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Приоритети
ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА НАСГБ ЗА 2016 Г.

  На 29.03.2017 г. от 17:00 ч. в гр. Пловдив, в хотел "Интелкооп" се проведе Общото годишно отчетно събрание на НАСГБ за 2016 г., на което присъстваха 18 пълномощници. Отсъства по здравословни причини пълномощникът Елена Василева. 
  Присъстваха още Маринка Маринова - председател на Контролния съвет (КС) на НАСГБ. Като гости на събранието присъстваха: г-жа Милена Гъркова-Калинова - председател на Националната асоциация на преводачите на жестов език в България (НАПЖЕБ); г-н Драгомир Драголов - координатор на Районна организация, гр. Пловдив към Съюза на глухите в България (СГБ); г-н Велик Атанасов - председател на Регионална организация, гр. Пловдив към Съюза на слепите в България (ССБ). Като журналист на събранието присъства г-жа Добринка Димова от в-к "Марица". 
  Събранието бе открито от председателя на НАСГБ Димитър Парапанов, който обяви, че със свое решение от 16.02.2017 г. УС на НАСГБ удостоява посмъртно с "Медал за особени заслуги" Спаска Джангозова (1943-2016) - координатор на РО на глухите, гр. Пловдив, експерт по жестообразуване към Националния методически и консултативен център по жестов език към СГБ, за изключителния й принос към развитието на НАСГБ и НЦРСГ "Хелън Келър", обучението на интерпретатори за сляпо-глухи, въвеждането на алтернативните методи за комуникация със сляпо-глухи и на изкуствата с мимика и жест. Наградата бе връчена от Димитър Парапанов на нейната дъщеря Милена Гъркова-Калинова, продължител на цялостното дело на своята майка. 
  Прочетени бяха поздравителни адреси до Общото събрание на НАСГБ от:
  - Президента на Р. България Румен Радев
  - Спас Карафезов - председател на Национално читалище на слепите "Луи Брайл"
  - Асен Алтънов - председател на Регионална организация, гр. София към Съюза на слепите в България (ССБ).
  Бяха поднесени приветствия от присъстващите гости:
  - Велик Атанасов от името на Васил Долапчиев председател на ССБ и РО на ССБ Пловдив
  - Драгомир Драголов от името на Николай Нинов, председател на СГБ и от свое име като координатор на РО на СГБ Пловдив.
  Общото годишно отчетно събрание на НАСГБ се проведе при следния дневен ред:
  1. Отчет на УС за дейността на НАСГБ за 2016 г.
  2. Отчет на КС на НАСГБ за 2016 г. 
  3. Финансов отчет на НАСГБ за 2016 г. 
  4. Отчет за дейността на НЦРСГ "Хелън Келър" за 2016 г.
  5. Приемане проекто-програмата за дейността на НАСГБ за 2017 г.
  6. Приемане проекто-бюджета на НАСГБ за 2017 г.
  7. Приемане размера на членския внос за 2017 и 2018 г.
  8. Изменение и допълнение на Устава на НАСГБ
  9. Разни
  Пълномощниците дадоха добра оценка за дейността на УС и на КС през 2016 г., задълбочено обсъдиха и приеха отчетите им. Бяха обсъдени и приети финансовият отчет за 2016 г., отчетът за дейността на НЦРСГ "Хелън Келър" за 2016 г., програмата на НАСГБ за 2017 г., бюджетът на НАСГБ за 2017 г. в размер на 168 000 лв., размерът на членския внос за 2017 и 2018 г. в размер на два лева, който остава за ползване от териториалните организации.
  Общото събрание на НАСГБ задължи УС на НАСГБ при внасяне в МТСП и МФ на предложението за субсидия на НАСГБ за 2018 г., да увеличи показател "а)" за ТО за 2018 г. на 30 хиляди лева. 
  По точката "Изменение и допълнение на Устава на НАСГБ" Димитър Парапанов внесе предложение от името на УС на НАСГБ и по предложение на Тодор Радев, в устава да се добави:
  - избор на резервни пълномощници на ОС, от страна на ТО от Териториалните събрания (ТС), и на Зоните, от зоналните делегатски събрания;
  - избор на резервни членове на ТУС от ТС;
  - избор на резервни членове на УС и на КС от ОС.
  Общото събрание одобри предложението на УС на НАСГБ и на Тодор Радев и разгледа предложенията за изменения и допълнения на устава, текст по текст. 
  Гласуваха се промените на: чл. 5, т.4, т.7, т.8; чл. 6, т. 5; чл. 8, ал.3, т. 2; 
  Бе променен чл. 8, ал.2, т. 2, подточка 2.1: 
  "Чл.8. Членство.
(2) Член на НАСГБ може да бъде всеки гражданин на Р. България, навършил 18-годишна възраст, без разлика на пол, народност, произход и религия, приемащ устава на асоциацията, с увредено зрение и слух (сляпо-глух), когато са изпълнени едновременно условията в т.1 и т.2: 
2. със загуба на слуха най-малко 45 (четиридесет и пет) децибела на по-добре чуващото ухо, според следните документи:
2.1. Когато в експертното решение от ТЕЛК или НЕЛК не е отбелязана слуховата загуба, членове на НАСГБ могат да бъдат само и единствено, когато представят Аудиограма и Протокол на ЛКК по УНГ от клиники и отделения по УНГ-болести при областни Многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ) или от клиники и отделения по УНГ-болести при Университетски многопрофилни болници за активно лечение (УМБАЛ)."
  През 2008 г., Министерски съвет променя Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), "Приложение  7 към чл. 40, ал. 1", и оттогава насам решения за предоставяне на слухови апарати могат да издават само ЛКК по УНГ от клиники и отделения по УНГ-болести при областни МБАЛ или УМБАЛ. ЛКК по УНГ към Медицински центрове (МЦ) или Диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), нямат право да предписват слухов апарат, а те могат само да издават протоколи във връзка с намалена трудоспособност или вид и степен на увреждане. Самият факт, че държавата е диференцирала ЛКК помежду им и е определила само тези ЛКК по УНГ, които са към областни МБАЛ или УМБАЛ да предписват слухови апарати, означава, че към тези болници се упражнява необходимият контрол по отношение отпускането на слухови апарати и недопускането на корупционните практики отпреди 2008 г., които са свързани с издаване на умишлено завишени децибели на аудиограми и протоколи, издадени от ЛКК по УНГ към Медицински центрове (МЦ) или Диагностично-консултативни центрове (ДКЦ), чиито лекари нямат такава компетентност, както лекарите, работещи в отделения и клиники по УНГ-болести към областни МБАЛ или УМБАЛ, а също така, държавата не упражнява същия контрол към ЛКК по УНГ, които са към МЦ или ДКЦ, които преди 2008 г. създаваха голяма корупция с предписване на слухови апарати на хора, които чуват, но след 2008 г. след Постановлението на Министерски съвет за промяна на ППЗИХУ, нямат вече право да предписват слухови апарати.
  По тази причина НАСГБ въведе с решение на Общото събрание, в чл.8, ал.2, т.2, подточка 2.1. това изискване за членство, което отговаря на ППЗИХУ, тъй като част от членовете на НАСГБ, имат протокол и аудиограма само от ЛКК към ДКЦ или МЦ, а постъпилите от началото на създаването на НАСГБ членове, имат само аудиограми, без да са минали дори ЛКК. 
  Тези членове на НАСГБ, които досега са членували по условията на чл.8, ал.2, т.2, подточка 2.1. от устава на НАСГБ, и имат Аудиограма и Протокол на ЛКК по УНГ от клиники и отделения по УНГ-болести при областни МБАЛ или УМБАЛ, остават членове на НАСГБ.
  Не се променят подточки 2.2. и 2.3. и НАСГБ ще продължи да признава отбелязването на увреждането на слуха в Експертните решения на ТЕЛК или НЕЛК, където членството се запазва по подточка 2.2. (за отбелязана в ЕР глухота или глухонемота - не се представя Протокол на ЛКК и аудиограма) и подточка 2.3., (за отбелязано в ЕР увреждане на слуха - представя се само аудиограма). 
  Според новия устав тези, които нямат отбелязано в Експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК, слухово увреждане, и които нямат Аудиограма и Протокол на ЛКК от клиники и отделения на областни МБАЛ или УМБАЛ (съгласно подточка 2.1.), а са представили документи от ДКЦ или МЦ, отпадат като членове на НАСГБ и трябва да се явят на ЛКК по УНГ от отделения и клиники по УНГ-болести към областни МБАЛ или УМБАЛ, за да кандидатстват пред УС на НАСГБ, за възстановяване на членството си в НАСГБ. 
  Аналогични бяха промените в чл. 9 (за документите на кандидатите за членове на НАСГБ), ал.1, т. 1 и 2, подточка 2.1. 
  Гласуваха се и промени по чл. 9, ал.2; чл. 16; чл. 21, т.4; чл. 23; чл. 25, ал.1, ал.2, т.1; чл. 26, т.7, т.18, т.21; чл.28, ал.3; чл. 31; чл. 33; към чл.34 се добавя нова ал.4; чл.36, т.2; чл.37, ал.2; чл. 38; чл. 38, т.5, т.6; чл. 39; чл. 43; чл. 44; 
  По точка 9. Разни: бяха разгледани жалбите на Станчо Добрев на Ганка Параскевова, както от Комисията по жалбите, така и от Общото събрание. 
  Решението на Комисията по жалбите, по отношение на жалбата на Станчо Добрев, бе следното: "Комисията се запозна подробно с жалбата на Станчо Добрев и счита, че същата противоречи на писмените обяснения, които дава и протоколите, изпратени до НАСГБ - Протокол на ТУС-Варна 1/25.04.2016 г., статията в сп."Звук и светлина" бр.5/2016 г., статията "Опровержение" на Маринка Маринова в бр.6/2016 г., "Опровержение на опровержението" от Станчо Добрев, погрешна извадка от 16.08.2017 г. на Протокол 1/25.04.2016 г. Комисията НЕ приема жалбата на Станчо Добрев относно наказанието му от УС на НАСГБ на 16.02.2017 г." Комисията по жалбите предложи на Общото Събрание да отхвърли жалбата на Станчо Добрев и да потвърди решението на УС на НАСГБ от 16.02.2017 г. за наложеното наказание на Станчо Добрев: "Предупреждение за изключване".
  Общото събрание на НАСГБ, при явно поименно гласуване, с 14 гласа "За", 3 гласа "Против", 1 глас "Въздържал се" реши:
  Общото събрание на НАСГБ подкрепя предложението на Комисията по жалбите, като отхвърля жалбата на Станчо Добрев и потвърждава решението на УС на НАСГБ от 16.02.2017 г. за наложеното наказание на Станчо Добрев: "Предупреждение за изключване". 
  Решението на Комисията по жалбите по отношение на жалбата на Ганка Параскевова, бе следното: "След разглеждане внимателно жалбата на Ганка Параскевова (която е срещу решенията на УС на НАСГБ от 16.02.2017 г. за предсрочното й освобождаване като член на ТУС на ТО Варна и отнемане правата й като сътрудник на ТО Варна) и приложената оригинална протоколна книга, предлагаме на Общото събрание да отхвърли жалбата на Ганка Параскевова, поради разминаване на протоколите, изпратени до НАСГБ и оригиналната протоколна книга, която има скъсани листове, липсващи поредни номера на протоколи, както и липсваща номерация на страниците в Протокол на ТУС на ТО-Варна 1/25.04.2016 г. и извадката от 16.08.2016 г. с броя на разглежданите точки от дневния ред." Комисията по жалбите предложи на Общото Събрание да отхвърли жалбата на Ганка Параскевова и да потвърди решенията на УС на НАСГБ от 16.02.2017 г. за предсрочното й освобождаване като член на ТУС на ТО Варна и отнемане правата й като сътрудник на ТО Варна.
  Общото събрание на НАСГБ, при явно поименно гласуване, с 15 гласа "За", 2 гласа "Против", 1 глас "Въздържал се" реши:
  Общото събрание на НАСГБ подкрепя предложението на Комисията по жалбите, като отхвърля жалбата на Ганка Параскевова и потвърждава решенията на УС на НАСГБ от 16.02.2017 г. за предсрочното й освобождаване като член на ТУС на ТО Варна и отнемане правата й като сътрудник на ТО Варна.  
  Димитър Парапанов внесе предложение в Общото събрание на НАСГБ, от името на Управителния съвет на НАСГБ: 
  Пълномощниците на ОС, Станчо Добрев и Ганка Параскевова, да бъдат освободени като пълномощници на ОС, на основание на устава на НАСГБ, чл.19, ал.1, т.2 и ал.2:
  "Чл.19.(1) Членовете на ръководните органи на асоциацията могат да бъдат освобождавани предсрочно, когато:
  2. нарушават Устава, вътрешните нормативни актове на НАСГБ;
  (2) Решението за предсрочно освобождаване на пълномощници на ОС се взема от Общото събрание."
  Мотивите за това са подробно описани в решенията на УС на НАСГБ за наказанията на Станчо Добрев и Ганка Параскевова от 16.02.2017 г., които представят подробно техните нарушения на Устава и вътрешните нормативни актове на НАСГБ. 
  Общото събрание на НАСГБ с 14 гласа "За", 3 гласа "Против", 1 глас "Въздържал се" реши:
  На основание на устава на НАСГБ, чл.19, ал.1, т.2 и ал.2:
  Общото събрание на НАСГБ освобождава предсрочно Станчо Димитров Добрев като пълномощник на ОС на НАСГБ.
  От този момент нататък, Станчо Добрев не е пълномощник на ОС на НАСГБ.
  Общото събрание на НАСГБ с 15 гласа "За", 2 гласа "Против", 1 глас "Въздържал се" реши:
  На основание на устава на НАСГБ, чл.19, ал.1, т.2 и ал.2:
  Общото събрание на НАСГБ освобождава предсрочно Ганка Георгиева Параскевова като пълномощник на ОС на НАСГБ.
  От този момент нататък, Ганка Параскевова не е пълномощник на ОС на НАСГБ.
  След изчерпване на дневния ред, Общото събрание на НАСГБ беше закрито от Димитър Парапанов, който благодари на пълномощниците за участието им.
Светлозар Парапанов,
изпълнителен директор на НАСГБ

