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ВЕСЕЛИ И ЧЕСТИТИ КОЛЕДНИ И 
НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

ИЗПРАЩАМЕ ДОСТОЙНО 
ЮБИЛЕЙНАТА 2017 Г.

ПРИКАЗКА ЗА КРАСОТАТА

Скъпи съюзни членове, прия-
тели, колеги и съмишленици,

с настъпването на всяка една 
следваща година настъпва и нов 
етап от живота ни. И преди да пре-
минем към него, нека погледнем 
назад и видим каква беше изми-
налата година, какво сме преживе-
ли, какво сме успели да свършим и 
какво сме постигнали като цяло. 

2017 година бе една ползот-
ворна година за Съюза на глухи-

те в България, в която освен, че 
се радвахме на постигнатото, си 
взехме поука от това, което не 
успяхме да осъществим. Една 
такава нереализирана отдавнаш-
на мечта бе узаконяването на 
българския жестов език, която 
въпреки положените усилия бе 
провалена и то на политическа 
основа – противопоставянето на 
партиите в парламента доведе 
до неприемането на проектоза-
кона за българския жестомими-

чен език. Въпреки това, имаме 
вярата и надеждата, че в скоро 
време тази мечта ще се сбъдне. 

2017 година бе и една юби-
лейна година. В началото й, през 
януари, единственото специали-
зирано печатно издание за хо-
рата с увреден слух, създадено 
и издавано от Съюза на глухите 
в България – вестник „Тишина” – 
отбеляза своята 60-годишнина. 
Четири районни организации 
на СГБ също навършиха 60 годи-
ни – през далечната 1957-а бяха 
основани организациите в Стара 
Загора, Плевен, Русе и Шумен. 
Не на последно място – своите 
юбилейни десет години отбеляза 
и Младежката организация към 
СГБ.

В национален план Съюзът на 
глухите в България успя да реа-
лизира няколко мащабни проя-
ви: в края на месец март в град 
Велико Търново се състоя кон-
курсът за мис и мистър „Тишина” 
с пролетен бал, организиран съв-
местно с Младежката организа-

ция към СГБ (МОСГБ); осъщест-
вен бе младежки лагер-семинар 
с общо събрание на МОСГБ в хо-
тел „Мальовица”; осем от съюз-
ните предприятия „Тих труд” взе-
ха участие в Шестия европейски 
форум на предприятията и коо-
перациите на хора с увреждания. 

В началото на юни в град 
Карлово се състоя 27 Национален 
фестивал на художествената са-
модейност в Карлово с участието 
на 150 самодейци и ръководите-
ли, и с над 500 зрители с увреден 
слух. 

Най-наситен и богат откъм 
дейност бе месец септември 
- от 1 до 3 септември на язо-
вир „Копринка” съвместно със 
Спортната федерация на глухите 
в България (СФГБ) се състоя пър-
вото Държавно първенство със 
състезание по риболов. Пак съв-
местно със СФГБ от 29 септем-
ври до 1 октомври в София СГБ 
организира и проведе Държавно 
първенство по шах. А поредният 
национален семинар с ръковод-

ствата на РО и ТО и представите-
ли на клубовете на женсъветите 
и възрастните хора се състоя от 
7 до 9 септември в Приморско. 
И накрая, за финал, на 23 сеп-
тември, в София, СГБ и още 12 
организации за и от хора с увре-
ден слух тържествено отбеляза-
ха международната седмица на 
глухите и международният ден 
на глухите.

Както се вижда от равносмет-
ката дотук, изпращаме достой-
но старата година. И заедно, с 
усилията на всички вас, нека да 
продължим напред, в бъдеще-
то. Да прекрачим прага на нова-
та, 2018 година, с вяра, оптими-
зъм и надежда за също толкова 
спорна, успешна и ползотворна 
дейност за доброто на всички ни. 
Пожелавам на вас и вашите се-
мейства здраве, много радостни 
и щастливи мигове, успехи и бла-
гополучие! И нека да са весели и 
честити за всички вас коледните 
и новогодишните празници! 

Отива си още една година от 
съюзния живот. И, както се каз-
ва, в такива моменти забравяме 
лошото, неприятностите и неспо-
луките. Спомняме си единствено 
хубавите моменти, които през 
2017-а за мнозина се оказаха… 
юбилейни! Първият, още в нача-
лото на годината, юбилей бе този 
на вестник „Тишина”, последван 
от 60-годишнините на районните 
организации в Стара Загора, Пле-
вен, Русе и Шумен. Последваха 
ги младите хора с увреден слух, 
които отбелязаха десетгодишни-

ната от създаването на младеж-
ката организация към СГБ.

Наравно с тях юбилейни го-
дишнини имаха териториалните 
организации в Перник и Свищов 
– 40 години; а тази в Кюстендил 
– навърши хубавите 30 години. 
Вестникът отрази подобаващо 
честването на големите юбилеи, 
но нека не се забравя, че именно 
от малките организации са тръг-
нали големите!

Четете на стр. 4

Празнично приветствие на Николай Нинов, председател на СГБ

Красотата, съвършената женска красота…  
Бог е свидетел, че глухите жени я притежават! 
Младостта им е невероятно красива. С най-изис-
каното чувство на скромност, но и с онази дарба 
да бъдат съвършените създания на този свят. 

