михайлова. Запленена от красивите жестове и мелодичното изпълнение, помолих да ме включат и мен в групата.
Тъй като още бях съвсем нова, нямах честта да
участвам с изпълнителките в първия национален
преглед на групите за художествено слово на 26 и
27 май 1973 г. в Стара Загора. Но в продължение на
месеци репетирах упорито заедно с Миряна Мошева, Карамфила Кацарова, Любка Генова, Мария
Маринова и Райна Томова, за да стъпя за първи
път на истинска сцена, на която изпълнихме блестящо интерпретацията на химна на България на

концерта, посветен на 40-годишния юбилей на Съюза на глухите в България на следващата година.
На снимката сме увековечени в мига преди да
започнем изпълнението. След това участие в групата постоянно се включваха и си отиваха нови
и стари изпълнители. В продължение на години
имаше безброй изяви на сцените в страната.
А ние, първите някога „певици”, без Райна Томова, светла й памет, заедно с ръководителката,
все още сме живи и здрави, горди с малкия, но съществен принос към вече над 80-годишна съюзна
история.
Петра Ганчева

БЛАГОДАРНОСТ
Районна организация на глухите в Бургас изказва сърдечни благодарности на ръководството на предприятие „Тих труд- Бургас“
ЕООД за коледния подарък - нова табела, която да краси входа към
районната ни организация.
Ние вече можем отново с гордост да покажем на жителите и
гостите на Бургас нашия дом.
Матилда Чорней,
координатор на РО Бургас

СПОДЕЛЕНО

Благодаря! За това
което съм – благодаря
на баба и мама
В духа на този празничен
брой, през редовете на който
шестват доброто и благодарността, публикуваме споделеното от София Калинова, внучката на Спаска Джангозова.
„Който не учи, няма да сполучи!” - това бе първата поговорка,
на която ме научи, мила бабо.
Благодаря ти за това, което съм
днес - здрава, добра, възпитана,
честна, умна, уверена, можеща...
Най-борбената и всеотдайна баба
на света! Благодаря ти, че ме накара да повярвам, че глухите МОГАТ!
Ти беше чуваща, но сърцето ти милееше за глухата общност!
Благодаря ти за всичко, което
направи за глухите през целият ти
жизнен път! Никога повече няма
да е същото без теб!
А по повод публикуваното
от Найл ДиМарко (за когото в.
„Тишина” е писал неведнъж) видео
за огромното значение на жестовия език за малкото нечуващо
дете, София Калинова споделя, че:
„Майчиният език за глухите
деца е ЖЕСТОВИЯТ ЕЗИК! Аз така
започнах да общувам с хората - с
жестовия език, преди да започна

да чета и пиша! И накрая - да говоря! Нямаше да съм това, което съм
без тази, важна за развитието на
всяко дете връзка с родителите и
обществото, в което живеем!
Лишаването от този език на глухо дете е все едно да забраниш на
българче да учи български език
и в същото време да очакваш от
него да те разбира, като му говориш на същия език!
Много съм благодарна на
най-страхотната майка, която
имам за това, което е направила
за мен и моя брат-близнак!

23 декември 2016

Съюзен живот
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РАВНОСМЕТКА ЗА СТОРЕНОТО
И НАДЕЖДА ЗА СТАБИЛНО БЪДЕЩЕ
От стр. 1

Ето само някои:
- Борихме се изключително настоятелно и неотстъпно за правата на глухите хора за инвалидните
пенсии. Всички помните колко
много притеснения имахме, когато научихме за тези проблеми, как
всеки ден се вълнувахме, гадаехме бъдещето и се възмущавахме
- несправедливо си беше. Както
по отношение на пожизнено отпуснатите инвалидни пенсии, но
още повече за отнемането на инвалидните пенсии на работещите
хора с увреден слух, а и на всички
хора с увреждания.
Много усилия положи съюзното ръководство повече от половин година, за да променим
предложените от МТСП промени
за интеграция на хората с решения от ТЕЛК. Много срещи и участия имах и аз, като председател
на СГБ, в работните съвещания
на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
и Министерството на труда и социалната политика. С подкрепата
на колегите ми от Управителния
съвет, а и на много други активни членове на нашия съюз, чието
мнение неотклонно изразявах,
успяхме да докажем правотата
на своето становище. Сега знаете
резултата - всички права на хората с увреждания, получени до
момента, се запазват, включително и пенсиите за инвалидност с
пожизнени решения. Запазва се
и съществуващата сега законова
практика, според която могат да
се получават едновременно пенсия и заплата.
А ние ще продължим да работим по „Основните насоки за усъвършенстване на експертизата на
работоспособността”, представени от Министерството на труда и
социалната политика. В текстовете на този документ ще търсим
нужната и промяна, свързана с
живота на глухите хора. Защото
бъдещето на нашите нови членове е свързано със справедливостта по отношение на тези експертизи и възможностите за добрата
им трудова реализация.
Дори и законодателството започна да работи в наша полза - на
20 юли тази година парламентът
утвърди промените в Закона за
националната система за спешни
повиквания с единен европейски
номер 112, които уреждат достъпа на хора със слухови и говорни увреждания до нея. Законът
е вече факт. Дълго изстрадан в
годините, но финализиран тъкмо
сега. Благодарение и заради активността на Съюза на глухите в
България през последната година. Още в края на миналата година, аз, като председател на СГБ, се
срещнах с вносителите на законопроекта в 43-о народно събрание - членовете на Комисията по
вътрешна сигурност и обществен
ред Атанас Мерджанов и Георги
Гьоков, за да уточним исканията
си. С направените от нас предложения впоследствие се съгласи
за изпълнение и министърът на
вътрешните работи Румяна Бъчварова. Получих от нея специално писмо с покана за участие в
работна група по въвеждането
на способ за достъп до услуги на
телефон 112 на хората със слухови и говорни увреждания. В
тази работна група проведохме
три заседания с ръководителите
на всички мобилни оператори,
с комисията на Министерството
на вътрешните работи, водена