Делници и празници


ПРЕЗЕНТАЦИЯ S КЛАСА
Според библейските разбирания, и не само, числото седем е числото на щастието. В потвърждение на това, пловдивският широко скроен и много обичан, но и малко отричан, наш колега по съдба Ангел Сотиров, зарадва четящата незряща аудитория със седмото свое "отроче".
Поредната негова книга "Силуети в здрача" надхвърля представите ни за необикновените човешки съдби, за възможностите на хората в неравностойно физическо състояние, за познатите и непознати страни на човешката воля и сила. 
Тридесет и един портрета описани по блестящ начин от господин Ангел Сотиров, чрез помощта на словото, бяха показани пред отбрана публика на 18 май тази година в град Пловдив.
В уютната конферентна зала на Националния център за рехабилитация на слепи специално поканените от него гости, между които председателят на КС на ССБ адвокат Емил Узунов, председателят на НАСГБ Димитър Парапанов, доц. д-р Петър Стайков, управителят на християнски център за хора с увреждания "Благодат" Стефка Стойчева и много други се събраха да уважат поредната негова творческа рожба. 
Представянето на оформената в превъзходен дизайнерски стил документална сбирка направи директорът на рехабилитационния център за слепи - господин Стефан Данчев. Той с развълнуван глас обрисува физическите и духовни качества на домакина на тържеството. Пестеливият на похвали Данчев-младши разкри непознатия за малцина Сотиров. 
Ел. заварчик, монтажист, овощар, земеделец, лозар... Това са една малка част от страстите на Ангел Сотиров. 
Друга негова страна е любовта към писането на епиграми, сатира, разкази и очерци за национални и международни медии.
По сценарий след директора Данчев, преподавателката по мобилност в центъра - Галя Петрова, прочете по няколко реда от житие-битиетата на Борис Бодичев, Данчо Данчев и Велик Атанасов.
Както се полага, преди наздравиците, водещият на презентацията даде думата на виновника за тази сбирка. Ангел с най-искрено притеснение се опита да представи причините за написването на книгата. "Силуети в здрача" е сбор от фактологически данни и исторически поднесена реалност за живота на неговите герои. Те са само малка част от хората, с които автора се е срещал и общувал, докато е вървял по своя житейски път. 
Книгата ни среща с едни от най-известните представители на слепите не само в национален, но и в световен мащаб. Тук са Данчо Данчев, Димитър Парапанов, покойният поет Здравко Лекишев, есперантското светило Владо Желев. Тук са и дългогодишния председател на читалището на слепите Спас Карафезов, професор Владимир Радулов, депутатът - филолог от времето на промените - доктор Петър Стайков, певецът и композитор Георги Холянов, диригентът на хора на слепите Стоян Бабеков, председателят на кооперацията на слепите Михаил Кърлин. Наред с тях в очерк-композицията присъстват и по-обикновени, но също така колоритни и значими по своему доста порасналите вече слепи момчета Велик Атанасов - Тачката и Минко Пенев от Войводиново.
По време на изпълнения с немалко перипетии живот, Ангел Сотиров се е срещал и с много чуждестранни личности. Докоснали сърцето му със своите качества, добронамерени мисли и деяния, в неговата книга са намерили своето заслужено място добродетелят Жак Туиндер, дарил парични и технически средства на слепи и глухо-слепи наши съсъдбеници, японският пътешественик Цукуру Харада. 
Заедно с тях в книгата, напълно заслужено, присъствие имат нашите зрящи приятели, лъчезарната спортистка и общественичка Веска Младенова и бившият телевизионен водещ Стефан Стойчев. 
Съзвездието от знайни и незнайни герои е изсипано в подходящ образно-изказен стил, подчертаващ характерния вътрешен начин на писане на автора. Може би не всичко казано от него за неговите герои е поднесено с лицеприятен за нас подход, но това е Ангел Сотиров: закачлив, заядлив, но праведен и силно истински творец.
Може би има незначителен процент пропуски или неточности спрямо разбирането на описаните от него личности, но кой в случая ще каже каква е цялата истина за тях.
Доказателство обаче за високо художествената стойност на творбата, е закупуването на общо 130 броя от книгата за нуждите на ССБ и читалището на слепите "Луи Брайл".
След казаното от и за автора на "Силуети в здрача", дойде ред и на така дългоочаквания коктейл. Подбраните с вкус питиета и ядки задоволиха напълно очакванията на присъстващите, които сред шумни наздравици и благопожелания изказаха своята огромна благодарност за поднесената духовна и телесна храна. Въпреки че тържеството по повод издаването на седмата книга на Ангел Сотиров беше само за отбрана публика, залата едвам побра желаещите да се насладят на класически издържаната презентация, подготвена от Сотиров и компания.
Бъди жив и здрав приятелю и много, много продуктивен!
Кирил Дамянов