Затова е и разказът на индийската журналистка 
Уагиша Мишра „Пътуване в тишината”, в който се 
говори за глухи участнички в конкурсите за кра-
сота, излизали наравно с чуващи конкурентки на 
световните подиуми. 

Четете на стр. 7

 В  този брой на в. „Тишина” поместваме 

 Д Е К Л А Р А Ц И Я 
на ръководителите на национално представи-

телните и неправителствени организации на глухи-
те в България за изразеното от тях възмущение от 

некоректната политика с  инициативата на Общест-
вения съвет към  парламентарната комисия по вза-
имодействие с НПО и жалбите на гражданите (КВО-
НЖГ)  във връзка със създадената „Работна група 
за подготовка на Закон за жестовия език”. 

 Четете на страница 3

АКТУАЛНО

Идва Коледа – 
светият ден!

Идва Нова година – 
с първия ден на надеждата!

 За нашите празници четете на стр. 6

Идва Коледа – Идва Коледа – 
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Както вече писах в началото на годината, в отчетния доклад 
на Съюза на глухите в България за извършената дейност до Ми-
нистерския съвет фигурира и дейността на редакцията на вест-
ник „Тишина”. Към нея, в качеството си на социална медия, е и 
фейсбук страницата на Съюза на глухите в България. Тогава, в 
публикацията с новите данни (поместена в бр. 8 на в. „Тишина”) 
бе подчертан един немаловажен факт – големият брой посе-
щения на страницата, надхвърлящ 30 000 души за три месеца. 

Тези посещения всъщност са основният показател за нарас-
налата популярност на съюзната страница във фейсбук и, кое-
то е не по-малко важно – тя вече редовно се споделя не само 
от двете сходни страници на РО-Пловдив и „Тих труд”-Бургас, 
но и от много нейни редовни посетители. Кои са най- четени-
те публикации за последните три месеца? Според аналитич-
ните данни, най-много преглеждания, реакции и коментари 
през ОКТОМВРИ има новината за започналото изплащане на 
помощните средства съгласно чл. 51 от ЗИХУ, прегледана от 
2027 души. На второ място по този показател е съобщението за 
предстоящото участие в конкурса в Париж, Франция, на българ-
ските глухи представители Светла и Кирил – 2 025 души. Третото 
място по брой четения и прегледи заема новината за промя-
ната в Закона за хората с увреждания относно намаляване на 
административната тежест – 987 души. Четвърти е албумът на 
Сунай Сабриев за проведения 12 турнир по спининг в Русе – 789 
души; пети е албумът на РО-Бургас „Изживяхме незабравимо 

пътешествие” от Мария Грудова и Матилда Чорней – 656 души 
и на шесто място се нарежда гледаният от 503 души видеоклип 
за провеждането на Европейски форум на преводачите (EFSLI).

Най-много преглеждания, реакции и коментари през НО-
ЕМВРИ – 2 252 души има споделеното от страницата на хората 
с увреждания Становище на организациите на хора с увреж-
дания, между които и СГБ, относно предстоящите промени в 
ТЕЛК. 

1 299 души са прочели споделената публикация на онлайн 
изданието „24 часа” за недостига на ресурсни учители за деца с 
увреден слух; а 887 души са прегледали публикацията, свърза-
на с реформата в ТЕЛК.

До излизането на този, последен за годината брой, през 
ДЕКЕМВРИ най-много преглеждания, реакции и коментари 
има албумът „Както се трудим – така и се веселим” на Илияна 
Калинкова от Бургас – 650 души.

Със сто по-малко на второ място е новината за победата на 
българския национален отбор по футзал – 509 души. А поздра-
вът, отправен към студентите с увреден слух по повод техния 
празник – 8 декември, е прочетен от 413 души.

Това, което е най-радващо е, че в момента, в който се пуб-
ликува онлайн всеки пореден нов брой на вестник „Тишина”, 
той веднага е споделян не само в двете фейсбук страници  на 
Пловдив и Бургас, но и в профилите на отделни посетители на 
съюзната страница! И, равносметката е, че за октомври бр. 17 и 
бр. 18 са прегледани от 791 души; бр. 19 и бр. 20 – от 1 254 души 
и бр. 21 – от 337 души. 

Фактът, че страницата всяка седмица се посещава от близо 
1730 души, е и доказателство за нарасналия интерес към съюз-
ната фейсбук страница и това, което се публикува в нея. И не 
само това – той показва, че именно съобразяването с желани-
ята, проблемите и търсенията на хората с увреден слух прави 
една онлайн медия търсена и желана.

Петра Ганчева, 
администратор на фейсбук страницата на СГБ

С утвърдено име във фейсбук мрежата

МОСГБ с офис в сградата на 
Съюза на глухите в 
България

Здравейте, мла-
ди членове на 
МОСГБ! 

Искаме да Ви 
съобщим една 
прекрасна нови-
на. Младежката 
организация при 
Съюза на глухите в 
България вече има 
свой офис. Офисът 
е на 4 етаж в сгра-
дата та СГБ на ул. 
„Денкоглу” 12 -14.

Всеки ден, от 
понеделник до петък, от 12.00 до 17.00 часа, там за 
вас ще работи председателката на МОСГБ Росица 
Караджова.