от директора на дирекция „Национална система телефон 112”
при МВР Стоян Граматиков и с
комисията по здравеопазване в
парламента, водена от Даниела
Дариткова. След трите заседания
работната група изработи предложенията за техническото решение на достъпа на хора с увреден
слух и говор. И излезе с решение
да бъде създадено софтуерно
приложение за смартфони, което
да се свързва с центъра на 112
и обменя текстова информация
със съответния оператор. На
последвалото заседание на Комисията по вътрешна сигурност
и обществен ред на 43-о Народно
събрание, ръководено от нейния
председател Цветан Цветанов, аз,
като председател на Съюза на глухите в България, изразих нашето
становище, че гражданите с увреден слух и говор са равноправни
граждани на Република България, и в този смисъл телефон 112,
който е достъпен за всички българи, трябва да бъде пригоден с
нужните технически средства за
достъп и до тях. Получих пълно
одобрение от всички присъстващи. После знаете - в парламента
законопроектът премина и двете
четения, а депутатите приеха с
голямо мнозинство направените
изменения. Законът стана факт.
Сега обаче предстои една година, в която трябва да се изработи

софтуерното приложение, което
да се въведе в Националната система на спешния телефон 112.
И още една хубава новина –
обновиха се най-търсените и популярни съюзни почивни бази.
Много средства и усилия вложи
Съюзът на глухите в България за
ремонтите на тези сгради. Трябваше да преодолеем доста трудности и предизвикателства, но
резултатите вече са налице. Базите ни за отдих в Старозагорските
минерални бани и „Студенец”
през тази година приемаха гости.
А помните, че до преди една година бяха затворени. Сега е друго.
Друго е вече и в хотел „Тишина”
в Приморско – всички, които са
били там през лятото, са видели
промяната. Но там ще продължаваме – вече публикувахме интервю с Тодор Костов във вестника с
илюстрации за продължаващите
положителни промени там.
СГБ няма задължения и не е
изпадал в такава ситуация. Предприятията намалиха задълженията си, но има още дълъг път да се
извърви до пълното им изчистване. Факт е, че младите отказват да
работят в нашите предприятия и
това неминуемо води до по-лоши
производствени резултати, тъй
като липсват свежи сили, а хората
във възраст вече изнемогват; те
се борят, но им е трудно. Факт, е
че днешните професии в областта

на шивачеството са непрестижни
и отказват глухите с ниското си
възнаграждение; факт е, че след
години, когато се изчистят задълженията на предприятията, тогава ще можем реално да помислим
за нови производства и услуги.
Факт е, че вече нямаме продажби на имоти на СГБ. Единствено
семейните жилища и апартаменти ще бъдат продавани на глухи,
тъй като те са построени за тях
със социална насоченост.
Предстои да се вкара и проектът на закон за жестовия език, по
който се работи усилено.
Съюзът на глухите в България

сега има само една цел — да утвърждава достойнството на своите членове и да се бори за тяхното
единство. Затова е жалко за негативизма, с който живеят някои
хора – иска се борбеност и вяра.
С тази вяра за просперитета и доброто бъдеще на СГБ нека да посрещнем новата 2017 година!
На всички вас, членовете на
организацията,
пожелавам
приятно прекарване на празниците, крепко здраве, късмет, успехи, много радостни
и щастливи мигове с близки и
приятели през новата 2017 година!
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Приятно преживяване Предколедни
преди Коледа
празненства

В навечерието на коледните и новогодишните празници ЦСРИВХУС (Център за
социална рехабилитация и интеграция
на възрастни хора с увреден слух) във
Варна организира така наречените „изнесени” дейности.
40 ползватели и екипът, работещ за
тях, имаха възможност да посетят прекрасната местност „Узана”. За всеобщ
късмет, времето се оказа прекрасно.
Комбинацията от ясно слънце и сняг зарадва всички.
На 09.12.2016 г. рано сутринта потеглихме. По пътя спряхме на Дряновския
манастир, където едночасовият престой
позволи на всички да разгледат монашеската обител и да си закупят сувенири.
Използвайки хубавото време, после посетихме уникалния етнографски музей
„Етъра”, където се запознахме с отминали
техники на някои традиционни български занаяти.

Пристигайки в „Узана”, се настанихме в
хотел „Еделвайс”. Бяхме приятно изненадани от топлото посрещане на домакините. След вечеря една част от участниците
се възползваха от екстрите, предлагащи
се от хотела - сауна, тенис на маса, билярд.
На следващия ден (събота), след приключване на дейностите, включени в
програмата, групата се раздели на части.
Една част възползвайки се от хубавото
време, реши да изкачи връх „Исполин”.
На върха бяхме изненадани от силен
вятър, който ни принуди да побързаме
със слизането. На връщане се отбихме
в туристическата спалня „Узана”, където
обядвахме.
Друга част от участниците се насочиха
към по-близки дестинации - хижа „Узана”,
географския център на България и др.
В неделя разочаровани от бързо миналото време, заредени със спомени,
си взехме довиждане с домакините и
потеглихме за Габрово. За всеобщо съжаление нашата цел - „Дом на смеха”,
беше затворен. Поради тази причина,
за да си уплътним времето и да се отложи прибирането ни, преди посещението в града се отбихме в „Соколски
манастир”.
По мнението на всички, това бе едно
приятно преживяване преди коледните
и новогодишните празници. Слизайки от
автобуса си, пожелахме през новата година да работим по-усърдно в и за нашия
център, за да имаме още дълги години такива незабравими моменти.
Диян Демиров,
председател на РО-Варна

Първи празнуваха членовете на районната организация на глухите в Стара
Загора – на 9 декември. Последваха ги
плевенчани и бургазлии, а на 16 декември залата в клуба на организацията на
глухите в Дупница се оказа тясна за пожелалите да се съберат заедно по повод
наближаващите Коледа и Нова година.
Още в ранните следобедни часове председателят Петър Тричков собственоръчно приготви салатите и мезетата. А когато
дойдоха съпругата му Елена Тричкова и
Мария Гълъбова, двете се включиха като
първи помощнички. Лека-полека залата
се напълни с хора – усмихнати, заредени
с настроение, готови за веселие, за сладка раздумка с приятели.