ТО НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ЧЕСТВА  15 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ

	С тържество в шуменското НЧ "Напредък-1869" членовете на ТО на НАСГБ гр. Шумен отпразнуваха петнадесетата годишнина от създаването на организацията. 
Организацията на сляпо-глухите в Шумен е създадена на 23.05.2002 г. Първият председател е Янко Стайков. От 2005 г. до 2010 г. председател е Цвятко Найденов. От 2010 г. до днес председател е Янко Стайков със сътрудник Върбина Станкова. 
Днес организацията обединява 26 човека с трайни увреждания на зрението и слуха.
В залата беше подредена експозиция на медали, купи, грамоти и снимки, запечатали живота на организацията от 2005 г. до сега. 
През тези години Янко Стайков, Фахредин Хасанов, Ивелин Тодоров, Емил Димов, Йорданка Стайкова, група "Еделвайс" ни зарадваха със следните отличия: 
2007 г. - бронзов медал от Националния фестивал на художествената самодейност - гр. Добрич;
2008 г. - 3 златни, 3 сребърни и 6 бронзови медала по лекоатлетически дисциплини от Първо европейско първенство в гр. Варна;
2008 г. - Златен медал за група "Еделвайс";
2009 г. - 3 златни, 3 сребърни и 2 бронзови медала в лекоатлетически дисциплини от VII Държавно първенство в гр. Пловдив;
2009 г. - бронзов медал за група "Еделвайс" от VIII Национален фестивал по художествена самодейност;
2011 г. - 2 златни, 3 сребърни и 4 бронзови медала от Национален фестивал Преглед на художествената самодейност;
2013 г. - 3 златни, 6 сребърни и 2 бронзови медала от IX Национален фестивал по художествена самодейност;
2014 г. - 2 сребърни и 1 бронзов медал от Второ европейско първенство в гр. Пловдив;
2015 г. - 3 златни, 3 сребърни и 3 бронзови медала, в дисциплините: канадска борба, хвърляне на копие и тласкане на гюлле от XII Национален празник на хората със специфични възможности;
2015 г. - 3 място отборно от Състезание по канадска борба в гр. Варна;
2015 г. - 1 златен медал и 4 бронзови от XI Национален фестивал на художествената самодейност;
2016 г. - 2 златни, 3 сребърни и 5 бронзови медала индивидуално и 3 купи отборно - 1 и 2 място боулинг, 3 място /шах/ от Първо световно първенство за хора с увреждания - гр. Пловдив. 
Гости на празника бяха: 
Димитър Парапанов - Председател на НАСГБ; Светлозар Парапанов - Директор на Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи "Хелън Келър" и Изпълнителен директор на Национална асоциация на сляпо-глухите в България; Ширин Вели - заместник-областен управител; Любомирка Лазарова - председател на РСО на слепите гр. Шумен; Преславка Химирска - председател на ТСО на слепите гр. Шумен; Галина Петкова - управител на ЦСРИЛЗУ гр. Шумен; Надя Раденкова - секретар на читалище "Напредък"; Розалина Стефанова - организатор "Културна дейност" в читалище "Напредък"; Водещи на събитието бяха двамата млади и даровити представители от рехабилитационен център в Шумен - Сесил Мустафа и Джанер Якуб.
Поздравителни адреси получихме от нашите гости и от ТО на сляпо-глухите гр. Добрич. 
Господин Парапанов изказа благодарност на членовете на шуменската организация за добрата работа и им пожела още по-големи успехи. 
Еленка Христова поздрави присъстващите с хубава народна песен, а група "Еделвайс" с песента - "Мома Радомирка".
Благодарим на НЧ "Напредък-1869", които ни указват безусловна подкрепа при осъществяване на специфичната ни дейност, както и на нашите дарители, благодарение на които през годините успяхме да реализираме нашите изяви - Община Шумен, АД "Лавена", ООД "Диавена" , ООД "Фикосота", ЕАД "Италфуудс", физически и юридически лица, които подкрепиха нашата организация.
Тук искам да изтъкна, че без членовете, без всичките приятели, които имаме, без помощта на НАСГБ в лицето на г-н Парапанов, ние не бихме били това, което сме сега.
Председателят Янко Стайков поздрави г-н Парапанов и всички членове.
Събитието приключи с групова снимка пред вкусната карамелена торта с красив надпис - "15 години ТО Шумен". Почерпихме се с приготвения кетъринг, парче торта, чаша бяло вино и сокове.
ДА НИ Е ЧЕСТИТ 15-ГОДИШНИЯТ ЮБИЛЕЙ!
Върбина Станкова


МЕСЕЦ НА КУЛТУРАТА, ПРОСВЕТАТА И БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
                      "Върви народе възродени,
                      към светла бъднина върви..."

  Думите на Стоян Михайловски, написани с толкова много преклонение пред делото на светите братя Кирил и Методий, превърнати в химн от композитора Панайот Пипков, звучат през целия месец май в градове и села, читалища и училища, в домовете на всички българи. На кого не трепва сърцето като чуе и запее този химн от цялата си душа?! И колко е удачно, че месец май е най-красивият пролетен месец, а природата е безкрайна багра от цветове, изпълнена с невероятни птичи трели. 
  Месецът беше изпълнен и с мероприятия за членовете на ТО на сляпо-глухите в гр. Добрич. На 11 май НЧ "Йордан Йовков-1870" организира два концерта на своите самодейни състави и индивидуални изпълнители. В смесения хор пее нашият член Димитър Кънчев. Светла Маринова рецитира стихотворение на Христо Ботев. В състава за стари градски шлагери пък са нашите приятели Мария Андреева и Снежана Кирилова. Там пее и ръководителката на състава ни "Антица" - Мария Паскалева. Освен тях чухме детската филхармония, изпълнители от театрална школа "Зорница" с ръководител актрисата Ема Георгиева, деца певци и инструменталисти. Великолепно организиран концерт на високо професионално ниво.
   На 24 май отново се организирахме, за да видим парада на учениците и културните ни деятели. Ехтеше пак "Върви народе възродени". Пъстри редици от малки деца до абитуриенти - весели, усмихнати, бодро крачещи към бъдещето си, когато и те ще се гордеят със своята страна - България!
  Незабравима ще остане и срещата ни с новия секретар на читалището г-н Красимир Масурски. Запознахме го с някои дейности на организацията и изразихме благодарност, че често мероприятията ни са общи. Г-н Масурски разказа за предстоящите задачи на читалището, благодари на членовете на организацията, които участват в самодейни състави към читалището. Уговорихме си среща с децата от школата по изобразително изкуство в клуба ни, където ще подредим тяхна изложба. На тръгване подарихме на секретаря стихосбирката "Бряг на любовта", издадена от поетичен клуб "Вдъхновение" към НАСГБ.
  Красивият месец май си отиде, но духът народен, гордостта, че сме българи, ни изпълва с преклонение пред светите братя и тяхното дело. 
  Да пребъде!
Калинка Ковачева