Всички членове на възраст от 16 до 35 години 
могат да посещават офиса, когато имат въпроси за 
дейността, когато имат нужда от помощ, от инфор-
мация, или за разясняване на специфични пробле-
ми в работата на младежката организация.

Юбилеен албум за 
10-годишнината на МОСГБ

Във връзка с чества-
нето на 10-годишнината 
от основаването на мла-
дежката организация 
при Съюза на глухите 
в България бе издаден 
юбилеен албум.

Албумът бе предста-
вен на самото честване, 
което се състоя в хотел 
„Маринела” на 25 ноем-
ври тази година. В него 
се съдържат поздрав-
ления на председателя 
на СГБ Николай Нинов 
и на председателката 
на МОСГБ Росица Караджова, както и много богат 
илюстрационен материал със снимки от създаване-
то на МОСГБ и досега. 

Поради големия интерес, ръководството на 
МОСГБ реши да го предостави и на всички желае-
щи членове на младежката организация от София и 
страната.  Заявки за закупуване на албума могат да 
се правят до началото на месец февруари в офиса 
на МОСГБ. Цена все още не е определена до съби-
рането на окончателните бройки. Ако имате въпро-
си – моля пишете на лично съобщение.

Росица Караджова, председател на МОСГБ

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН Продължихме традицията
На 12.11. град Шумен беше до-

макин на поредната приятелска 
среща по футбол и състезание по 
шахмат между отборите на Шу-
мен, Търговище, Варна и Добрич. 
Тези спортни инициативи са про-
дължение на взетото преди годи-
на решение на всички участници 
в предишната футболна среща да 
се продължи традицията, която 
да стане ежегодна. След оспорва-
ни и изпълнени с много емоция 
мигове на спортна надпревара, 
класирането е както следва:

Шахмат, жени: 
1. Айлян Мехмедова, 
Търговище; 
2. Недялка Панайотова, Варна и 
3. Маргарита Ваклева, Варна.

Шахмат, мъже: 
1. Лозен Георгиев, Шумен; 
2.Тихомир Тодоров, Варна и 
Мирослав Александров, Варна.

Футбол: 
1. Търговище, 
2. Шумен, 
3. Добрич, 
4. Варна.

Петя Митева

Както се трудим – така се и веселим!

Задружният колектив на „Тих труд” в Бургас на Никул-
ден, който е и празник на нашия град, даде своя принос 
за изпълнение на производствената програма на пред-
приятието. И, както се полага, който се труди - след това 
се весели - така и ние се събрахме да отпразнуваме този 
светъл празник. 

Честит Никулден на всички именници, нека са здрави, 
щастливи и благословени!

Илияна Калинкова



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА 33321 декември 201721 декември 201721 декември 2017 АктуалноАктуалноАктуалноАктуалноАктуалноАктуално

 НА 2 ДЕКЕМВРИ ТАЗИ ГОДИНА В СГРАДАТА НА 
СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ В СТОЛИЦАТА, 

НА УЛ „ДЕНКОГЛУ”, № 12-14, 
СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО 

ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ГЛУХИТЕ - 

СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 

АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ, 

СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕВОДАЧИТЕ 
НА ЖЕСТОВ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ, 

ФОНДАЦИЯ „ ГЛУХИ БЕЗ ГРАНИЦИ”.

Срещата бе ръководена от Николай Нинов, 
председател на Съюза на глухите в България.

УЧАСТНИЦИТЕ В СРЕЩАТА ИЗРАЗИХА 
СВОЕТО ВЪЗМУЩЕНИЕ ОТ НЕКОРЕКТНАТА ПОЛИТИКА 

С  ИНИЦИАТИВАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ  
ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

НПО И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ (КВОНЖГ)  ВЪВ ВРЪЗКА 
СЪС СЪЗДАДЕНАТА „РАБОТНА ГРУПА ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ЗАКОН ЗА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК”.

 Във връзка с този акт участващите в срещата 
подписаха следната ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
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40 ГОДИНИ ЗАЕДНОСТ!

През студения декемврийски ден на 
9.12.2017 година в уютния клуб на ТО-Пер-
ник се проведе скромно тържество в чест 
40-годишнината от създаването на клуба. 

Специални гости бяха председателят на 
РО-София Дамян Калчев, координаторът на 
РО-София Илиян Радев и председателят на 
дупнишката организация и член на Управи-
телния съвет Петър Тричков. Домакинът – 
Валери Лозанов, председател на ТО-Перник, 
откри тържеството  с малка ретроспекция на 
историята на клуба, спомена имената на ак-
тивистите и бившите председатели на клуба 
и пожела здраве и успех на присъстващите. 

След това даде думата на Дамян Калчев, 
който от името на цялата софийска органи-
зация пожела здраве и късмет на всички 
членове на ТО-Перник. 

Петър Тричков от името на ръководство-
то и членовете на РО-Дупница подари кар-
тина за спомен и каза, че всички трябва да 
се събираме така и да сме заедно винаги и 
завинаги.

Хората бурно аплодираха изказващите 
се и настъпи очакваният от всички момент: 
запалването на свещите на изкусно напра-
вената торта с изписан на нея надпис, пос-
ветен на юбилейната годишнина. След като 
Валери Лозанов запали свещите, всички се 
събраха и направиха снимки за спомен.

