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Приоритети

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
	
	На 25.06.2012 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ).
	Бе приет отчета на председателя на НАСГБ за дейността на асоциацията за периода след Общото годишно отчетно събрание на НАСГБ за 2011 г., проведено на 26.04.2012 г.
	УС взе решения за предоставяне на помощно-технически средства, индивидуални отливки и батерии за слухови апарати на нуждаещи се членове. 
	Бяха обсъдени проверките от страна на Агенция за социално подпомагане (АСП) в териториалните организации на НАСГБ по националното представителство на асоциацията. Бе констатирано с удовлетворение, че във всяка териториална организация служителите на АСП са се свързали с председателя и сътрудника, които са им предоставили пълен списък на сляпо-глухите членове, а някои от тях са били посетени и по домовете. 
	След приключилите проверки, Министерски съвет на Република България с решение № 616 от 18.07.2012 г. поднови статута на НАСГБ като национално представителна организация за срок от 3 години. 
Живка Огнянова 








ДЕЛНИЦИ  И ПРАЗНИЦИ

В ТО-Варна

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЯТНА СЦЕНА „РАКОВИНА”
	
	На 17.07.2012 г. фолклорна формация „Цвете шарено” и вокална група „Детелини” от едни и същи изпълнители участвахме в програмата на лятна сцена „Раковина”. Поканата получихме от Дирекция “Духовно развитие и култура” към Община Варна. Изнесохме два концерта от 7 народни и 9 стари градски песни. Въпреки многото мероприятия, които имахме през месеците юни и юли: честване на 2-ри юни – деня на Ботев; основаването на съставите и ТО на НАСГБ-Варна в гр. Обзор; екскурзията до гр. София и времето за подготовка на тези два концерта беше много кратко, но въпреки това се представихме достойно.
	Председателят на ТО на НАСГБ-Варна Станчо Добрев представи фолклорна формация „Цвете шарено” с кратка биография. Няма по-емоционални, по-съдържателни, наситени с толкова богата душевност и красота на чувствата, от нашите народни песни. Като ги пеем от сърце и с много любов, ние ги съхраняваме в народната памет и съзнание, обогатяваме народното ни творчество, предаваме ги на поколенията. Песента няма възраст, сезони и граници. Тя създава радост и щастие на хората. Първият поздрав беше за нашите съграждани – „Цъфнало е цвете шарено”. Втората песен – „Ах, къде е моето първо либе”, посветихме на всички гости на черноморската ни столица. Дует от Ганка Параскевова и Станчо Добрев зарадваха публиката с „Повдигни си малка моме чемберчето”. След което отново се включи формацията „Цвете шарено” с песента „Мари Доне, беля Доне”. Народните песни „Снощи вечер край порти” и „Петър, Румяна думаше” отново отправихме към всички присъстващи. А последната народна песен „На сърце ми стар мерак лежи”, изпяхме за нашите приятели, фенове и колеги, дошли да ни уважат с присъствието си. Младостта отминава, годините отлитат, но мерака и желанието остават до края на човешкия живот. По време на 15-минутната пауза двамата музиканти Станислав Парушев и Тошо Кирилов свириха народна музика, а посетителите извиха дълги игриви хора.
	Преди програмата си вокална група „Детелини” отново бе представена от председателя Станчо Добрев, който накратко разказа за създаването й и нейните успехи. Първият музикален поздрав отново беше за варненци – „Една е моята родина” – песен за България, която възпяваме в песните, благославяме в мислите си. Следващата песен изпяхме задължително за Варна и морето:
„Гдето да ида по света”

Познавам градове големи и красиви,
с модерни сгради, скулптори, неон,
но с моята Варна те са несравними,
с морето черно, с франгенския фар.

Величествена, слънчева, зелена,
от векове красиш този бряг.
Царице в черноморската вселена,
вълните те целуват в своя бяг.
О, Варна моя, чайка белокрила.