Приятели от близо и далеч
НА СТРАНДЖА БАИР ГОРАТА
  След дългата и продължителна зима, пролетта, очаквана от всички ни, пристигна. Тя просто нахлу с високите си температури и обилно лъчезарно слънце, с веселия крясък на гларусите по покривите на центъра в Бургас, с чуруликането на малките птички в Морската градина.
  Морето се успокои. Пред хората, излезли на разходка по дългия мост над морския безкрай, се ширеше необятна слънчева синева. Пролетта дойде.
  За да отпразнуваме идващата пролет, РСО Бургас организира еднодневна екскурзия-поход до Странджа планина.
  В уговорения час се събрахме и за всички бяха осигурени закуска и вода за прехода в планината. Маршрутът ни минаваше през Бургаските езера. Там бяха дошли първите прелетни птици. Край пътя се зеленееха обширни ниви. В много от селата, през които преминахме, овошките в малките градини бяха нацъфтели. Но красотата на природата се извиси, когато започнахме да се изкачваме по Странджа. Гората бе започнала да се разлиства с оня плащ, който обвива като зелено кадифе.
  Групата ни от 76 души посети местността Петрова нива и поднесе венец на мемориалния паметник, построен през 1950 г. и посветен на загиналите в Илинденско-Преображенското въстание. През 1903 г. тук се провежда конгрес на Одринския революционен окръг на вътрешната македоно-одринска революционна организация и се изработва общия план за действие на Илинденско-Преображенското въстание. 
  В паметника са зазидани костите на българския революционер и войвода Георги Кондолов. По повод 100-годишншнината от въстанието, през 2003 г. на билото на Петрова нива е построена църквата "Света Петка".
  Нашата разходка продължи към Малко Търново. Посетихме Католическата църква и музея към нея. Проведе се среща със съюзните членове от града.
  Сред красива природа и пролетна обстановка в ресторант "Козият рог" ни бе сервиран пищен обяд. Всички бяхме весели - пяхме и танцувахме.
  Надвечер тръгнахме обратно за Бургас. Градът ни посрещна с мъгливо небе и пронизващ вятър, идващ откъм морето. Но и тук, по дворовете и в Морската градина, дърветата бяха обвити с цветчета и завладяваща зеленина. 
  Бяхме доволни и щастливи от изминалия поход. Неволно в душите ни избликна онова детско стихче от първата читанка:
  "Пролет мила, животворна!
  Колко хубава си ти
  и засмяна, благотворна,
  пълна с дражест, с красоти!"
Иванка Костова


Щрихи от родината
ДА УЛОВИШ ЗАЕК
(продължение от миналия брой)
  Големият Гошо мина пръв, за да ни води. 
  Поехме край реката. Времето се променяше непрекъснато. Когато просветнеше за малко, снегът отразяваше светлината и природата ставаше блестяща и красива. В такива случаи и настроението сякаш се подобряваше, лъхваше оптимизъм. Но станеше ли мрачно, по-добре не поглеждай в страни. Скалите на отсрещния бряг падат в сянка и изглеждат траурно. Водата във вира става мръсносива и неподвижна. Не ти се гледа такава сивота и мрачина. 
  Стигаме завоя на реката. Тук се влива Кюмурлушкото дере. Прецапваме го и продължаваме край реката. На около 150 м е един особен бързей. Ледникът е оставил огромно количество кълбовидни камъни с размери на дини. Водата се прецежда през тях и човек може да мине реката като стъпва по камъните без дори да се намокри. В междините на камъните има много риба. Тук идвах често за мренки и кефали. 
  Познавах мястото като джобчето на ризата си. Загърбихме бързея и едва изминали тридесетина крачки, спряхме. Пред нас се откри равно пространство без растителност. В средата му имаше няколко камъка, на които снегът бе сложил бели калпаци. 
  Големият Гошо каза тихо: "Там е хралупата на заека. Сега сваляйте палтата и го заобиколете. После свиваме обръча. Останалото го знаете".
  И тогава в мен отново проговори апостол Тома: "Заекът чу хрупането на снега под краката ви. Чу и приглушения ви говор. Офейкал е". И аз мислех като Тома, но въпреки това свалих ватенката и тръгнах да обградим заека. Падна ми се да заходя от южната страна. Снегът валеше обилно. Паднал на блузата, се топеше бързо и попиваше към тялото. Неприятна ситуация. 
  Свихме обръча. През пелената сняг видях, че хралупата е към моята страна. Да, но вътре нямаше заек. Нямаше и пресни следи от него. Облякох се. Гошо ръкомахаше с ръце, сякаш питаше: "Какво правиш?", "Защо?". Празна е. Няма никакъв заек. Те също започнаха да се обличат. Събрахме се до камъните. Настроението рязко бе паднало. Най-силно от провала страдаше големият Гошо: "Ето, тук беше. Като минах с мотора, изскочи от хралупата и избяга. Мислех, че пак ще е тук" - сякаш се оправдаваше той за неуспеха. После подритна единия камък. Тогава като мълния една мисъл пробягна в главата. Не, тези камъни не са обикновени, те са оброчни. Спомних си думите на местния археолог и уредник на общинския музей. Има следи от човешка дейност от най-дълбока древност край платото Тъпана. Ами всичко съвпадаше. Много пъти бях минавал край тях, но едва сега ги забелязах. Може би, ако бях специалист, нямаше да е така. "Това не е заешко леговище" - казах аз. Големият Гошо се обади: "Че какво е тогава?". Отговорих му: "Оброчище. Древно оброчище. Може би от каменната епоха. И камъните са човешко, не заешко дело". 
  Приятелите ме гледаха така, сякаш ме виждаха за първи път. Четях недоверието по лицата им и вместо да се отчая, настъпвах повече. Продължих: "Вижте! Има ли други такива камъни наоколо? Няма, нали?". Отговорът беше: "И какво от това?". Отвърнах: "Ами това, че тия камъни са извадени от реката и дотъркаляни тук. Някак са ги подредили и подбирали. Ето този е от източната страна. Равен по големина е този от западната страна. Северният е по-малък от другите два. Той затваря междината от север. Така се получава каменен дом. Входът е от юг, за да влиза максимално слънцето вътре. Древните хора са боготворели слънцето. Тези камъни се явяват и като дом на слънцето, и като първообраз на божия храм. Затова тук са провеждани ритуали и церемонии в чест на слънцето. И жертвоприношения са правели върху тях". 
Направих пауза, за да заредя пълнителя с нова порция словесни патрони. Виждах, че досегашните са отишли на вятъра. Отново натиснах спусъка на словото и думите ми полетяха към приятелите ми: "Слизали са от платото и са пресичали реката при плиткия бързей. Само тук може да се мине през нея, като стъпват по камъните без да се мокрят". Обърнах се за подкрепа към големия Гошо: "Кажи бе, ти познаваш по-добре реката от мен. Има ли друг такъв брод?". Репликата на Гошо беше: "Няма, но какво от това?" 
  Нямах никаква подкрепа, но не се отчаях. Виждах как словесните ми куршуми рикошират в чугунените глави без да оставят дори драскотина. Сложих и последния пълнител със словесни патрони и започнах по-пестеливо: "Само на 100 м под брода има тесен проход до платото. Знаете ли за него? Той е служил за качване и слизане от там. Проходът е тесен и незабележим. Тесен, за да бъде лесно защитаван, а незабележим, защото е завит успоредно на речния завой. От него се вижда като на длан полето, където сме сега. Затова са избрали това място за оброчище. 
  Най-после се обади и малкият Гошо: "Те защо ще го правят в този пущинак, а не край града?". Бих се смял на този въпрос при други обстоятелства, но сега бях притиснат от недоверието им. Трябваше да отговоря съвсем сериозно: "Ама ти забравяш за времето. През каменната епоха не е имало селища там, където са сега. Избрали са това място, защото е най-удобното". Патроните ми свършиха. Затова се зарадвах на думите му: "Ох, студено ми е. Да се прибираме вече!".
  Беше най-малкият и слаб в групата. На всички ни бе студено. Нали се измокрихме без палта. Тръгнахме обратно по оставените следи. Вървяхме бавно, поради натрупаната умора. Та шега ли са 6 км в дълбок сняг? Най-разочарованите бяхме последни. Чух големия Гошо да казва тихо, но достатъчно силно, за да го чуем: "Няма заек, няма и мезе...". Напуши ме смях, но се въздържах. Съзнанието на приятелите ми още пътуваше по линията: заек - мезе - винце... Реших да се пошегувам, за да се приземят най-после. Имитирах Гошо: "Няма заек, но има мезе". Тримата веднага спряха и впериха поглед в мен. Ловя бас, че сега очакваха от мен да чуят някакво вкусно предложение. Избухнах в смях: "Ами ние ще сме мезета бе! Сега като влезем в ресторанта и ни видят без заек, ще ни вземат за мезе с шегите си". Физиономиите им помръкнаха. Не можаха да сглобят дори кисела полуусмивка. Наведоха глави и тръгнахме към заведението.
  Тук мислех да свърша разказа, но се сетих за емоционалните и темпераментни читатели и слушатели: "Не, бай Петко, не така. Тъкмо стигна до шегите и... край. Че кажи ги, та и ние да се посмеем". 
  Ще продължа, но няма да е това, което очаквате.
  Без заек станахме за смях - започнаха жените, но в рамките на добрия тон. От такива шеги не боли. Дори се поласкахме, че сме героите в шегите им. Те, жените не са очаквали друг финал и приеха спокойно неуспеха ни. Очакваха интересен зимен поход, изпълнен с шеги и интересни преживявания - получиха ги и са доволни. 
  Приятелите ми боледуваха от неуспеха и още го преживяваха. Да уловиш заек с голи ръце в полето, е изгубена кауза още от самото начало. Лошото е, че те мислеха едновариантно. А другият вариант - неуспехът, бе по-вероятният. Та нали зайците щяха да са в червената книга на изчезващите видове, ако можеха да се ловят с ръце? Но приятелите го решиха с размътени от виното глави и сега плащаха с шеги грешното си решение. Аз приех участието си в лова като сериозен компромис. Бях другомислещ с двата варианта, но сега плащах същата цена като другите. Да, но не страдах като тях. Като утешителна награда получих откриването на оброчището. Страдах, че приятелите ми не ме разбраха, но ми мина бързо. Сгреших, че точно когато ги болеше най-много за провала на лова, аз постъпих емоционално и ги занимавах с откритието си. Направих го в най-неподходящия момент. Резултатът е логичен и от това ми олекна съвсем. Едва сега разбрах, че портиерът с право ни попита: "Абе, вие, луди ли сте?". Но най-интересни са персонажите на готвача и сервитьора. Те се нахвърлиха със злоба и подигравки срещу нас. Самопоканиха се на заек, защо? Та яденето е при готвача, а пиенето - при сервитьора. На тях им трябваха емоциите и компанията. Виждайки, че няма заек, изплъзваха им се и двете. Как така от просташко самопоканване преминаха към злобни подигравки. Коя всъщност е истинската им позиция? Кога бяха искрени? Първия или втория път? Отговорът ми е - и в двата случая. Това бяха емоционални хора с нисък интелект. Те така и реагираха - първосигнално. Движеща мотивация бе келепирът. Той им се изплъзна и вината стана само наша. Но защо те също мислеха еднопосочно - че ще има заек? Тази гледна точка се оказа грешна. Не ние, те сами си избраха грешната гледна точка, но ние да сме виновните. И така без грам самокритичност се нахвърлиха на групата ни.
  Докато правех този психоанализ на участниците и събитията, сервитьорката донесе чая и конячето. Пих, стоплих се и се отпуснах от напрежението от преживяното и умората. После се изключих от компанията и се отдадох на философски размисли по случая с пропуснатия лов на заек. Оказа се, че не ловът е важният, а съпътстващите го събития, чиято предистория започва преди 25 години.         