По- късно хората се отдадоха на сладки 
приказки, на хубаво ядене и за финал, ес-
тествено, си хапнаха по парче от вкусната 
торта. Получи се един много задушевен и 
приятелски празник, който доказа, че сред 
хората от пернишката организация има ува-
жение, сплотеност и взаимопомощ. Пожела-
ваме все така да бъдат заедно!

Дамян Калчев, 
председател РО-София

40 ГОДИНИ ТО НА ГЛУХИТЕ В ПЕРНИК

ВИНАГИ ЕДИННИ – И В ТРУДНОСТИ, И В НАЙ-ДОБРИТЕ ДНИ
През лятото на 2007-а заедно с тога-

вашния председател на СГБ Васил Панев и 
екипа на специализираното телевизионно 
предаване заминахме за Кюстендил. Пово-
дът бе отбелязването на 20-годишнината от 
основаването на териториалната организа-
ция. Денят бе 16 юни – тогава се запознах с 
глухите кюстендилци. Гергана Никифорова, 
председателката им, познавах от участията 
й в съюзните фестивали, където тя се пред-
ставяше успешно и стилно, с неподражаем 
начин на синхронно изпълнение на народни 
песни с жестов език. Тогава, преди да прес-
тъпя прага на клуба, вече знаех от предсе-
дателя на СГБ, че съюзното ръководство е 
подпомогнало финансово ремонта на клуба, 
а ръководството и част от членовете, сред 
които самата Гергана, секретарката Мария 
Стоицова, Бисер Илчев, Росен Владимиров, 
Ирена Николова и още няколко млади енту-
сиазирани хора с увреден слух, запретнали 
ръкави и се включили с труда си в ремонт-
ните дейности… До ден днешен тази терито-

риална организация е сред най-активните и 
приносът за това продължава да бъде както 
на ръководството, така и на самите члено-
ве, които виждате на снимката, направена 
от мен в онзи знаменателен ден. До ден 
днешен Гергана, както и всички от ръковод-
ството, не спират да се раздават за благото 
на хората с увреден слух в Кюстендил. А те, 
както и перничани, както и свищовлии – са 
винаги заедно, винаги се подкрепят взаим-
но и независимо от трудностите, пак заедно 
продължават напред – към бъдещето. 

Ние, екипът на вестник „Тишина”, които 
най-добре познаваме техния живот с труд-
ностите и проблемите им, но и с радостите 
и успехите, отразени на страниците на на-
шия любим и обичан вестник, им пожела-
ваме от все сърце много здраве, лично и 
семейно щастие. Не губете вяра, приятели, 
в утрешния ден! Нека да е честита, благо-
датна и ползотворна новата 2018 година за 
всички вас!

Петра Ганчева  

30 ГОДИНИ ТО НА ГЛУХИТЕ В КЮСТЕНДИЛ

ЕДНА НЕЗАБРАВИМА СРЕЩА

На 23.04.1977 г. се учредява организацията в Свищов. 
Първият председател  е Виолета Горанова, последвана от 
Петър Горанов, а по-късно Голубин Каменов, Кънчо Кънев 
и Живка Йовкова.

С огромно удоволствие присъствах на този юбилей, 
който се проведе в обновения клуб на организация-
та. Изключително приятно и подходящо подреден за 
такъв забележителен повод - със снимки, отразяващи 
организационната дейност и с красива коледна украса. 
Отвсякъде лъхаше самочувствие на можещи и желаещи 
да работят членове. 

Навярно това вдъхновение идваше и заради специ-
алното присъствие на  кмета на града г-н Генчо Генчев, 

който с огромно уважение поздрави членовете на орга-
низацията, като подчерта че: „Независимо от това, дали 
хората имат увреждания или не, те са преди всичко хора, 
равни с всички останали!” От неговото изказване проли-
ча искрената любов и загриженост към хората с увреден 
слух. 

Да уважат тържеството присъстваха и Анелия 
Димитрова,  началник  на отдел „Социално подпома-
гане” и Йорданка Александрова, главен счетоводител 
към общината. ТО-Свищов има и нов организационен 
работник – Сашка, както я наричат всички.С подкрепата 
на ръководството и най-вече на Цецо, те се погрижиха 
всичко да бъде организирано перфектно. Разиграха том-

бола, подбраха приятна и подходяща за случая музика. 
Клубът бе оборудван с средствата на общината с всичко 
необходимо, за да се чувстват приятно членовете му. 
Председателят на районната организация на глухите в 
Плевен Димитър Петров награди дългогодишните члено-
ве и активисти. Множество снимки се направиха, за да се 
запамети този  незабравим момент.

Бъдете благословени, бъдете живи и здрави приятели, 
и вие, ръководители от община Свищов! Благодарим ви 
за грижите към хората! Нека успехите и  щастието бъдат 
ваши спътни ци!

Димитрина  Каракирова, координатор на РО Плевен

40 ГОДИНИ ТО НА ГЛУХИТЕ В СВИЩОВ
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Коледно парти в РО София

Сбогом, 2017 г.!

Коледен празник в ТО-Търговище

Както бяхме през цяла-
та година заедно, така и 
заедно я изпратихме на 16 
декември. За всички нас, 
от териториалната органи-
зация на глухите в Добрич, 
изминалата година беше 
изпълнена къде с приятни, 
къде с трудни моменти. Но 
беше ползотворна за нашия 
сплотен колектив!