Коледният дух
завладя и нас

На последното за тази година свое
разширено заседание районният съвет
на районната организация на глухите в
Плевен обсъди как да изпрати старата
година и посрещне идващата нова година. Направихме си и традиционната равносметка - всички си припомнихме къде
сме били през изминалата година и къде
ни е било най-весело; отчетохме какви
мероприятия сме провели. Накрая решихме да проведем съвместно празнуване
на Коледа в ресторант „Нестинарка”.

ки. Приветства ги топло и сърдечно, като
им пожела здраве, щастие и много късмет през идната година.
Ръководството на организацията награди най-активните си членове през
2016 г. С оригинални подаръци зарадва
и най-добрите танцьори, и малките певици, и най-активните в състезанията…

А накрая Денчо Неделчев, председател на РО и Адела (най-активната от
всички, която с неоспоримите си организаторски качества превърна това тържество в една незабравима вечер), отправиха пожелание и занапред да бъдем все
така дейни и догодина.
Маргарита Друмева, координатор
РО-Шумен

Коледно тържество в
София

Преди да започне веселбата, традиционно г-н Тричков отправи поздрав към
всички. От името на председателя на СГБ
Николай Нинов и от свое име той пожела
на всички крепко здраве, много радостни
и щастливи мигове, успехи, късмет и благополучие. И завърши с това, че желанието му като домакин е всеки, дошъл тази
вечер в клуба, да забрави за грижи и проблеми и да се весели от сърце. И вдигна
чаша за наздравица: „Нека новата 2017
година да бъде за всички нас една добра
и успешна година!”

Празненството премина както подобава - сред закачки, музика, весели танци и
много смях. На празник - като на празник,
който продължи до зори в дискотеката.
А последното ни за годината съвместно събиране в клуба по повод коледните
и новогодишните празници е на 17 декември. Чудесно е, когато приятелите са
заедно!
Честита Коледа! Здраве и благополучие за всички!
Дида Каракирова,
координатор на РО-Плевен
Снимки: Кремена Петрова

С празнично
настроение
На 17 декември вечерта клубът на районната организация на глухите в Шумен
бе мястото, където се събрахме всички,
за да отбележим идващите коледно-новогодишни светли празници. Още два
дни преди празненството залата грейна
в стилна и пъстра коледна украса, която
радваше очите.

С хапване, пийване, взаимни наздравици и най-различни пожелания, изказани от сърце, времето неусетно литна.
Дойде ред и на томболата, всеки спечели
по малка, но приятна изненада. А Петър
допълнително вдигаше градуса на настроението, като отправяше шеговити
наричания за всеки един от спечелилите. А след това бе внесена разкошна шоколадова торта, на която запалиха свещи-фойерверки.
Накрая всички се събраха за обща
снимка, като си пожелаха нови, още
по-задружни и все така весели и приятни
срещи в клуба.
Петра Ганчева
Снимки Елена Тричкова

С много музика, танци, игри и весел
детски смях премина вечерта – с неизменната, безценна подкрепа на жените
от женсъвета, които организираха цялото тържество. Бяха приготвени домашни
питки и лакомства, наредени на богата
трапеза с оригинално аранжирани маси.
Всички ентусиазирано се включиха в забавните игри. Най-голямата радост и за
малки, и големи бе пристигането на дядо
Коледа, който раздаде подаръци на всич-

Месец декември, последният месец от
тази година, е месец за размисъл и равносметка на отминаващата година и надежда в очакване за по-добро в настъпващата нова година.
С много настроение в тези последни декемврийски дни преди Рождество
Христово, се събрахме в барчето на СГБ
да изпием по чаша вино за изминалата
година, за здраве и успехи през новата
2017 г. Барчето едва ни събра, но това не
ни попречи да бъдем заедно и да изживеем с усмивка и радост тези последни
мигове.
И ето пристигна дядо Коледа, нарамил
голяма торба с много подаръци за малките дечица, които с нетърпение очакваха своя подарък. Председателят на РОСофия Дамян Калчев откри тържеството
с много пожелания за по-добра и успешна година, да бъдат винаги усмихнати и
задружни членовете на организацията.
Председателят на СГБ Николай Нинов
поздрави членовете на съюза с много
здраве, успехи и по-добър живот и да
продължават традицията да се събират и
празнуват. А децата нека все така да получават подаръци от добрия старец всяка Коледа.
Празненството продължи с много забавни игри, които повишиха още повече
настроението. Хората непрекъснато се
забавляваха, имаше много снимки за спомен.
Дойде и моментът на томболата с награди, организирана от ръководствата
на РО и МРО. Голямата награда - таблет
спечели младата Деница Тихолова. Да й е
честита и с радост да си я ползва.
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броволния труд на родители и младежи
с увреден слух, ние успяхме да достигнем до децата от специалните училища
за деца с увреден слух в София, Пловдив
и Търговище, в Център за ранна рехабилитация на деца с увреден слух – София,
Православното неделно училище за деца
с увреден слух към енорийския център на столичния храм „Св. св. Кирил и
Методий“, Образователен център за деца
и младежи с увреден слух „Яника“.