	След песента, посветена на морската ни столица прозвуча дует – Ганка Параскевова и Станчо Добрев с изпълнението „Жива е в мене още песента”. Тошо Кирилов се представи солово с “Мъжки сълзи”, а вокалната група изпя „Години минаха”. Отново соловото представяне на Станчо Добрев зарадва слушателите с песента „Докато сме млади”. Следващата песен – „Няма нищо по-чудесно, по-прекрасно в света” посветихме на всички любители и почитатели на градската песен. Включи се с изпълнение и дует - Ганка Параскевова и Тошо Кирилов с „Покани ме ти на среща”.
	Последната песен – „Ние бяхме млади и красиви”, беше поздрав отново за всички наши приятели, фенове и колеги и хората в златната възраст и тези, които обичат старите градски песни. Животът без музика, поезия и песен е пустош, без радост, веселие и щастие. Нека да пеем, нека да живеем, докато се чувстваме млади. Участниците в концерта: Станчо Добрев, художествен ръководител Ганка Параскевова, Динко Костадинов, Ваньо Биячев, Цветанка Николова, Елиза Кочева и музикален съпровод: на клавира Станислав Парушев, на акордеон Тошо Кирилов, пожелаха на всички здраве, дълголетие и дано да се срещаме още дълго време тук на лятна сцена „Раковина”. Изказваме благодарност на Дирекция “Духовно развитие и култура” към Община Варна от мое име, от името на целия колектив за това, че всяка година проявяват изключително внимание към нас и ни включват в лятната програма.
Благодарим Ви мили хора!
Ганка Параскевова


* * * *
В ТО–Шумен

ПРАЗНИК В ПАРКА „КЬОШКОВEТЕ”

На 10.07.2012 г. членовете на ТО на НАСГБ-Шумен отбелязаха денят на сляпо-глухия гражданин на Република България в парк „Кьошковете”.
	В ранния предиобед се събрахме в парка близо до зоокъта. Времето беше много горещо, но вековните дървета и студената чешмяна вода създаваха хладния уют и настроение. Някои по-бавно подвижни членове не бяха идвали от много години в парка и се радваха на всичко, което можеха да видят и почувстват от сърце. Сътрудничката припомни по-важните моменти от живота на тотално сляпо-глухата американка Хелън Келър и прочете малки откъси от книгата „Историята на моя живот”, като предварително им постави задача да слушат много внимателно, за да се включат повече членове във викторината, която щеше да се проведе след това. Разгледаха се брой 5 и 6 на списание „Звук и светлина”. Прочетоха се различни статии, здравни съвети, любопитни факти и някои по-интересни кулинарни рецепти. Проведе се викторина за Хелън Келър. Почти всички се включиха и отговориха на 20-те зададени въпроси. Отговорилите получиха напълно заслужено малки награди.
	Послушахме народни и стари градски песни от радиото на председателя, тропнахме хора и ръченици, като създадохме оживление и настроение не само на нас, но и на хората около нас. Почерпихме се и се разделихме, в очакване на следващата среща.
Върбина Станкова

* * * *

ДУЕТ „НАСТРОЕНИЕ" – ДИМКА И КИРИЛ ДАМЯНОВИ

	Дует „Настроение" от гр. Пловдив е създаден през 2007 г. Той е семеен дует от прекрасната, лъчезарна и находчива двойка – Димка Дамянова и Кирил Дамянов. Първата му официална изява е на 10 октомври в Пловдив през същата година. През почти четири годишната си история е участвал в повече от 20 фестивала в Пловдив, Варна, Поморие, Враца, Перник, Сопот, Хасково и много други. Изпълнява песни от всички възможни жанрове. Освен на фестивали досега е вземал участие в коледни и новогодишни концерти, празнични програми по случай национални и общински тържества. Досега е спечелил осем златни и четири сребърни медала, четири първи места и два призови плакета. Мотото на дуета е: Ние пеем с удоволствие, за вашето добро настроение.

Извадка от книгата “Магията на Пловдив”