Започнахме подготовката 
отрано. В нея се включиха не 
само от ръководството, но и 
останалите членове. Едни - с 
украсяване на клуба, други - 
с подреждане, трети - с ор-
ганизиране на томболата и 
т. н. Благодарение на РО-Ва-
рна имаме нови отоплител-
ни уреди и обстановката в 
клуба стана повече от уютна! 

Всички очакваха с нетър-

пение да се съберем заедно 
и изпратим старата година и 
с надежди да очакваме но-
вата. Традиция стана да ни 
гостуват приятели от Варна 
и Балчик, членове на РО-Ва-
рна. И въпреки,че повечето 

дойдоха след работен събо-
тен ден, атмосферата беше 
изпълнена с настроение и 
приятни емоции.

След традиционните наз-
дравици, поздрави и благо-
пожелания имаше две том-
боли - едната със забавни 
късметчета, а другата с пре-
дметни награди. Последва-
ха танци и хора до късните 
нощни часове.

Пожелаваме на всички 
наши приятели и познати от 
Съюза на глухите в България 
весели празници и щастли-
ва Нова година, изпълнена 
с надежда, добрина и обич!

Петя Митева, 
председател на ТО-Добрич

И тази година толкова 
бързо изтече - като пясък 
между пръстите ни… 2017-
а година, в която бяхме за-
едно, в която се трудихме 
достойно, в която постиг-
нахме много…

С много радост, с малко 

тъга и с очакване за една 
нова, още по-здрава и ус-
пешна година – символич-
но изпратихме старата и 
посрещнахме новата 2018 
г. в механата ,,Касъровата 
къща”. На тържеството с нас 
бяха и приятелите от други-

те регионални организации.
За доброто настроение 

си разиграхме забавна 
томбола, подготвена от 
Зоя Карамихайлова. Праз-
ненството ни продължи до 
късно през нощта.

Йорданка Димова

Ето, че отново дойдоха дните на  коледните и нового-
дишните празници. Районната организация на глухите в Со-
фия проведе на 14 декември  традиционното коледно пар-
ти в ресторант „Сите българи”. Тук видях много усмихнати 
лица и с усмивка ги посреща ръководството на РО-София. 
Изпълнени са с много надежди за нещо по-добро от досе-
гашния период.

За равносметката на изминалата година председателят 
на РО-София Дамян Калчев говори пред съюзните члено-
ве, които са дошли въпреки  заетостта им в работата. Той 
ги поздрави с добре дошли в прекрасния етно ресторант. 
Радва се, че са се събрали интелигентни хора и активисти. 
За изминалата година той посочи, че имаше трудности и не-
доразумения от страна на недоброжелатели, относно дей-
ността на организацията и дори отрази всички проблеми. 
„Но хубавото е“, подчерта той, „че ядрото на активисти и 
поддръжници се запази и ръководството на РО не допусна 
да има разцепление между членовете на съюза. Няма глухи 
и тежкочуващи, които да не са достойни да работят за съ-
юза на глухите.“ И г-н Калчев вярва в хората и те трябва да 
избират правилния път и без страх да продължат открито 
да казват всичко, което ги вълнува. Накрая пожела смелост 
и здраве на всички за идната година.

Панталей Христов, най-възрастният член в районния съ-
вет на организацията,пожела на всички „Здраве, здраве и 

пак здраве!” и поне малко да милеят в сърцата си за съюза. 
А заместник  председателят на РО Вежен Пеев заяви, че 
„Ще останем единни и заедно в борбата за по-добър жи-
вот! РО-София винаги е била открита и групата от активисти 
винаги е била сплотена и следващата година нека всички 
да са живи и здрави!” Зоя Гюрова, член на районния съвет, 
отправи сърдечно пожелание към всички „да са усмихнати, 
здрави и сплотени, и заедно да извървят пътя към доброто 
и обичта.”

След поздравленията имаше много смях и шеги, споде-

ляха се весели случки и спомени от минали години, напра-
виха се и много снимки за спомен. Накрая дойде и дълго-
очакваният момент с тегленето на томболата, изпълнен с 
много емоции. Финалният завършек беше с едно вихрено и 
буйно българско хоро, с което всички заедно – глухи и чува-
щи, изпратиха символично старата година.

Пожелаваме на всички наши приятели и съмишленици 
весели празници, изпълнени с радост и настроение, много 
здраве, успехи и късмет през новата 2018 година!

Зоя Гюрова

На 13 декември детската градина за 
деца  с увреден слух към столичното СУУУС 
„Проф. д-р Дечо Денев” проведе събитие, 
което събра и малки, и големи – „Коледна 
работилничка”. На призива, отправен от ръ-
ководството на детската градина, учители и 
възпитатели откликнаха всички – и децата, 
и родителите им:

„Мили дечица, майки, 
татковци, баби, дядовци... 
Коледното настроение пригответе 
и наши гости бъдете. 
Стари приятели срещнете 
и нови намерете! 
Заедно ще украсим коледна елха, 
ще й се насладим щом грейне тя. 
Като джудженцата на Дядо Коледа 
ще поработим, сурвачки 
и сувенири ще си изработим. 
Всеки с усмивка и много топлина 
ще си тръгне към дома!”