И ето, че настана и часът за раздяла.
Тръгнахме си с обещанието, че и през
следващата година ще се съберем пак
заедно - защото сме едно голямо и прекрасно семейство, което дълги години
поддържа традицията да се събира и среща по различни поводи.

На добър час и до нови срещи скъпи
приятели!
Зоя Гюрова

Беше весело и
незабравимо

На 18 декември членовете на районната организация на глухите в Бургас се
събрахме на предколедно празненство в
ресторант в центъра на града.
Имаше програма и томбола с награди,
беше супер забавно, с много шеги и забавления до късните часове.
А председателката Евдалина и координаторът на РО Матилда пожелаха от
сърце на всички весела Коледа и да е
щастлива новата 2017 година. Останахме
много доволни от организацията и от самото празненство.

ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ ВЕСЕЛА
КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!
Мария Грудова

По Коледа стават
чудеса
И тази година Асоциацията на родителите на деца с увреден слух зарадва малчугани в цялата страна с коледни подаръци.
Благодарение на финансовата и целева подкрепа на нашите дарители, на до-

Подаръци изпратихме и до Пловдив,
Разград, Русе, Варна, Лом, Враца, където
на място нашите координатори организираха празничните доставки до нетърпеливите деца. А най-вълнуващият момент бе, че на нашия апел за подкрепа се
отзоваха и много деца от масови училища, които изработиха за всяко дете картичка с лично послание.

Дали на Коледа ставата чудеса?
Чудесата стават винаги, когато сме заедно и правим нещата с много любов!
Мария Кръстева,
председател на АРДУС

„Да мечтаем заедно”
Ръководството на общината в Хасково,
обществеността, а и самите хора с увреждания усетиха какво е да си истински съпричастен с проблемите и живота на хората с увреждания.
По повод 3 декември, Международният
ден на хората с увреждания, на 2 декември в спортната зала „Дружба”, празнично украсена с балони и цветя, от 10 часа
бе проведен детски спортен празник с
участието на децата от ДЦДВУ „Марина”,
центровете за настаняване от семеен
тип за деца и младежи с увреждания,
Общностен център за подкрепа на деца и
родители, ПУИ „Д-р Петър Берон”, общинските училища и детски градини; вокалната група „Звънче” и Нели Делева.

От 16 часа в същата зала се състоя
празничен концерт под надслов „Да
мечтаем заедно” с участието на изпълнители от клубовете на хората с увреждания в Хасково, дома за възрастни
хора със сетивни нарушения; дома за
стари хора „Кенана”, детския танцов ансамбъл „Южняче”, театралната школа
при ОП „Младежки център”, народния
хор „Фолклорна дъга”; фолклорния клуб
„Славяни”, вокалната група „Жасмин” и
триото „Огнени ритми”.
Публиката, изпълнила залата, беше
зарадвана с богата и наситена с много
песни, стихотворения и театрална постановка програма, и възнагради подобаващо с аплодисментите си участниците в
концерта.
Гости на тържеството бяха г-жа
Трендафилова, заместник кмет, г-жа
Караджова, директор на дирекция
„Хуманитарни дейности и обслужване
на населението”; г-н Кондов, директор на
Бюро по труда; Евгения Ангелова, депутат от ГЕРБ, г-жа Стефанова, началник на
отдел „Здравеопазване и социални дейности”, г-жа Хачикян, началник на отдел в
бюрото по труда и представители на РУО.
Прочетен бе поздравителен адрес от
името на дирекция „Социално подпомагане” в Хасково; от сцената към всички
хора с увреждания бяха отправени пожелания за здраве, кураж да се живее
въпреки трудностите на живота и за надежда за по-добри дни.
След концерта всички присъстващи
бяха поканени да се включат в хорото,
което се изви на сцената. Не липсваше,
разбира се, и почерпка, осигурена от общината - масите бяха отрупани с различни вкусотии и червено вино за всички.
Ръководството на районната организация на глухите в Хасково чрез страниците на вестник „Тишина” изказваме сърдечна благодарност за отбелязването на
деня на хората с увреждания и за съпричастността към хората със специфични
потребности. Нека да са живи и здрави и
все така отговорни в нелеката им работа
А в самия 3 декември в 10.30 часа 16
души, членове на РО, се събрахме и се
качихме до монумента „Св. Богородица”
и камбанарията. Отвисоко разгледахме
града, някои се качиха на часовниковата
кула, а на връщане се почерпихме с кафе
и топъл чай. Председателката Кристина
Григорова поздрави всички с празника,
като им пожела здраве и винаги да бъдат
все така заедно.
Дора Христозова,
координатор на РО-Хасково

рожденик по няколко думи от неговия
живот. Задаваше им и много интересни
въпроси, на които те отговаряха.
От името на ръководството на РО председателката Григорова връчи на юбилярите символични подаръчета-слончета,
които носят късмет, щастие и благоденствие, и картички с пожелания за здраве
и семейно щастие.