* * *
В ТО–Бургас
НЕЗАБРАВИМО ПРЕЖИВЯВАНЕ В ШИПКОВО

	Група почиващи от ТО на НАСГБ и ТСО от Бургас посетихме прекрасния курорт Шипково, разположен на 750 м. надморска височина в подножието на връх Васильов. Освен невероятния планински въздух, неоценим принос за пълния релакс в почивната станция допринесе за пореден път и екипът с управител – Велизар Хинков и винаги отзивчивата и мила Светла Пенева. Незабравими ще останат разходките из открития МОЛ по брега, чудни и ползотворни мигове и часове прекарани в приказки на откритата кафе-тераса. Курорта предлага разнообразни процедури във високопланинския плаж край двата басейна и преходи до с. Шипково. Развлечения ще намерите за всеки вкус и всяка компания, затова препоръчваме на всички съсъдбеници ако имат възможност да посетят комплекса Шипково.
	Всяка вечер за настроението на почиващите и гостите на курорта се грижеха талантливите музиканти с увредено зрение: Христо Чираджийски от РСО – Бургас, Костадин Витов и Георги Иванов от Нова Загора, диджеят Стефан Мерев от Бургас. Накрая галавечерята бе поверена на професионалния диджей Стефан от оркестър “Свежест”, който с разнообразна музика разтуптя сърцата на стари, на млади и на още по-млади. Мнозина не искаха да си тръгват, завладяни и омагьосани от природата и прекрасните преживявания, но автобусът на “Мбус”, като завършек потегли обратно през Троян, прохода Шипка, розовата долина и Тракия към морето. Така, както всяко хубаво нещо има край и нашата чудна почивка свърши, за да започне с нова сила подготовката за следващите мероприятия.
Ваня Костова

ИСТОРИЯТА ПОМНИ
КЛЕОПАТРА – ЦАРИЦА НА ЕГИПЕТ
12 юли 69 г. пр.н.е. - 12 август 30 г. пр.н.е., Александрия, Египет.
	Тя е последната управлявала представителка на Птолемеите – династия, произлизаща от Птолемей 1 Сотер, който е един от военачалниците на Александър Македонски. Неин баща е Птолемей 12 Авлет, а майка й вероятно е била негова наложница с възможен местен египетски произход. Името "Клеопатра" е с гръцки произход и означава "Бащина слава"; пълното й име е Клеопатра Теа Филопатор и Филопатрис, което означава "Богинята Клеопатра, любимка на баща си, обичаща родината си".
Днес тя е може би най-известната от всички владетели на Египет и обикновено се назовава само като „Клеопатра“. Клеопатра всъщност никога не е била едноличен владетел на Египет, тя само е деляла управлението на страната със своя баща, брат и син. Важното е обаче, че техните титли са били само етикетни, а всъщност тя е управлявала с всички права и е била достоен владетел на Египет. Клеопатра 7 Филопатор е от гръцки произход и родена на 12 юли в Александрия, Египет. Още от малка се проявила, като изключително умна. Била добра математичка, говорела 9 езика и имала добър търговски нюх. Тя била любимка на баща си и сестрите й завиждали. Тя била най-голямото дете на Птолемей, тъй като двете й по-големи сестри починали, след като случайно или не, колесницата им за лов се блъснала. Имала и по-малка сестра на име Арсиноя. В началото за кратко време Клеопатра управлявала с баща си, но това поражда завист у Арсиноя и затова тя сипва отрова в чашата с вино на баща си. Това бил краят на Птолемей 12. През 48 г. пр.н.е. съветниците на Птолемей 13, предвождани от евнуха Потин, отстранили Клеопатра от власт и я прокудили от Египет. Сестра й Арсиноя била в основата на прокуждането. По-късно Птолемей сам застрашил властта си, намесвайки се в делата на Римската република. Когато Помпей пристигнал в Александрия да търси убежище от Юлий Цезар, Птолемей го убил, за да направи добро впечатление на Цезар. Цезар е толкова възмутен от това предателство, че превзема египетската столица и играе ролята на арбитър в спора между Клеопатра и Птолемей за трона. (Трябва да се отбележи, че Помпей Велики е женен за дъщерята на Цезар, починала при раждането на сина им). След кратка война Птолемей 13 е убит и Цезар възвръща трона на Клеопатра, за да управлява заедно с Птолемей 14. През зимата на 48 – 47 г. пр.