Следва продължение...
Петко Абаджиев


Полезна информация
ПРОТАКТИЛ - ПЪТЯТ КЪМ ПЪЛНОЦЕННАТА КОМУНИКАЦИЯ
 МЕЖДУ СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ХОРА
  В света на сляпо-глухите се появи иновативен метод за комуникация, създаден от сляпо-глухи за сляпо-глухи. Негови автори са Ей Джей Гранда и Джелика Нучио от Сиатъл. Нучио е бивш директор на Център за услуги за сляпо-глухи в Сиатъл и съучредител на Национален център за предоставяне на услуги. Гранда е дългогодишен адвокат на сляпо-глухите хора в Сиатъл. 
  Ей Джей и Джелика обогатяват и допълват употребата на класическата  тактилна комуникация. Към момента тяхната концепция набира скорост в Северна Америка, въпреки че е разработена още през 2000 г., когато те забелязват, че сляпо-глухите са изолирани по отношение на важни аспекти от заобикалящата ги среда. 
  Познатата досега тактилна комуникация, при която жестовете се предават "ръка в ръка", интерпретира само думите на участниците в даден разговор, без сляпо-глухият да има достъп до невербални сигнали - кимане с глава, междуметия, звуци, лицеви експресии, смях и други, които протактилът включва в своя обхват и намира техни тактилни еквиваленти. По този начин се преодолява стереотипното схващане, че невербалните компоненти на комуникацията могат да бъдат само видени или чути.   
  Кристин Коко Ричърд - сляпо-глуха жена със синдром на Ушер, пише статии в свой блог в интернет. Ето какво споделя тя за протактила: 
  "През 2005 г. за пръв път срещнах Ей Джей Гранда, която ми представи този метод. В началото бях много объркана, когато тя започна да докосва тялото ми, но по-късно започнах да разбирам, че по този начин тя добавя социални знаци, с които да ме информира дали например кима с глава (тактилният сигнал беше потупване по рамото). 
  Една вечер седяхме отвън на пейката и мен ме мъчеше следният въпрос: "Как уведомяваме сляпо-глухите хора, че в момента се смеем?". Мразех обичайния знак чрез изписване на "ха-ха" върху дланта и тогава експериментирах като поставих ръката на Ей Джей на гърлото си и се изсмях силно. Ей Джей първоначално бе шокирана, но после опита отново. Това беше същинско протактилно действие, което включи сляпо-глухия в света на емоциите. 
  Седем години след първата ми среща с протактила, той вече е популяризиран и аз не мога да бъда по-щастлива. Повече от сигурно е, че светът се нуждае от този метод, за да бъде по-комуникативен със сляпо-глухите хора, със себе си и дори ако сляпо-глухите не са наоколо протактилът трябва да се използва между останалите хора. 
  Исках да се докосна отчасти до хаптичната комуникация преди да споделя с вас мнението си за протактила.
  Вече научила основите на протактила, реших да посетя Скандинавия през 2012 г. Нямах никаква идея относно техния метод наречен "хаптична комуникация". Хаптичното ръководство бе публикувано от асоциацията на сляпо-глухите в Дания и широко използвано от сляпо-глухите хора в Дания, Норвегия, Швеция и Финландия. 
  Когато свърши моята лекция в асоциацията на глухите в Копенхаген, сляпо-глух датчанин дойде при мен и спомена, че те използват хаптика, след което ми я демонстрира. Нарисува ми усмивка, въпросителен знак и други, но последния знак ме обърка. Той нарисува "X" на гърба ми и аз предположих, че това означава "пожар", публиката се изсмя. Той каза "Не!", това е хаптичният знак за отиване до тоалетна. По-късно в канадския център "Хелън Келър" научих, че "X" нарисуван на ръката или на гърба, означава "пожар" или "аварийна ситуация", докато в Скандинавия "X" означава, че партньорът ми има нужда от почивка за тоалетна. 
  Гранда и Нучио проведоха много серии от работни срещи в общежитието за сляпо-глухи "Сийбек" в щата Вашингтон през август 2012 г. и аз веднага бях грабната от концепцията. Имаше също така някои пропуски във философията на протактила, например лингвистиката, която все още не съм осъзнала. Въпреки това продължавам да търся още уроци за протактил. 
  Мое лично мнение е, че протактилът предоставя повече информация от хаптиката, въпреки че някои аспекти на хаптиката могат да бъдат интегрирани в протактила, за да се създаде една по-богата комуникация за сляпо-глухите". 
   Превод: Деян Славов, Анна Ройдева
Източник: www.tactiletheworld.wordpress.com