„Виновници” за това мило събиране
бяха: 50-годишната Руска Бошнакова;
55-годишните Мая Митова, Ердинч и
Невзие Хасан и Кирилка Стойкова; 60-годишният Здравко Русев; 65-годишните
Фидан Алучев, Радка Караджова, Енчо
Катев и Минка Арнаудова, управител на
„Тих труд” в Хасково и 70-годишният Лачо
Тенев Тенев.
Тържеството премина в сладки приказки и мили спомени за отлетелите години и много наздравици.
Не закъсня и голямата тържествена
торта със свещи-фойерверки и песента
„Честит рожден ден!”.
Нека са им честити юбилеите и нека да
запазят бодър младежкия си дух!
Дора Христозова,
координатор РО-Хасково

Никулден в
„Тих труд-Бургас”

Вечер на юбиляра
По традиция всяка година в края на
месец ноември в клуба на районната
организация на глухите в Хасково се
провежда вечер, посветена на членове,
които са навършили кръгли годишнини
през вече изтичащата година. Години, изпълнени с трудности, с борба с тишината,
променливи като пролетта и пъстри като
есента. Колкото по-дълбоки са следите на
календарното време, толкова по-богата е
палитрата от емоции…
И така, на 23 ноември, в следобедните
часове клубът започна да се пълни с усмихнати и весели хора, предусещащи, че
ги очаква една незабравима вечер.
Единадесет юбиляри, съвместно с ръководството на РО, се бяха погрижили
масите да са отрупани с вкусни ястия - баници, погачи, кексове, сладки и какво ли
още не за гостите.
В 17.30 часа тържеството започна с
поздрав на председателката Кристина
Григорова към всички. Йорданка
Босашка, секретар на градската организация, беше подготвила за всеки един

С радост ви изпращам снимки от
празнуването на Никулден в нашeто
предприятие в град Бургас. Играхме на
боулинг и много се забавлявахме. При
нас, успоредно с постигнатите резултати, не забравяме да отморяваме, за да не
прегреем. Така празникът на града беше
съчетан с тийм-билдинг в края на работния ден, което повиши настроението допълнително. Почти целият колектив на
шивашкото предприятие избра да играе
боулинг в един от търговските центрове.
Повечето бяха новобранци и за първи
път се включваха, но пък показаха изумителни резултати на финала. Усмивките
заслепяваха фотообектива, заради което
снимковият материал е ограничен.
Беше един чудесен празник, съчетан с
тийм-билдинг!
Радостина Дукова, управител на
„Тих труд-Бургас” ЕООД
Продължава на стр. 6
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Предпразнични
делници

Редовно следя постовете и снимките на приятелите и познатите във
фейсбук. И причината е, че от тях
виждам и разбирам много повече за
живота и дейността на глухите хора
в различните области на страната
ни, което, стига те да са съгласни, ми
дава възможност да ги публикувам
във вестник „Тишина”, за да научат
повече хора за тях. Защото, сега, в
21 век, както четох наскоро в една
онлайн медия „…съвременният човек
днес не може да живее без информация.” За хората с увреден слух тя е от
първостепенно значение, предвид увреждането им. И в ранните часове на
10-и декември видях снимките, публикувани от Нели Панайотова Красимир
и Мария Михалеви. Без думи те разказваха за две коренно различни прояви,
проведени в един и същи ден – 9 декември, от членовете на районната организация на глухите във Варна и Стара
Загора. Ще споделя със свои думи видяното на снимките.
Стара Загора

Още преди да се мръкне съвсем, в изключително красивата и уютна обстановка на ресторант „Тифани” глухите членове
един по един изпълниха заведението
така, че нямаше нито едно свободно място! Те се събраха заедно на празнична
вечеря, за да изпратят малко по-раничко
отиващата си година. Когато всички се
настаниха, председателят на районната
организация в града отправи сърдечен
поздрав с пожелания за приятно прекарване, здраве, благополучие и късмет
през идващата 2017 година.

помощник на организаторите (снимка 7).
Празничната вечер продължи до късно с много хорà и веселие (снимка 8). А
накрая от името на ръководството на РО
бе отправена благодарност към управителя на ресторант „Тифани” Митко, и към
Валерия и Мария за активното им съдействие по време на провеждането на празненството.
Варна

Снимките,
споделени
от
Нели
Панайотова, разказват за едно изпълнено с приятни преживявания пътешествие на група варненци до… географския
център на България, намиращ се в местността „Вътро поле” на 1300 м. височина.
„Узана” е не само сърцето на България
– тя е и сърцето на Стара планина.
Разположена на прехода между суровия
Централен Балкан и мекия заоблен релеф на Източна Стара планина, тя е истинско природно богатство от уникални,
спиращи дъха гледки; а с богатото си историческо минало, съхранената природа
и чудесни възможности за отдих през цялата година винаги е била привлекателна
за туристите. Намира се точно в подножието на връх Исполин и е най-обширната поляна у нас, обградена отвсякъде с
гори. Названието „Узана” идва от турската
дума „узун” - дълъг, широк, обширен. И,
варненци, след като си направиха снимка за спомен на това историческо място,
продължили пътуването си през прочутия етнографски комплекс „Етъра”, разгледали Соколския манастир и запалили
свещица за здраве, а после обиколили
и центъра на Габрово. Преизпълнени с
впечатления от видяното, се върнали у
дома от доволни – по-доволни!
Петра Ганчева

Децата ни прегръщат
с очите и душите си
Дядо Коледа в Специално училище
за ученици с увреден слух „Свети Иван
Рилски” в Търговище

А след това дойде редът на една очарователна изненада – прекрасно изработени пожелания, поставени в плетена
кошничка – всяко от различна цветна
хартия, навита на руло, завързано също
с цветна панделка и поставена отгоре й
розичка. Кошничката обиколи всички
маси, като всеки си избираше това, което му харесва. Хората се радваха от сърце на искрените думи в тях и първата от
дамите побърза да покаже отправеното
й пожелание: „Екзотично пътешествие до
Гренландия с Дядо Коледа! С хитрост на
ума – куп парички у дома!” Някои от пожеланията бяха толкова весели и шеговити, че предизвикваха спонтанен и непринуден смях…
Дойде редът и на втората, не по-малко
емоционална и приятна изненада: томболата с късмети. Късметлиите – независимо дали бяха мъже или жени, бяха
много доволни от новите си придобивки, получени благодарение на късмета
им. Най-щастливи от спечелените награди останаха Милена и Янка. Естествено,
най-голямата награда взе най-малкият

По случай най-светлия християнски
празник - Коледа ученици организираха тържество за свои връстници със
сензорни увреждания. Възпитаници на
ПГЧЕ „Митрополит Андрей” и I ОУ „Христо
Ботев” в града „доведоха” Дядо Коледа
в училището за ученици с увреден слух
„Свети Иван Рилски”. Инициативата е на
дванадесетокласничката Силвена Гоман.
Тя, заедно със свои съученици и съмишленици, и учителката по английски език
Ренета Стоименова организираха празнично представление, като влязоха в ролята на Дядо Коледа, Снежанка и помощниците им.
За да се случи това, два месеца предварително Силвена започва инициатива за
събиране на подаръци от цялата страна.