н.е. Цезар остава в Египет и Клеопатра става негова любовница, укрепвайки по този начин политическите си позиции. Египет остава независим, но три римски легиона били разположени там за да го пазят. Зимната връзка на Клеопатра и Цезар довела до раждането на син, наречен Птолемей 15 Цезар (с прякор Цезарион, малкият Цезар). Въпреки това Цезар отказва да направи момчето свой наследник и обявява за наследник племенника си Октавиан. Клеопатра и Цезарион посещават Рим между 46 г. пр.н.е. и 44 г. пр.н.е. и са там когато Цезар е убит от предатели, начело със сина му и законната му съпруга. През 42 г. пр.н.е., Марк Антоний, един от триумвирите, управляващи Рим след смъртта на Цезар, призовал Клеопатра да се срещне с него в Тарс, за да засвидетелства своята лоялност. Клеопатра пристига много пищно, обсипана със златни накити, а роклята била прозрачна и така очаровала Марк Антоний, че той решил да прекара зимата с нея в Александрия. Четири години по-късно, през 37 г. пр.н.е., Антоний посещава отново Александрия на път за сражението му с партите.
Той подновява връзката си с Клеопатра и от този момент Александрия става негов дом. Той можел да се ожени за Клеопатра по Египетските правила (такава алинея имало в документа, въпреки че по това време вече е бил женен за Октавия, сестра на другия от триумвирата – Октавиан). Съществуват доста недоказани, но известни истории за Клеопатра. Една от тях е, че тя се обзаложила с Антоний, че може да похарчи десет милиона сестерции за една вечеря. Той приел облога, а на следващата вечер Клеопатра наредила да им донесат купа с много силен оцет. Свалила безценната си перлена обица, пуснала я в оцета, изчакала да се разтвори и изпила оцета до дъното. Поведението на Марк Антоний било окачествявано като скандално и възмутително от римляните и Октавиан убедил Сената да започне война срещу Египет. През 31 г. пр.н.е. двете войски се срещнали в морска битка до бреговете на Акциум. Клеопатра също участвала със своя армада, но виждайки как слабо оборудваните кораби на Антоний губят от римските, тя побягнала. Антоний напуснал битката и я последвал. След битката при Акциум, Октавиан завладява Египет. Когато приближил Александрия, към него се присъединили и войските на Антоний. Марк Антоний починал от тежките рани, получени по време на боя. Когато римските войски навлизат в египетската столица, Клеопатра се самоубива със "Свещената Кобра" – нейната пазителка, дарена й от храма на Слънцето. Според легендите, Слънцето я защитава чрез кобрата и ухапването й за смъртните е фатално, но за божествата е дар. Това се е случило на 12 август 30 г. пр.н.е. През около 20 г. пр.н.е срещу Клеопатра бива вдигнато въстание, което завършва с брутално убийство. Тази случка се разиграла пред един от хангарите, където се държали запасите от жито на египетския народ. Поради опасността от бунт в държавата в тези тежки времена Октавиан пленява непълнолетния фараон. Опасявайки се, че „прекалено много Цезари“ биха застрашили възможността да наследи приемния си баща, той решава некръвният му брат да бъде убит. Според една легенда (използвана често в киното) Цезарион е бил ескортиран в Индия, за да може след войната да бъде върнат обратно в Египет и да си върне властта и следователно да бъде коронован за цар. Според традиционната хронологична система на Египет, Октавиан поема управлението на държавата от 30 г. пр.н.е. Той се възприема като фараон и наследник на Цезарион. Често се твърди, че Клеопатра се е самоубила с т.н. "Асп" (означава отрови от различни змии), но учените са на мнение, че тя бива убита от своите подчинени. С гръцко-македонски произход, Клеопатра се слави като първата в семейството си научила египетски език през тяхното 300-та годишно властване над тази страна.
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ЩРИХИ ОТ РОДИНАТА

ИЗГУБЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАДОВЕ

	Под нашите нозе се крият хиляди години история. Когато вървим по тая земя, ние сякаш не осъзнаваме, че по същите стъпки преди нас са минали траки, римляни, гърци, келти и че нашите домове може да са построени върху основите на домове отпреди 100 000 г. Всички разкопки и научни доказателства сочат, че тук са се зародили едни от най-древните цивилизации на света и тепърва предстои да ги откриваме. Докато в Гърция, Италия, Перу и др. държави с древна история археолозите отдавна са извървели маршрута на своите “тайнствени златни градове”, на нашите специалисти им предстои да тръгват по него. Перперикон, Татул и Севтополис не са единствените мащабни останки от тракийско време. В списъците на археолозите има стотици потенциални техни конкуренти. Засега те са заровени или разкопани само отчасти, а други са проядени от времето. За разлика от митичната Атлантида за тракийския гр. Севтополис съвсем точно се знае къде се намира и как е потънал. Това не е станало, като наказание от боговете, не е бил разрушен от земетресения и вулкани. Няколко години след откриването му през 1948 г. той е бил залят от водите на новопостроения язовир “Копринка” на няколко км. от Казанлък. Археолозите не са имали време да проучат целия град, но това, което са открили, сочи огромен разцвет на тракийската цивилизация. Ако Перперикон и Татул стоят в началото на тракийската история, Севтополис разкрива нейния апогей във времето на елинизма. По това време може да се говори за тракийска цивилизация, развиваща се наравно с другите на Средиземноморието и поддържаща културен диалог с цялата бивша империя на Александър Македонски. Благодарение на колона с надпис на цар Севт Трети е установено и името на града, което дотогава не се е срещало в историческите хроники. Севтополис е единственият чисто градски тракийски обект – основан 325 г. пр. Хр. и загива през 270 г., в който са живели около 50 семейства на одриската аристокрация.
	Той е бил укрепено селище от 5 хектара и няколко предградия, като в центъра се намира забележителният дворец на тракийския цар. Резиденцията на Севт Трети е била двуетажна сграда с фасада, дълга 40 м. и огромна зала с богата разноцветна мозайка. Севтополис е имал внушителен храм на Дионис, храм на великите тракийски богове и храм-дворец. Предполага се, че култът към великите тракийски богове е бил семейният култ на владетеля. След откриването на града за историците тракийската цивилизация започва да изглежда доста по-значима на картата на древна Европа. Строителството в Севтополис, намерените монети с лика на владетеля и данните за живота на обитателите говорят за сериозно икономическо развитие и търговия с широкия свят. В града са открити 2000 монети, от които 800 на Севт. Известно е, че той е първият тракийски владетел, който започнал да сече монети. Градът на Севт Трети е създаден по модела на гръцките полиси и личи, че за строителството му не са жалени пари. Архитектурата на комплекса и особено на гробниците около него дава нови данни за тракийското гробищно строителство, в което за първи път са използвани тухли. Златният век на тракийската цивилизация е бил в епохата на елинизма – по време на македонското управление на Тракия. Дори в най-силните години на македонската власт никой не успява действително да подчини тракийските племена и особено одрисите. По времето на Севт Трети държавата на одрисите е първостепенен фактор на Балканския полуостров и води войни за надмощие с македонските пълномощници. Към края на съществуването на Севтополис в Тракия има масирано келтско нашествие. Тогава в близост до града келтите издигат своята столица Тиле. Има теории, според които войната с келтите бележи края на могъществото на града. Останките от Тиле са намерени в близост до днешното българско с. Тулово. За съжаление те не са много и не могат да дадат голяма представа за уникалната келтска култура, която съществува по нашите земи през 3 век. Севтополис е един от обектите, който благодарение на инвеститорски интерес и неправителствени организации може да възкръсне от своето подводно гробище, като се извади града от водите на "Копринка" и се изолира с вътрешна язовирна стена. Тогава той ще се превърне в световна археологическа и архитектурна атракция.
	Друга подобна забележителност с голям потенциал е римският град Хераклея Синтика край Рупите. Новооткритият град доскоро беше познат само от историческите хроники и учените не знаеха къде точно се намира. През 2002 г. беше намерена плоча с надпис, който потвърди, че останките край изгасналия вулкан Кожух в местността Рупите всъщност са от Хераклея Синтика. Предвижда се създаването на музей на открито и реставрацията на някои сгради от древното селище. Привлекателността на региона с неговите минерални извори и с църквата на пророчицата Ванга може да превърне града в действително печеливш туристически обект. Изкарването на Хераклея Синтика на бял свят ще помогне и хората да научат за древния град, край който Ванга сякаш по интуиция е решила да се засели. Хераклея е един от най-значимите исторически обекти в областта на Средна Струма. За местността споменава още Омир, а разцветът на града е в римско време. За първи път Хераклея се споменава от Тит Ливий (59 г. пр. н.е. – 17 г. от н.е.), който акцентира на местоположението й в племенните територии на синтите. Градът обаче е съществувал като тракийско и македонско селище и през елинизма. Има исторически сведения за заговори срещу македонски царе, в които е участвала и Хераклея. За разлика от Севтополис, Перперикон и Хераклея голяма част от нашите древни паметници стоят разкопани и изложени на набезите на иманярите.
	Римският град Рациария край Видин е бил една от големите дунавски крепости на империята. Заедно с Улпия Ескус те оформят границата на укрепените балкански владения. Днес името на Рациария е известно само на специалисти, видинчани и иманяри. Рациария е била една от главните станции на дунавската флотилия. Градът е основан през 1 в. от н. е. вероятно от император Веспасиан в чест на победата му над даките. Освен при разкопките на Помпей и Херкулан единствено в Рациария е открито златно находище не в дворец, а в жилище. Повече от два века градът е най-значимият военен и икономически център на днешна Северна България. Открити са разноцветни мозайки, скулптури, саркофази. Рациария за първи път е проучвана от Феликс Каниц през 19 век. Разкопките на града се прекратяват през 1991 г. поради липса на средства и археолозите работят спорадично в опитите си да го спасят. Разкопките сочат, че градът е много по-голям, отколкото се е смятало и има още много за изследване. Не е проучен и по-древният тракийски период. Всичко в момента е оставено на милостта на природата и на крадците на антики, които отдавна са надушили богатствата на древния град. Възможно е все пак някой да се смили над тях и да види ползата от такъв център на културния туризъм в Северозападна България.
	Римският град Нове край Свищов бе включен в списъка на най-застрашените археологически обекти от Световния фонд за паметниците. Според тях древният военен лагер е заплашен от ерозия и е възможно да бъде напълно заличен от картата. За съжаление така стоят нещата не само с Нове, но и с повечето археологически проекти в България. След като бъдат проучени и най-големите находки се покажат в музеите, самите градове остават на милостта на времето и вандалите. Археолозите вече се страхуват да разкопават нови обекти, защото не знаят дали ще имат средства да ги предпазят. Все пак с откриването на нови обекти интересът към културния туризъм у нас расте. И ако проекти като реставрацията на Хераклия Синтика и Севтополис се осъществят и донесат печалби, времената могат да се променят дори и за разграбени градове като Рациария и Нове.
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СИЛУЕТИ