Хоризонти
КНОСОС

  Кносос или понякога Кнос е най-големият археологически обект на остров Крит, вероятно обреден и политически център на минойската цивилизация. Намира се на около 6 км от град Ираклион. Дворецът е свързан с легендата за Минотавъра, както и с бягството на Дедал и Икар.
  Дворецът на Минос, е открит през 1878 г. от Минос Калокеринос, критски търговец и антиквар. Калокеринос прави сам първите разкопки. Открива част от западното крило на двореца, както и част от западната фасада. Той обаче няма средства за сериозни изследвания. След Калокеринос, няколко души се опитват да ги продължат, но не успяват до 16 март 1900 г., когато Артър Еванс (извършил разкопки през 1900-1913, прекъснати от Балканската война и възстановени отново през 1922-1930), разкрива целия дворец. Площта на двореца достига 20 000 м².
  Има спорове между археолозите за какво се е използвал основно двореца - дали за административен или за религиозен център или най-вероятно и за двете. Сериозни дебати има и по въпроса за ролята на Кносос в управлението на Крит и дали Кносос е бил най-важният център или са били няколко равнопоставени. Много от другите дворци на Крит са били разрушени и изоставени в началото на 15 в. пр.н.е., вероятно от микенците, въпреки че Кносос се използва и около век след това.
  Едно от най-забележителните открития в комплекса в Кносос са големите фрески, с които са украсени стените. Има сцени на жени и мъже, свързани с дейности като риболов и събиране на цветя, а стенописите също изобразяват и атлетически състезания, в които младежи изпълват смели акробатични движения върху гърбовете на бикове.
  Централната част на двореца е Тронната зала. В това помещение се намира стол, изграден в стената, обърнат към редица от пейки. Тази зала има резервоар, за който се предполага, че е използван като аквариум.
  Други части на този забележително голям дворец са просторни апартаменти с течаща в теракотени тръби вода, огромни зали с хранилища, съдържащи големи керамични делви, използвани да съхраняват зърно; най-старият известен в света амфитеатър и религиозни олтари.
Източник: bg.wikipedia.org


Кулинарни рецепти
Крем супа от картофи, печен чесън, спанак и сирене
Предложение на Марийка Атанасова от Добрич
  Продукти: 800 г картофи (нарязани на кубчета), 1 глава чесън, 1 с.л. зехтин, 2 стръка мащерка или чубрица, 300 г спанак, 100 г топено сирене, 1 с.л. пресен джоджен, 100 г пушена риба, 2 стръка пресен лук, сол и пипер на вкус.
  Начин на приготвяне: Коренчето на чесъна се подрязва, поставя се върху фолио, залива се със зехтина, слага се стръкче мащерка, завива се и се слага да се изпече за 20 мин. във фурна, загрята на 200 градуса. Вътрешността му се изстисква. Картофите се заливат с литър и половина вода, добавя се другото стръкче мащерка, посоляват се и се сваряват за 20 мин. Мащерката се отстранява, добавя се спанак, джоджен, сирене и печеният чесън. Всичко се оставя да поври на тих огън още 3-4 мин. и се пасира. Супата се поднася, поръсена с пресен лук и парченца пушена риба.
***
Вкусни содени хлебчета
Предложение на Димитър Кънчев от Добрич
	  Продукти: 2 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко, 1 равна ч.л. сода за хляб, 50 мл олио, 1 ч.л. сол, 120 г натрошено сирене, 2-3 щипки ронена чубрица, 500 г типово брашно, 1 с.л. масло за отгоре.
  Начин на приготвяне: В киселото мляко се разбива содата да шупне, сипва се в средата на брашното, пресято в купа. Добавя се олиото, солта, яйцата, натрошеното сирене и чубрицата. Разбърква се с вилица на каша, загребва се брашно и се замесва меко тесто. Покрива се с кърпа за 15 мин, после се разделя на 6-7 части и се оформят хлебчета. Нареждат се в намаслена тава. Върху всяко хлебче се поставя малка бучка масло, печем в загрята на 180 градуса фурна до готовност.
***
Картофени тиганички
Предложение на Ивелина Стефанова от Силистра
  Продукти: 900 г картофи, 100 г тиквички, 2 бр. яйца, 3 с.л. брашно, 100 г сирене, 1 глава лук, 2 скилидки чесън, сол, черен пипер, масло.
  Начин на приготвяне: Картофите и тиквичките се обелват и сваряват в подсолена вода. Изкарват се от нея с решетъчна лъжица и се оставят да се отцедят. Смачкват се в голяма купа, като към тях се добавят натрошеното сирене, брашното, яйцата, смлените лук и чесън, подправките. Разбърква се, за да се получи кайма. В тиган се загрява масло. От картофената смес се взема с голяма лъжица и се оформят тиганички. Те се пържат в загрята мазнина. Всяка страна се готви около 3 минути. Готовите тиганички могат да се поднесат с млечен чеснов сос.



Усмивки
ВИЦОВЕ
  Шерлок Холмс и д-р Уотсън отишли на излет в планината. След хубава вечеря и бутилка вино, те легнали да пренощуват. След известно време Холмс събудил д-р Уотсън и го попитал:
  - Уотсън, погледнете към небето и кажете какво виждате.
  - Милиони и милиони звезди - отговорил Уотсън.
  - И какво Ви говори това?
  - Астрономически ми говори, че има милиони галактики и вероятно милиарди планети. Астрологически виждам, че Сатурн се намира в съзвездието Лъв, хронологично изчислявам, че сега е 3 след полунощ, теологично разбирам колко могъщ е Господ и колко незначетелни сме ние. Метеорологично ми се струва, че утре ще е прекрасен ден. А на Вас какво говори всичко това?
  Холмс замълчал за момент и казал:
  - Уотсън, всичко това ми казва, че някой ни е задигнал палатката. 
***
  Щирлиц бил приклещен на тясно от Мюлер и Гестапо. Нямало къде да се скрие, освен в родилния дом. Маскирал се набързо и легнал на едно легло. Влезли Гестапо да го търсят, но изпаднали в умиление пред арийските майки и започнали да разпитват:
  - Вие какво очаквате? Момче или момиче?
  - Момче.
  - Браво!!! Бъдещ войник на Вермахта!
  И така стигнали до Щирлиц:
  - А вие какво ще родите? - попитал Мюлер.
  - Слонче! Ето и хоботчето му се показва вече! 
***
  Щирлиц се крие в един изоставен блок в покрайнините на Берлин, Гестапо го обкръжава и Мюлер крещи по мегафона:
  - Щирлиц, предай се!!! Всички изходи са блокирани!!!
  Отговор нямаше, защото Щирлиц отдавна беше избягал през входа... 
***
  Мюлер вика Щирлиц:
  - Щирлиц, как ще обясните на фюрера, че отпечатъци от вашите пръсти са намерени на гърдите на Ева Браун?
  - А вие, хер Мюлер, как ще обясните на фюрера как сте намерили отпечатъците ми там?


Занимателна страничка
ДИЛЕМАТА С ТРАМВАЯ
  Представете си, че стоите до трамвайна линия. Задава се трамвай, движещ се безконтролно към петима работници, които не го чуват. Дори да го забележат, няма да могат да реагират навреме. Пред вас стои лост, свързан с линията. Ако го дръпнете, трамваят ще се отклони по друга линия, далеч от петимата работници. На нея обаче стои друг, нищо неподозиращ работник. Бихте ли дръпнали лоста, ако това ще доведе до една смърт вместо до пет?
  Това е класически мисловен експеримент, известен като "Дилемата с трамвая". Той е разработен от философа Филипа Фут през 1967 г. и адаптиран от Джудит Джарвис Томпсън през 1985.
  Дилемата поставя въпроса дали моралната стойност на дадено решение се определя единствено от резултата. Тази задача е инструмент за изучаване на моралната интуиция и има различни варианти.
  Втората формулировка гласи: Намирате се на мост над трамвайната линия. Трамваят препуска към петимата работници. Наоколо няма лост за промяна на посоката на превозното средство. До вас на моста стои едър мъж. Уверени сте, че тялото му би могло да спре движещия се трамвай. Бихте ли го блъснали върху линията, жертвайки неговия живот, за да спасите петимата работници? Резултатът от този сценарии е същият: един умира, петима живеят. Според изследователите интересното е, че макар и много хора да биха дръпнали лоста, малко са онези, които одобряват идеята да блъснат дебелия мъж от моста.
  Други философи предлагат още варианти на дилемата: Лекар сте и имате петима пациенти, които се нуждаят от трансплантация, за да живеят. Двама се нуждаят от по един бял дроб, други двама от по един бъбрек, а петият - от сърце. В съседното болнично отделение лежи мъж, който се възстановява от счупен крак. С изключение на фрактурата той е напълно здрав. Бихте ли го убили и взели органите му, за да спасите петимата нуждаещи се от трансплантация?
  Отново, последиците са същите както при дилемата с трамвая, но повечето хора напълно отхвърлят идеята да отнемат живота на здравия пациент.
Следва продължение...
  