Отзоваха се както деца, така и възрастни, а тя и цялото й семейство грижливо
и старателно събираха, сортираха и опаковаха дошлите от цялата страна подарените новогодишни изненади. Девойката
потърси съдействието и на педагозите
в специалното училище и се отзовава
Тодорка Димова, психолог, с която не за
първи път организират съвместни мероприятия на деца от масово училище и
деца с обучителни проблеми като част от
проекта „Твоят час”.
„Смятам, че освен да науча нашите
ученици да бъдат добри хора и граждани,
много важна е и тяхната социална интеграция и пълноценната им реализация,
за да се почувстват значими, уважавани,
обичани, да бъдат оценени като личности” – сподели г-жа Димова мотивите за
своето участие в инициативата.

Групата млади хора организира и специално тържество, на което Дядо Коледа
да връчи подаръците. Празникът започна с историята на Дядо Коледа, разказана
от Силвена. Директорът, г-н Милачков,
се обърна с топли приветствени думи по
повод предстоящите празници към своите възпитаници и увери Дядо Коледа, че
всички те са добри, послушни и ученолюбиви деца и са заслужили подарък.
Когато раздаваха торбичките с изненади, белобрадият старец и помощниците
му разговаряха на жестов език с всяко
дете. Блясъкът и искрите на щастие в
очите на всички не могат да се опишат. Те
са запечатани в множество снимки.

Въпреки малкото време, в което участниците имаха възможност да творят, активността на децата беше изключителна
голяма - само за един месец в конкурса
се включиха 58 ученици от София, Кула,
Враца, Шумен, Пловдив, Добрич, Бургас,
Монтана, Свищов, Петрич и др. селища на
България, както и българчета от българските училища в Лондон, Рим и Атина.
Конкурсът бе организиран и осъществен от Сдружение „Шанс чрез умения”
и онлайн списанието „Щъркел”, което
стартира чрез приключилия през април
социален проект „Щъркелите”, в партньорство със сдружение „Обединение
Светилник
България”,
фондация
„Кузманов“, АРДУС и фондация за информационен обмен и обслужване на слепи
и инвалиди „Равностойно партньорство”.
На финала се включиха още 3 организации: фондация „Конкордия-България”,
фондация „Приятели на България” и ЦСРИ
„Благовещение” към фондация „Каритас”.
Партньорите осигуриха специалните
награди за всички деца и направиха финалното събитие в Чешкия център истински празник за присъстващите, който
завърши, както си му е редът, с „унищожаването” на една изключително вкусна
торта.
Имаше специални награди за всички
специални участници в конкурса, които изпратиха своите прекрасни творби.
Една от най-важните беше специалната
награда на списанието „Щъркел” за колективно участие, кръстена „Щъркелово
ято” - защото вярваме, че човек найдобре развива своите качества заедно с
други като него, в приемаща и любяща
среда.
Пожелаваме на всички здраве и се
разделяме с една мощна приятелска благословия за успех! Казваме „Доскоро!”,
защото още през февруари следващата
година ще обявим новия конкурс.
Поздравяваме всички участници от
АРДУС в Пловдив и им пожелаваме още
много такива участия и успехи!
Силвана Павлова

И в ТО празнуваха
„Дори на истинската Коледа не се
чувстваме толкова щастливи!”, споделиха
младежите. „Може би ни свързва невидима нишка, която се заплита, но не се къса
или защото обичаме децата да ни прегръщат с очите и душите си.” Имената на тези
млади хора са: Силвена, Айхан, Пламена,
Емине, Кими, Яна, София, Марта, Емона,
Рени.
Децата-домакини подариха на гостите
саморъчно изработени картички, в които
им благодарят за добрината, човечността и приятелството. Взаимно се увериха:
„Ще ви пазим там - отляво!”
Диана Минева, главен учител

„Роди се дете,
Син ни се даде”

Резултатите от Първия национален
ученически конкурс „Роди се дете, Син ни
се даде” бяха обявени на 12 декември в
Чешкия културен център в София.

И членовете на най-малките съюзни поделения – териториалните организации
(ТО) – също празнуваха предколедно, почти по едно и също време с членовете на районните организации от Дупница, Плевен,
Бургас, Пловдив и Шумен. И навсякъде е
имало както много наздравици, така и много танци и хорà, а също и забавни игри и
томбола с разнообразни награди.

Петя Митева, председател на териториалната организация на глухите в
Добрич, описа накратко как са прекарали, а накрая отправи и сърдечен поздрав
към всички – съюзното ръководство и
съюзните членове: „Отново заедно се събрахме да изпратим тържествено годината и с нови надежди да посрещнем идващата! Макар празненството да започна
с авария в електрическата инсталация в
сградата, спокойно изчакахме от ЕнергоПро да отстранят проблема. И после продължихме - с весело настроение, много
шеги и забавна томбола до късните часове. Пожелаваме на всички весела Коледа
и щастлива Нова година!”

Съюзен живот
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В ТО на глухите в Перник по същото
време с добричлии са празнували заедно. Прекарали си чудесно и, както се
вижда от снимката - весело и в приповдигнато настроение, изпратили символично старата година...
Петра Ганчева

Нека бъдем по-добри!