ХАДЖИ НЕНЧО ПАЛАВЕЕВ
	Ненчо Палавеев е един от най-големите дарители на Копривщица и името му все още се произнася с благоговение от жителите на града. Роден е през 1859 г. в Копривщица. Още малолетен бива изпратен в Цариград да се учи за абаджия – майсторлък, който той овладява до съвършенство, както и търговията. Като младеж вече основава самостоятелно дружество, поддържащо търговски връзки с Англия. Магазинът му за английски стоки е едва ли не нечувано за времето си събитие. Като интелигентен и далновиден човек бързо разбира, че е най-важен личния контакт с търговските партньори и затова в края на живота си хаджи Ненчо знае английски, немски, руски, арабски, индийски и езиците на балканските ни съседи. Във всяка страна завързвал подходящия алъш-вериш – в Сирия с килими, в Русия с кехлибари, в Йерусалим с икони. Устройва живота си в Египет, където строи палат, участва с акции в строежа на Суецкия канал, купува ценни книжа.
	На 25 годишна възраст Ненчо Палавеев вече е известен и уважаван търговец, който започва своята дарителска кампания в Копривщица, посветена на духовното и икономическо израстване на града. Читалището, параклиса при гробищата, свещоливницата при църквата „Успение Богородично” са само част от финансираните от него начинания. Следващото му идване в България е чак през 1907 г., когато възстановява сградата на началното училище. 1000 английски лири са предвидени за изграждането на мавзолея-костница на героите от Априлското въстание, пламнало в Копривщица, както и за църквата „Св. Никола”. Самия той образован човек, хаджията знаел колко е важно просвещението, затова и голяма част от средствата, които дарява са именно в тази сфера. За поддържането на гимназията Палавеев сам плаща за оборудването и на учителите, а дарените средства към министерството за поддръжката на училището се равняват на 47 кг. злато. 	На 24 септември 1933 г. Ненчо Палавеев прави завещанието си, в което казва: „Съгласно законите на любимото ми Отечество – България, установявам за мой универсален заветник, родния ми град Копривщица” – акт на родолюбие, върху който е нужно да се замислим всички българи. Приживе Палавеев помага не само на родния си град, пари получават и Пирдоп, Златица, Стрелча, но винаги основната му цел е била просперитета на родното му място. С активите от завещанието му се изграждат паметниците на Найден Геров, Георги Бенковски и Любен Каравелов, подвързват се книги, закупуват се места, строи се пансион към гимназията. Чак през 1980 г. парите свършват и фондацията на неговото име прекратява дейността си. На 18 септември 1936 г. си отива този велик българин и дарител, останал завинаги като „Благодетеля” в сърцата на копривщенци, кръстили булеварда, минаващ през града на неговото име. Отива си, но остава в историята светла диря с безкористната си любов към родното място, оставя пример, достоен за подражание.
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ЛЮБОПИТНО
НАГРАДИТЕ ДАРВИН 
РАЗДАВАТ СЕ ЕЖЕГОДНО НА ХОРА, КОИТО СА ЗАГИНАЛИ ПО НЕЛЕП НАЧИН
	
	Силна буря повредила електропроводите и оставила 17 000 къщи без електричество. Седем часа след падане на жицата, Миечжишко Мил загубил търпение и малко след полунощ с промишлен циркуляр в ръце и найлонови торби на краката си застанал в локва с вода и опитал да пререже 4800-волтов захранващ кабел, който висял от стълба. Паднал и се заплел в съскащите и бръмчащи работещи жици.