*****
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ПРЕДИШНИЯ БРОЙ:

На въпрос 1: отг. г/ 200
На въпрос 2: отг. г/ до 10 000
На въпрос 3: отг. в/ при кашляне
На въпрос 4: отг. г/ 50 000 - 100 000 км
На въпрос 5: отг. б/ тънкото черво





БРАТСТВОТО
(с продължение)
 
	Ецио се увери, че никой не го преследва, и обърна коня. Не искаше да се разделя с такова добро животно, но го отведе в конюшнята, откъдето с Макиавели бяха наели коне сякаш преди цяла вечност. Предаде го на главния коняр. Конюшнята беше чиста и спретната и очевидно бизнесът процъфтяваше. Районът явно се бе отърсил от контрола на Борджия и поне засега запазваше независимост. После Ецио тръгна пеша към остров Тибър. Тайният ферибот на асасините го очакваше на брега и щом се добра до острова, той забърза към скривалището.
	Откри, че Катерина е пристигнала невредима. Лежеше върху импровизирана постеля до вратата. Преглеждаше я лекар. Тя видя Ецио, усмихна му се и понечи да се изправи, но докторът я възпря деликатно.
	— Ецио! Радвам се, че се завръщаш цял-целеничък.
	Той улови ръката й и я стисна нежно.
	— Къде е Макиавели?
	Тя не отвърна на топлия досег, но той го отдаде на изтощението.
	— Не знам.
	Лисицата се появи от сенките в дъното на стаята.
	— Ецио! Радвам се да те видя пак! — Той прегърна по-младия мъж. — Аз доведох твоята контеса тук. Колкото до Макиавели…
	В същия момент вратата се отвори и Макиавели влезе. Изглеждаше изтощен.
	— Къде беше? — попита Лисицата.
	— Търсех Ецио. Не че съм длъжен да ти давам обяснения — отговори Макиавели.
	Ецио тъжно забеляза напрежението, което продължаваше да цари между двамата му приятели. Макиавели се обърна към него и безцеремонно го попита:
	— Какво стана с Чезаре и Родриго?
	— Чезаре замина почти веднага за Урбино. А Родриго беше във Ватикана.
	— Странно — отбеляза Макиавели. — Трябваше да е в крепостта.
	— Много странно наистина — додаде безизразно Лисицата.
	Дори да долови подтекста, Макиавели не му обърна внимание.
	— Още една пропиляна възможност — унило констатира. После, поуспокоен, се обърна към Катерина: — Не се обиждай, контесо. Радваме се, че си невредима.
	— Не се обиждам — отвърна тя.
	— Щом Чезаре е заминал за Урбино, трябва да се съсредоточим да подсилим съюзниците си тук.
	Макиавели вдигна вежди.
	— Но нали възнамерявахме да нападнем незабавно! Трябва да го настигнем и да го унищожим.
	— Невъзможно е — каза Катерина. — Видях армията му. Огромна е. Няма да се доберете до него.
	— Аз мисля, че трябва да работим тук, в Рим — обади се Ецио. — Вече поставихме добро начало. Ще продължим да подкопаваме влиянието на Борджия и ще възстановяваме нашето. Всъщност възнамерявам да започна веднага.
	— Говориш, все едно вече си ни водач — каза Макиавели. — Постът обаче не е обсъждан, камо ли одобрен на официален съвет.
	— Аз твърдя, че ни е необходим водач, и то незабавно — възрази Лисицата. — Нямаме време за съвети и одобрения. Трябва да обединим отново Братството и според мен Ецио е най-подходящ за тази работа. Макиавели, умолявам те, ние с теб сме сред най-старшите асасини тук. Бартоломео ще се съгласи. Да вземем решението още сега — ще го запазим в тайна, ако настояваш — и по-късно ще го подложим на официално гласуване.
	Макиавели очевидно понечи да държи реч, но се отказа и само сви рамене.
	— Няма да ви подведа — обеща Ецио. — Джилберто, искам да доведеш тук Бартоломео и сестра ми Клаудия. Трябва да обсъдим нещо. Николо, моля те ела с мен.
	Преди да излезе, спря до леглото на Катерина.
	— Грижи се добре за нея — каза на лекаря.
	— Къде отиваме? — попита Макиавели, щом стигнаха центъра на града.
	— Искам да ти покажа нещо.
	Поведе го към най-близкия пазарен площад. Само половината сергии бяха заети. Видяха един хлебар, касапин разгонваше мухите от стоката си, а зеленчукопродавец предлагаше доста клюмнала продукция. Макар и рано, виночерпниците се радваха на най-многобройна клиентела. И както предвиждаше Ецио, малък отряд войници на Борджия тормозеха безпомощен собственик на сергия за кожени изделия.
	— Погледни! — посочи той, когато се смесиха с рехавата тълпа пазаруващи.
	— Знам какво става — отвърна Макиавели.
	— Знаеш, разбира се, Николо — каза Ецио. — Прости ми, но ти виждаш картината в цялост. Разбираш какво е необходимо, за да се прекърши политически влиянието на Борджия. Не подлагам на съмнение искреността ти. — След кратко мълчание Ецио продължи: — Но трябва да започнем от основите. Борджиите безочливо вземат каквото пожелаят от хората, за да поддържат могъществото си.
	Видяха как войниците блъскат мъжа на земята и смеейки си, прибират каквото им харесва от сергията му. Когато се отдалечиха, търговецът се изправи и ги проследи с безпомощна ярост. После, с просълзени очи, започна да подрежда наново стоките си. Една жена приближи да го утеши, но той я отблъсна. Тя обаче заснова край него с тревожно и загрижено лице.
	— Защо не му помогна? — попита Макиавели. — Защо ги остави да си вървят?
	— Виж — отвърна Ецио, — да помогнеш на едного е добре, но не разрешава проблема. Те ще се върнат, когато ни няма, и ще направят същото. Вгледай се колко некачествени са изложените стоки. Зеленчуците са престояли, месото е оплюто от мухи, а хлябът несъмнено е твърд. Най-доброто отива за Борджия. Как мислиш, защо толкова много хора пият?
	— Не знам — отговори Макиавели.
	— За да удавят болката — каза Ецио. — Чувстват се отчаяни и потиснати. И искат да забравят. Но ние можем да променим положението.
	— Как?
	— Като ги спечелим за нашата кауза. — Той разпери ръце. — Тези хора ще станат гръбнака на съпротивата ни срещу Борджия.
	— Обсъждали сме го и преди — рязко го прекъсна Макиавели. — Не говориш сериозно.
	— Ще започна с кожаря. За да спечелим войната, Николо, са ни необходими предани воини, независимо как ще се бият за нас. Трябва да посеем семената на бунта в съзнанието им. — След кратко мълчание той продължи сериозно: — Привличайки онези, които тираничната държава е направила свои врагове, ние въоръжаваме хората, които Борджиите са разоръжили.
	Макиавели изгледа проницателно приятеля си.
	— Добре тогава — каза той. — Върви да набираш първите ни новобранци.
	— О, непременно. Ще видиш, че от множеството непоколебими мъже и жени, които ще привлека на наша страна, ще изкова меч, способен да отсече крайниците и главата от тялото на Борджия и на тамплиерите.
	Ецио се върна сам в щабквартирата на остров Тибър. Свърши добра работа, спечелвайки дискретно за каузата си доста недоволни граждани.
	С изключение на верните помощници, които се грижеха за скривалището и го пазеха, там нямаше никого и Ецио доволно предвкусваше кратък отдих за размисъл и кроежи, но щом приближи, откри, че има посетител. Човек, държащ присъствието му да остане незабелязано и следователно изчакал всички да се разотидат или да се заловят със задачите си из сградата, преди да се появи.
	— Ехо! Ецио! Тук съм!
	— Кой е?
	Ецио веднага застана нащрек, макар да разпозна гласа. Високи храсти растяха край пътеката, отвеждаща към входа на щабквартирата, чието местонахождение не бе известно на никого извън Братството. Ако по някаква случайност тайната беше излязла наяве…
	— Ела тук!
	— Кой е?
	— Аз съм!
	Леонардо да Винчи, нагизден и трескав както винаги, излезе от скривалището си и застана на пътеката.
	— Лео! За бога!
	Припомнил си кой е настоящият господар на Леонардо, Ецио сдържа първоначалния си порив да изтича и да прегърне стария си приятел.
	Леонардо долови вътрешната му борба. Маестрото изглеждаше поостарял, разбира се, но все така изпълнен с плам и жизнерадостно въодушевление. Пристъпи напред, но не вдигна глава.
	— Не се изненадвам, че не ме посрещаш с ентусиазъм.
	— Е, Лео, признавам, че ме разочарова.
	Леонардо разпери ръце.
	— Разбрах, че ти стоиш зад саботажа в крепостта. Кой друг би могъл да бъде? Така узнах, че си жив.
	— Не ти ли го казаха новите ти господари.
	— Те не ми казват нищо. Отнасят се с мен като към роб. — В очите на Леонардо проблеснаха искрици. — Но понякога се налага да ми се доверяват.