С много любов, старание и радост те 
участваха в изработването на играчки и ук-
расяването на елхицата. Направиха и сур-
вачките, с които да сурвакат за здраве учи-
телките, мама, тати, баба и дядо. А накрая се 
снимаха за спомен пред грейналата в цялата 
си прелест елха.

Коледна работилничка
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Интересни факти за Коледа 
- Много от писмата за Дядо Коледа, адресирани до Се-

верния полюс и пуснати в пощенската кутия, наистина се 
изпращат до там.

- Коледното дръвче (елхата) се отглежда цели 15 годи-
ни, преди да стане подходящо за продажба.

- Първата изкуствена коледна елха е създадена в Гер-
мания от изсъхнали гъши пера.

- Електрически лампички за украса на елха са използ-
вани за пръв път през 1882 г. Първите електрически лам-
пички за украса на коледната елха, а впоследствие – и на 
домовете, са дело на асистента на Томас Едисон – Едуард 
Джонсън, който изобретява електрически лампи за ко-
ледни елхи през 1882 г. 

- През 1843 г. Чарлс Дикенс написва „Коледна песен” 
само за 6 седмици.

- Около Коледа, повече от всяко друго време през го-
дината, се купуват най-много диаманти.

- Според рекордите на Гинес, най-високото коледно 
дърво е бор с височина 67 метра, изложено през 1950 г. в 
Сиатъл, Вашингтон.

- Традиционните три цвята на Коледа са зелен, червен 
и златист. Зеленото е символ на живота и прераждането, 
червеното символизира кръвта на Христос, а златистото 
представлява светлината и богатството.

- В Полша паяците и паяжините са често срещана укра-
са за коледните дръвчета, тъй като според легендата паяк 
е изплел одеалото за малкия Исус. 

- Древните хора считали имела за свещен, тъй като е 
вечнозелен и дава плодове през зимата. Вярвали, че има 
силата да лекува болести и да гони злите сили.

- Родината на цветето „Коледна звезда” е Мексико. 
Култивирано е от ацтеките, за които яркият червен цвят 
на цветето символизирал чистота, освен това го ползвали 
като лекарство за треска. 

- Първият документиран човек, украсил коледно дръв-
че, е реформаторът Мартин Лутър (1483 г. – 1546 г.). Спо-
ред легендата толкова бил удивен от красотата на звез-
дите, блещукащи между клоните на борчетата, че доне-
съл у дома си едно дръвче и го украсил със свещи, за да 
сподели картината с децата си.

- Най-ранната украса за коледната елха са ябълките.

- В света има около 2 милиарда деца на възраст под 18 
години. За да ги дари с подарък, Дядо Коледа ще трябва 
да направи около 800 милиона посещения на Бъдни ве-
чер и да пропътува  около 350 милиона км.

- Има стари вярвания, според които хлябът, изпечен на 
Бъдни вечер, не мухлясва.
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„ХЕДЪР ЛИЙ МАККАЛЪМ е първата глуха ти-
тулярка на „Мис Америка”. Загубила е напълно 
слуха си като бебе, едва на 18 месеца. В четвър-
ти клас, Хедър научава историята на една млада 
жена от Алабама, която завинаги променя живота 
й - сляпоглухата Хелън Келър. Тя става неин мо-
дел за подражание.  И Хедър започва да следва 
стъпките й, за да постигне мечтите си. Тя успява 
да убеди родителите си да я изпратят в специално 
училище, което й дава възможност да се изравни 
по успех и знания с връстниците си. 

След това Хедър Маккалъм решава да се вклю-
чи в програма, която й дава достъп до конкурса 
„Джуниър Мис” в окръг Шелби. И оттам започва 
всъщност нейният път в системата на конкурси-
те  за „Мис Америка”. Хедър печели титлата „Мис 
Джаксънвил”; а после става и „Мис Алабама”. На 
финалите през 1995 в конкурса „Мис Америка” е 
обявена за първа подгласничка. Нека не забравя-
ме един много съществен факт – Хедър участва в 
конкурси на чуващи красавици!!! 

Хедър завършва образованието си в държавния 
университет в Джаксънвил и се включва като добро-
волка в изборните кампании за президент, в които 
говори по въпросите на глухите и за националните 
конвенции от 1996 г. и 2000 г. Благодарение на изво-
ювания си авторитет,  Хедър е назначена от прези-
дента Джорж Буш в Националния съвет на хората с 
увреждания и става член на борда на фондацията за 
научни изследвания и образование „Хелън Келер”; 
а през 2002 г. я избират за член на Консултативния 
съвет на Националния институт по здравеопазва-
не на глухота и други комуникационни нарушения. 
През 2003 г. се снима във видеа за обществени ус-
луги, информиращи за организацията „Кучета за 
глухи”; става и официален говорител на фондация-
та, предоставяща помощ за поставяне на кохлеарни 
импланти. Автор е на три книги и е начело на  на-
ционалната мултимедийна кампания, информира-
ща за ранната загуба на слуха и последиците от нея.

ЖАКЛИН ГОМЕС ВАНЕСА ПЕРЕТИ от Венецуела, 
след приключването на кариерата си се отдава на 
мисията да помага според възможностите си на хо-
рата с увреден слух. 