рант „При Пешо морския”. Бяхме поканили да бъдат с нас и приятелите ни от районната организация в Горна Оряховица
и така празнувахме заедно.
Преди да бъде даден стартът на забавата, секретарката на ТО Маргарита
Колева поздрави всички присъстващи и
пожела много здраве, радост и щастие.
Имаше много забавни и весели моменти, а също и много танци. Масите
бяха отрупани с много ястия, питиета и
домашно приготвени баници. Всички останаха доволни, а появата на коледарите повдигна още повече градуса на настроението ни, защото ни приветстваха
с песни и танци.
Нека се научим да прощаваме, нека
бавно остаряваме, нека повече да се обичаме, нека бъдем по-добри не само в такива дни!
Весела Коледа и щастлива Нова година
на всички!
Маргарита Колева,
ТО-Велико Търново

Празнична кулинарна
изложба

На 17 декември членовете на нашата
териториална организация се събрахме
на коледно-новогодишен банкет в ресто-

На 12 декември в нашия град се проведе празнична кулинарна изложба под
надслов „От кухнята на баба и виното
от дядо”. На изложбата се представиха
много добре с вкусните гозби Гълъбина
Зашева, Ваня Тодорова и Любка Велкова.
За доброто им представяне бяха награде-

ни от кмета на Пазарджик с грамота, грил
скара и парична награда.

Ръководството на териториалната организация на глухите също им благодари
и им пожелава от сърце много здраве
през новата година и все така достойно
да представят СГБ.
Румен Велков,
председател на ТО-Пазарджик

Ваня Петкова – с
участие в коледна
изложба

Могат да се видят изключително красиви керамики, текстилни композиции,
стъклопис, графика, акварел, маслена,
акрилна и смесена техника, пластики от
камък - все уникални творби.

Творбите се продават, има такива и на
символична стойност, които биха били
чудесен коледен подарък. Изложбата ще
остане поне до средата на януари. На откриването имаше много гости и приятели
на художниците. Към всички тях галеристът-художник Пенка Атанасова отправи
пожелания за весели и светли празници.
Текста подготви Петра Ганчева
Снимка Ваня Петкова

За поредна година в Кърджали на 16
декември се състоя традиционната коледна изложба. 77 творби подредиха
в Керимовата къща творците от града,
сред които беше и художничката с увреден слух Ваня Петкова.

МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ

Център Дайър Арт

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Джоузеф Ф. и Елена В. Дайър с право могат да се
гордеят с техния Арт Център в Рочестърския институт, открит през есента на 2001 г. Центърът е една от
най-съвременните галерии, в която се представят произведения на изкуството, създадени от настоящи студенти, възпитаници и художници, които са признати на
национално и международно ниво. Всички тези хора на
изкуството са глухи, увреден слух и/или съмишленици
на общността на глухите.
Центърът също е домакин на редица образователни
дейности, които се провеждат периодично в него, като
лекции и демонстрации. Неговата уникалност е в това,
че за разлика от останалите галерии на територията на
института в Рочестър, той постоянно представя колекции от творби на художници с увреден слух.
В средата на ноември центърът, съвместно с Принт
клуб (The Print Club - организация, посветена на насърчаването на изобразителното изкуство и графиката, създадена още в далечната 1930 г.) откриха годишна изложба с над 500 творби, включени в ефектна и оригинална
експозиция.
В галерията беше открита и изложба с творби, посветени на жестовия език; а от 4 ноември до 27 януари
галерията представя експозиция, посветена на 200-годишнината на Рочестърския институт, дал образование
и престижна професия на много глухи хора.
Превод Петра Ганчева
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ЛЮБОПИТНО

Всичко за Коледа

Коледа ни залива отвсякъде - по вестници, телевизия,
в песни и реклами. Отеква и
в сърцата ни с представата
за чист, пухкав сняг, топъл и
уютен дом, подбрана трапеза и, на колкото и години да
сме - подаръци под елхата..
Седмица-две преди уречения ден бъркаме дълбоко
в отънелите си джобове,
вадим левчета и стотинки, кътани за посрещане на
празника и подаръци на близките; вкъщи замирисва на
портокали и мандарини…
А на сърцето става някак
тъжно-весело – все пак, търкулнала се е неусетно още
една година...
Корените на Коледа
Името Коледа идва от римското „calende”. С „календе”
римляните означавали първия
ден на всеки месец. По силата
на фонетични закони „календе” в българския език станало
Коледа. Според Светото писание, придаването на някакво
по-особено значение на рождения ден е езически обичай
и тези, които го празнуват,
неизменно са сполетявани от
божествения гняв. Логично е
тогава да се запитаме - откъде
е дошла традицията да празнуваме Рождество Христово и
защо е избран точно този ден?
През IV век император Константин Велики обявява 25
декември за рождена дата на
Спасителя. Това бил тънък так-

тически ход, с които той искал
да наложи новата вяра. Въпреки, че християнството било
прието за официална религия
в Рим, си оставало чуждо на
народа, който чествал старите
си езически празници. С ясното съзнание, че не може да
изкорени тези хилядолетни
обичаи, императорът решил
да ги слее с новата религия и
така да я направи по-близка на
хората. Припокриването на датите с този култ, който без това
напомнял на християнската легенда за раждането на Христос
от Богородица (Слънцето също
било родено от непорочна небесна богиня), било успешен
ход, който приобщил не само
римляните към новата религия, но и всички новопокръстени народи, включително и
българите.