	— Стига да им служиш смирено.
	— Мисля, че съм достатъчно умен да ги изпреварвам с една крачка. — Той приближи към Ецио с разперени ръце. — Радвам се да те видя отново, приятелю.
	— Разработил си им оръжия — нови пушки, срещу които трудно ще излезем насреща.
	— Знам, но ако ме оставиш да ти обясня…
	— И как откри това място?
	— Ще ти обясня…
	Леонардо изглеждаше толкова разкаян, толкова нещастен и толкова искрен, че сърцето на Ецио омекна въпреки волята му. Помисли си също, че маестрото е дошъл да го види, несъмнено поемайки огромен риск; той търсеше помирение и само глупак би отблъснал приятелството и помощта на такъв човек.
	— Ела! — извика накрая и разтвори широко обятия.
	— О, Ецио! — Леонардо се спусна към него и двамата се прегърнаха топло.
	Ецио поведе приятеля си към щабквартирата на асасините, където седнаха един до друг. Ецио знаеше, че са преместили Катерина във вътрешна стая, където да се възстанови на спокойствие и тишина, а лекарят бе разпоредил да не я безпокоят. Изкушаваше се да наруши заръката, но по-късно щеше да разполага с достатъчно време да поговори с нея. А и появата на Леонардо налагаше да преразгледа приоритетите си.
	Помоли да им донесат вино и сладкиши.
	— Разкажи ми всичко — каза.
	— Ще ти обясня. Но първо трябва да ми простиш. Борджиите ме принудиха силом да работя за тях. Заплашиха, че ако откажа, ще ме подложат на дълга и мъчителна смърт. Описаха подробно какво ще ми сторят, ако не се съглася. Дори сега се разтрепервам, като си представя какво ме чака.
	— Тук си на сигурно място.
	Леонардо поклати глава.
	— Не! Трябва да се върна там. Ще ти бъда по-полезен, ако смятат, че работя за тях. Постарах се да ги задоволя с възможно най-малко изобретения. — Ецио понечи да възрази, но Леонардо вдигна припряно длан. — Моля те, това е нещо като изповед и искам да ме изслушаш. После ме съди, както намериш за добре.
	— Никой не те съди, Лео.
	Леонардо се напрегна още повече. Без да обръща внимание на почерпката, той се приведе напред.
	— Казах, че работя за тях по принуда — продължи, — но не е само това. Знаеш, че страня от политиката, не искам да се забърквам в машинации, но хората, които преследват слава, ме търсят, защото знаят на какво съм способен.
	— Известно ми е.
	— Играя им по свирката, за да оцелея. А защо искам да оцелея? Понеже ме чака много работа. — Той си пое дъх. — Не мога да ти обясня, Ецио, как ври и кипи умът ми. — Той махна с ръка — отчасти да покаже какво изобилие бушува в главата му, отчасти — отчаяно. — Толкова неразкрити тайни има!
	Ецио мълчеше. Знаеше и това.
	— Е — заключи Леонардо, — сега ти стана ясно.
	— Защо дойде тук?
	— Да се помирим. Да те уверя, че сърцето ми не е с тях.
	— И какво искат те от теб?
	— Всичко, което мога да им предложа, но основно военни машини. Познават възможностите ми.
	Той извади купчина документи и му ги подаде.
	— Ето някои от изобретенията ми. Виж — това е бронирано превозно средство. Изработи ли се правилно, може да се движи по всякакъв терен, а мъжете, скрити вътре, да стрелят с пушки, напълно неуязвими за противника. Наричам го танк.
	Ецио трепна при вида на нарисуваната машина.
	— И сега… я строят?
	Леонардо го погледна лукаво.
	— Казах „ако се изработи правилно“. За жалост машината на чертежа може да се върти само около оста си.
	— Разбирам — усмихна се Ецио.
	— А сега виж това.
	Ецио се взря съсредоточено в рисунка на конник, пришпорващ два коня, впрегнати един до друг. Към ремъците на хамутите им с дълги хоризонтални прътове бяха прикрепени колела с въртящи се остриета, които поразяваха всеки, към когото се насочеше конникът.
	— Дяволско изобретение — констатира той.
	— Да, но за съжаление конникът е… съвсем беззащитен — просветнаха очите на Леонардо.
	Ецио се усмихна широко, после доби сериозен вид.
	— Но пушките, които си им дал?
	Леонардо сви рамене.
	— Трябва да подхвърляш по някой грош на Цербер — каза той. — Ще се усъмнят, ако от време на време не им предоставям нещо годно за употреба.
	— Но пушките са много ефикасни.
	— Вярно, но твоят малък пистолет, който изработих преди години по чертежа от Кодекса, е дваж по-ефикасен. Жалко наистина, едва се удържах да не използвам модела.
	Ецио се замисли тъжно за изгубените оръжия от Кодекса, но и за тях щяха да поговорят.
	— Какви други документи носиш?
	Макар да бяха сами, Леонардо сниши глас.
	— Копирах чертежите не само за най-големите машини, но и картите на местата, където смятат да ги използват в битка. — Той разпери иронично ръце. — Уви! Де да бяха по-сполучливи!
	Ецио изгледа възхитено стария си приятел. Този човек бе изобретил подводница, с която венецианците да се противопоставят на турските галери! Ако не беше решил да предостави на Борджиите дефектни модели, не оставаше никаква надежда да ги надвият. Зарадва се, че е приел радушно Леонардо. Той струваше повече от две армии.
	— За бога, Лео, пийни поне една чаша вино. Знам, че никога не бих могъл да ти се отплатя за всичко това.
	Леонардо обаче махна с ръка да откаже предложеното питие.
	— Нося и по-мрачна новина. Известно ли ти е, че Ябълката е у тях?
	— Разбира се.
	— Дадоха ми я да я проуча. Ние с теб вече поназнайваме нещичко за силата й. Родриго знае по-малко, но той е по-умен от Чезаре, макар че трябва да държим под око именно сина.
	— Каква информация за Ябълката си им предоставил?
	— Възможно най-оскъдна, но все пак трябваше да им подхвърля някакъв залък. За щастие засега Чезаре изглежда се задоволява с ограничените приложения, които му доверих. Родриго обаче е сигурен, че има още, и започва да губи търпение. — Той замълча. — Обмислях как да я открадна, но я държат под строга охрана и ме допускат само под зорко наблюдение. Използвах обаче силите й да те открия. Притежава такава способност, нали знаеш? Удивително!
	— Показа ли им този трик?
	— Не, разбира се! Единственото ми желание е да я върна на законния й собственик.
	— Не бой се, Лео. Ще си я върнем. Междувременно ги подлъгвай, доколкото можеш, и ако успееш, уведомявай ме колко си им казал.
	— Непременно.
	След кратко мълчание Ецио каза:
	— Има и друго.
	— Да?
	— Изгубих оръжията от Кодекса, които ми изработи навремето.
	— Разбирам.
	— Освен Скритото острие. Останах обаче без пистолета, отровното острие, двойното острие и тайния щит.
	— Хмм… — проточи Леонардо. После се усмихна. — Е, може би ще успея да ги изработя наново.
	— Наистина ли? — удивено възкликна Ецио.
	— Чертежите, които ми даде, са още във Флоренция, скрити добре при старите ми помощници Аниоло и Иноченто. Борджия никога няма да сложи ръка върху тях. Ако завземат Флоренция — Боже опази! — или ако французите ги изпреварят, Аниоло ще ги унищожи, но дори те с Иноченто — не че не им се доверявам напълно — не биха могли да ги изработят без мен. Ала аз… аз никога не забравям моделите. Но… — Той се поколеба смутено. — Трябва да ми платиш за материалите. Предварително.
	— Нима? — изуми се Ецио. — Не ти ли плаща Ватиканът?
	Леонардо се окашля.
	— Много… много малко. Май си мислят, че пощаденият ми живот е достатъчна отплата. Аз, понеже не съм глупак, знам, че прекаля ли с претенциите, ще ме убият като псе.
	— Да — съгласи се Ецио. — Биха предпочели да си мъртъв, отколкото да работиш за другиго.
	— Споделям мнението ти — каза Леонардо. — И няма къде да избягам. Не че искам. Искам да видя Борджиите сразени. Поне дотолкова съм готов да се ангажирам с политика. Но любимият ми Милано е в ръцете на французите — проточи замислено той. — Може би… по-късно, когато всичко приключи… ще си опитам късмета във Франция. Казват, че е много цивилизована държава.
	Време беше да го върне към реалността. Ецио отвори обкован с желязо сандък и извади кожена кесия, издута от дукати. Подаде я на Леонардо.
	— Аванс за оръжията от Кодекса — обясни отривисто. — Кога ще са готови?
	Леонардо се замисли.
	— Няма да е толкова лесно като предишния път — каза той. — Трябва да работя тайно и сам, понеже не се доверявам напълно на тукашните си помощници.
Оливър Боудън