Ванеса, както е по-популярна в родината си, е ро-
дена на 21 март 1986 г. и е венецуелски кралица на 
красотата, участвала в конкурса „Мис Венецуела”. 
Става известна в света на красотата, когато печели 
наградата „Модел на 2004 г.”. Поканена да участва в 
националния конкурс за красота през 2006 г., Ванеса 
се откроява сред всички участнички в него с това, че 
е първата състезателка с напълно загубен слух. Въ-
преки,че й е предоставено възможност да използва 
специални слухови устройства, с които да чуе отпра-
вените й от журито въпроси, Ванеса отказва пред-
ложението и избира да ползва помощта на жестов 
преводач. След участието си в това събитие, тя се от-
казва от титлата си през 2007 г. и създава фондацията 
си „Ванеса Перети”, с мисията да подкрепя и помага 
децата, лишени от слух. През 2013 г. Ванеса сключва 
брак с бизнесмена Алехандро Пасос, от когото има 
син Андрес. В момента живее със семейството си в 
Кумана и работи активно във фондацията.

Примерът на Ванеса е последван от ПРИНЦЕСА 
АЛАНИС ПУРА от Филипините, която се е родила 
глуха. На 14 септември 2013 г. Аланис е коронова-

на за „Кралица на Филипините”, а две години след 
това участва в международния конкурс за красота 
„Beauty International” в Тайван, където в конкурен-
ция с още 60 красавици, става победителка в една 
от категориите. Както и Ванеса на времето, така и 
Аланис използва помощта на жестов преводач по 
време на конкурса, който е неотлъчно до нея. На 
въпрос на председателя на журито какво смята да 
прави в бъдеще, тя отговаря, че иска да създаде ос-
новите за подпомагане на глухите деца да получат 
образование, от което са лишени поради липса на 
средства. Аланис се надява, че нейната победа ще 
стане стимул и вдъхновение никога не губят надеж-
да и да се стремят да постигат мечтите си въпреки 
всички трудности. 

Миналата година ЕЛЕНА ЛА КУАТРА от Питсбърг 
получи короната на „Мис Пенсилвания” и стана 
една от участничките в националния конкурс за 
„Мис Америка”. Когато е била на четири години, 
Елена се разболява от бактериален менингит и за-
губва слуха си. Въпреки това, след като и поставят 
кохлеарен имплант и преминава специално обуче-
ние за усвояването на езикови умения в училището 
DePaul,  успешно завършва гимназия, а след това 
взима и бакалавърска степен по „Предавания и ко-
муникации”. В момента работи като репортер в те-
левизията WTAE в Питсбърг. 

Амбицията на Елена е да подкрепя и насърчава 
обучението по оралния метод сред хората с увреден 
слух. Ентусиазираната кралица на красотата обича 
да казва: „Никой не може да каже, че съм глуха! 
Нищо не е невъзможно, когато започнеш да искаш с 
цялото си същество да го постигнеш!” 

Тези кралици на красотата са истинска моти-
вация и вдъхновение за цялото човечество и аз 
ги поздравявам за тази сила на духа!, аз ги поз-
дравявам! – завършва разказа си Уагиша Мишра.

Превод Петра Ганчева

ПРИКАЗКА ЗА КРАСОТАТА
От стр.1

Красотата, съвършената женска красота…  Бог е сви-
детел, че глухите жени я притежават! Младостта им е 
невероятно красива. С най-изисканото чувство на скром-

ност, но и с онази дарба да бъдат съвършените създания 
на този свят. 

Благодарение на своята воля и упоритост, те са придо-
бивали възможности за участие в обществения живот, за 
да издигнат авторитета и влиянието на глухите хора.
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СУДОКУ

Отговор от бр. 21

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

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

КРЪГОСЛОВИЦА

Коледният дух влезе у дома
Коледната украса за 

мен тази година се пре-
върна в нещо много спе-
циално.

Обикновено запретвам 
ръкави и се развихрям ня-
къде около 15-20 декем-
ври, защото ми се струва 
твърде рано още от пър-
вите дни на месеца да се 
заема с нея. Но този път 
подраних – заради стяга-
щата болка в гърдите; за-
ради депресията; заради 
обърнатото надолу коле-
ло… Така днес реших да 
го врътна обратно – и се 
захванах да украсявам... 

Всяка година импрови-
зирам, за не бъде украсата 
една и съща – Коледата ми 
беше бяла; златна; синя; 
червена; с фигурки от дър-
во; а последният път беше… 
ангелска. Този път я кръстих 
„специална” – защото вяр-
вах, че като приключа ук-
расяването, ще се случи 
онази необяснима магия. 
Така и стана: блясъкът на 
коледните лампички ся-
каш стопли не само стаята, 
а и душата ми... Докато се 

пипках с окачването им, не-
прекъснато си представях 
как ли ще изглеждат, когато 
засветят в такт с мелодията, 
звучаща в главата ми... 

(Е, две от светещите гир-
лянди направиха късо и за-
минаха на боклука (не ми 
се искаше да ги поправям, 
защото на китайци вяра 
никаква, ама хич!)... 

И въпреки изхвърлени-
те, пак стигнаха лампички-
те – и за елхицата, която за-
бодох в саксията с авокадо-
то – на нея сложих зелени-
те; и за цветята в ъгъла до 
кухненския плот – окичени 
с червените, нали червено-
то възбужда апетита... 