Макар че днес коледната
елха се счита за християнски
обичай, всъщност той възниква в древността. В Древен
Египет са украсявали палмите.
Германските племена по-късно
украсяват вечнозелени клонки, за да отпразнуват дара насветлината около най-късия ден
на годината – 21 декември. В
началото хората са украсявали
само клонки от елхи, ели, борчета и чак през 1597 г. започват да украсяват цели дървета.
Вечнозелените дръвчета символизират вечен живот. Те са
сред най-значителните части

КРЪСТОСЛОВИЦА

Водоравно: 1. Планински курорт в Зап.Родопи с няколко ски-писти и шанци,
лифтове и ски-влекове. 6. Планинска върба. 7. Град в Зап. Франция. 8. Герой на Й.
Йовков от разказа „Случайни гости”. 11.Примитивно плавателно средство. Река в
Европейската част на Русия. 14. Замръзнала вода. 15. Бозайник от сем. котки. 16.
Теснопола дреха от радомирско. 18. Каменарски взрив. 19. Река в Португалия.
20.Американски крокодили.
Отвесно: 1. Голяма декоративна градина. 2. Наша планина. 3. Една от зодиите.
4. Герой от филма „Момчето си отива”. 5. Дневна граблива птица. 9. Унгарски поет
/1877-1919/ - „Кръв и злато”. Х10. Род северен елен. 11. Партия игра на тенис. 12.
Река в Италия, приток на река ПО. 14. Граница, пределна норма при извършване
на определена дейност. 15. Постоянен воден поток. 16. Огнетечна силикатна маса.
17. Птици от разред безкрили, подклас бягащи птици. 18.Уред за определяне скоростта на кораб.
Съставил: Иван Манчев

от празничния обред. Постепенно украсите на елхата стават по-богати; коледните дръвчета се обкичват с гирлянди,
множество светлини и коледни
играчки. Обикновено на върха
на коледната елха стои голяма звезда, която символизира
пътеводната звезда, показала
пътя на тримата мъдреци при
раждането на Иисус. За първи
път елхата става коледно дръвче в Германия. От германските
обичаи дошъл и този, елхата да
се украсява с играчки, светлини и под елхата да се оставят
много подаръци. В България
обичаят да се украсява елха
идва от Русия. Руснаците уреждали коледни дръвчета в по-големите градове на страната ни
по време на Руско-турската
освободителна война. Така елхата станала една от най-популярните в България. Тя е не
само коледно, а и новогодишно дръвче.
България винаги е била отворена за света и за нововъведенията. Наред с песничките
за раждането на младенеца,
идват коледните венци. И не
на последно място - коледният
чорап, който вече заема подобаващо място в българските
домове.

магазините за коледна украса,
дори на уличните сергии. По
традиция децата очакват много и разнообразни лакомства
в него в Коледната нощ. Едно
от големите забавления е вечерната проверка на коледния
чорап - дали пък някое обичливо джудже не е сложило някоя вкусна бонбонка, орехче,
шоколадче, коледно бастунче,
а защо не и малка коледна играчка? Ако не сте използвали
този начин да предизвикате
коледно настроение и очакване във вашите деца – коледния
чорап е добра идея. От време
на време поставяйте по някое
лакомство в него и това ще
бъде повод за весели разговори относно щедростта и добротата, приказни очаквания
и весели подскачания. Много
неща може да се напишат за
коледните чорапи, но май е подобре да проверите дали и във
вашия чорап няма нещо сладичко? Нека не забравяме, че
по Коледа стават чудеса!
Коледният дух в писмата
до Дядо Коледа

шебници, магьосници, феята
на зъбките и Дядо Коледа. В
основата на тази вяра е свръхестествената им сила да материализират подаръци на децата. Днес, разбира се, младото
поколение жадува за телефони
и лаптопи, таблети и всякакви
най-нови електронни джаджи.
Интересното е, че между
детските писма са се промъкнали и такива на възрастни.
Може пък и тяхното желание
да се сбъдне!
И един съвет към татковци
и майки: Не изхвърляйте детските писма, съхранете ги за
семейната история, само че някъде, където детето не може да
ги намери – скрити нависоко в
гардероба или на тавана. Когато порасне и вече престане да
вярва в добрия старец, покажете му ги – заедно с албума с
бебешките снимки, за него те
ще бъдат сред най-милите спомени от детството!
Коледната трапеза

Подарък в... чорап
Коледни чорапи вече може
да се намерят навсякъде – в
касите на супермаркетите, в

С времето все повече децата ни се променят. Всяко
дете, обаче, преминава през
периода на вярата във въл-

На Коледа в България се
коли прасе. С това идва краят
на постите. На българската трапеза след Бъдни вечер традиционните ястия са от свинско
месо, патица, пуйка или гъска,
домашни колбаси, баница със
сирене и яйца, сладкиши.
Текста подготви от
публикации в интернет
Петра Ганчева

Нетрадиционно за коледното дръвче

Най-чаканите, най-пъстрите
и красиви празници Коледа и
Нова година идват съвсем скоро и трепетът около украсата и
подготовката на дома за посрещане на хубавите дни става все
по-голям. Ако обичате при декорирането на дома да използвате фантазията и сръчността си,
то тук ви предлагаме няколко
идеи как да се сдобиете с оригинална украса именно за Коледа. Вдъхновението е един от
най-големите символи на този

празник, няма спор. И не е нужно някакво вълшебство, ако сте
от хората, които не искат отрязано дръвче в дома си, нито пък
пластмасово – просто проявете
малко фантазия, малко умения и
сръчност!
Сред оригиналните хрумки,
които виждате на снимките са:
- Дръвче от книги;
- Да усучем по умен начин метални жици, които да ни създадат перфектната украса;
- Да използваме няколко пи-

рончета, коледни светлинки и
творчество, за да си нарисуваме
коледно дръвче на стената…
Опитайте и вие, ако ви осенят
вдъхновението и фантазията!