Останалите са шаре-
ни - какъвто е и светът ни: 

пъстър и безкрайно разно-
образен...

Исках между двете 
стъкла на прозорците да 
осъществя една идея, коя-
то мярнах в нета – но не 
ми се получи, макар да 
събирах цяла година ши-
шетата, на които се спрях 
специално заради форма-
та им на падащи водни 

капки – пространството 
между прозорците се ока-
за твърде тясно. Затова 
пък си намериха мястото 
отвън, на перваза и стана 
дори по-хубаво – светлин-
ките се отразяваха в стък-
лото и сякаш в тъмнозеле-
ното стъклено небе засия-
ха безброй звездици... 

А за финал - пред вход-

ната врата грейна в черве-
но малка елхичка... 

И накрая се случи: Ко-
ледният дух влезе у дома и 
изпълни душата ми с онзи 
някогашен трепет, който 
винаги изпитвах в детство-
то си: на очакване – за ра-
дост, за смях, за чудеса...

Петра Ганчева

От клетките с чертичка по по-
сока на часовниковата стрелка:
1. Наша планина. 2. Многого-
дишно тревисто растение с ро-
зови, или бели цветове. 3. Град 
във Великотърновска област. 4. 
Название на древна Гърция. 5. 
Римска богиня на лова и гори-
те. 6. Разказ от Емилиян Станев. 
7. Държавно ловно стопанство 
в Разградски окръг. 8. Наш на-
роден художник (1902-1997). 
9. Част от квитанция, която ос-
тава към кочана. 10. Словашки 
поет (1793-1852) – „Дъщерята 
на Славия”. 11. Прабългарски 
род, сменил рода Дуло. 12. Наш 
драматичен артист (1902-1985). 
13. Наша фолк певица. 14. Сти-
хотворение от Радой Ралин. 15. 
Тържествена форма на привет-
стване, или отдаване на почести 
с халосни артилерийски изстре-
ли. 16. Вид спорт.

Съставил: Иван Манчев

ВКУСНО

Баница с…  портокали
Петя Митева, председа-

тел на ТО в Добрич, сподели 
една изключително интерес-
на рецепта на разкошна ба-
ница, която е взаимствана 
гръцката кухня – с невероя-
тен портокалов вкус и сочна 
плънка. Баницата може да си 
я направите като изненада 
за гостите и семейството 
на новогодишната трапеза.

Необходими съставки: 
яйца - 3 бр.; захар -1 ч. ч.; 
бакпулвер - 1 бр. (пакетче от 
10 гр.); настъргана от два пор-
токала кора; 250 гр. кори за 
баница. За сиропа: 1 ч. ч. за-
хар; 1 ч. ч. вода и изцедения 
и изчистен от семките сок на 
двата портокала.

Начин на приготвяне:
Загрейте фурната на 190 

градуса. Покрийте подходя-
ща правоъгълна тава с хартия 
за печене. Разбийте добре 
яйцата и захарта. Прибавете 
настърганата портокалова 

кора и бакпулвера. Накъсай-
те корите за баница на мал-
ки парчета в яйчената смес. 
Разбъркайте и оставете да се 
накиснат 2-3 минути. Изпече-
те в загрялата фурна до готов-
ност. Оставете да се охлади 
напълно.

Пригответе сиропа, като 

кипнете водата и захарта до 
пълното стопяване на захар-
та. Добавете портокаловия 
сок и оставете да се охлади 
напълно. Полейте изстинала-
та баница с охладения сироп. 
Оставете корите да поемат 
сиропа поне 2-3 часа.

Пълнена коледна пуйка със зеле на фурна
Продукти за 8 порции: 1 пуйка, 800 г 

кисело зеле, 1 глава лук, 150 г ориз, 1 с.л. 
джоджен, 1 ч.л. черен пипер, сол, 2 с.л. 
олио.

 Начин на приготвяне: Пуйката се изми-
ва, почиства се и вътрешностите ѝ се отстра-
няват. Запазват се дробчетата, тъй като ще 
се използват за пълнежа. Лукът (1 глава) 
се нарязва на ситни кубчета и се задушава 
в тиган с малко олио 2 с.л., докато омекне. 
Щом омекне, към него се добавят наряза-
ните на кубчета дробчета, оризът (150 г) и 
подправките - джоджен 1 с.л., черен пипер 
1 ч.л. и сол. Продуктите се задушават, до-
като оризът стане прозрачен. С получената 
плънка се пълни пуйката, като е важно да 
се зашие с подходящ и здрав конец, за да 
не се изсипе плънката и да може хубаво да 
се задуши. Киселото зеле (800 г) се нарязва 
на ситно и се поставя на дъното на дълбока 
и широка тава. Пуйката се поставя в средата 
на тавата и се пече първоначално в силна 
фурна, докато се зачерви, а след това, на 
слаб огън (около 150 градуса) до пълна го-
товност на ястието. Важно е да се знае, че 
пуйката е нужно да се обърне два пъти, за 

да може да се изпече хубаво и равномерно, 
а също и да се покрие с фолио, за да не из-
гори при продължителното печене. За да се 
изпече достатъчно добре, пълнената колед-
на пуйка се оставя във фурната за общо два 
часа и половина или три часа, като първите 
30 минути се пече на силен огън, а след това 
- на тих.