***

	25-годишен студент по химия развил особения навик да топи дъвката си в кристали лимонена киселина, докато един ден не объркал субстанциите. След силния взрив, полицията намерила пакети лимонена киселина и подобно изглеждащ неидентифициран експлозивен материал.

***

	Двама обирджии на банки от Град Динант (Белгия), които се опитали да направят значително теглене от банкомат, умрели, когато недооценили количеството динамит, нужно за експлозията. Взривът разрушил сградата, в която се помещавала банката. Никой друг не е бил в сградата по време на атаката.

***

	Жена била намерена тежко обгорена до дома си в Рим. Съседите и разказват, че тя имала навика да залива мравуняците в градината си с газ, докато пушела цигари.

***

	Ужасна диета и липса на проветрение станала причина за смъртта на човек, задушен от собствените си газове. Аутопсията показала наличие на голямо количество метан в организма му. Той се хранил само с боб, зеле и още няколко продукта. Умрял в съня си, тъй като всички врати и прозорци били затворени. Трима спасители, дишали от въздуха в стаята, се разболели, а един постъпил в болница.

***

	47-годишния Кен Чарлз Бергер случайно се застрелял, когато бил събуден от телефона до леглото му. Вместо слушалката той хванал пистолета си, който гръмнал, когато го поднесъл към ухото си.

***

	Силен вятър издухал в реката автомобила на 45-годишния Виторио Луис в Неапол през 1983 г. Той успял да разбие стъклото, изплувал от колата и се измъкнал на брега, където бил убит от падащо дърво.

***
	Цирковият акробат с прозвището Од загинал на арената на цирк в северен Тайланд. Скачайки от трамплина, той отлетял настрани и бил глътнат от хипопотама Хилда, който кротко си чакал реда отстрани. Ветеринарите обяснили, че Хилда имал придобит рефлекс да хваща големи предмети с уста и затова глътнала акробата.

***
	Якоб Ойлиг решил да сложи край на живота си. Когато се запалил обаче се сетил, че ще го боли и скочил в близкия водоем, за да загаси огъня. Той обаче забравил, че не умее да плува и се удавил.

***

	Четирима души били докарани едновременно в болница: Шели Мюлер с травма на главата, Тим Вегас с лека контузия, Брайън Коркоран със сериозно увреждане на венците и Памела Клесик без два пръста на дясната ръка… Мюлер закарала мъжа си на работа и за изпроводяк, преди да го целуване, му показала за секунда гърдата си. Шофьорът на минаващо такси, Тим Вегас, се заплеснал от видяното, загубил управление и се блъснал в сградата на болницата, където зъболекарката Памела Клесик преглеждала устната кухина на Брайън Коркоран. От силния удар стоматоложката подскочила и наранила с инструмента небцето на пациента. От шока Коркоран рязко затворил челюстта си, отхапвайки два пръста на Клесик. Мюлер паднала на главата си пред сградата.

***

	Украински бракониер пуснал в реката електрически кабел под напрежение. Когато убитата от тока риба започнала да изплува, той влязъл да я събира, но забравил да изключи захранването и умрял. Роднините му казали, че е отишъл да лови риба, за да отпразнува първата годишнина от смъртта на тъща си. 

***

	Жителят на Бон, Питър Грубер загинал при опит да ограби Музея на изкуствата. Виждайки приближаващата се охрана, го обхванала паника и побягнал, но завивайки рязко зад ъгъла, се нанизал на меча на една статуя. Експонатът се наричал “Оръжие на правосъдието”.

***

	Амигдалия Балта, 86 годишна, била намерена умряла от глад в дома си на гръцкия остров Атия. А в банката оставила 350 000 фунта и колекция от 150 златни монети.

***

	Около 50 зяпачи се събрали на мост във виетнамския град Хошимин, за да наблюдават самоубийството на млада девойка. От тежестта мостът рухнал. Загинали 9 души, а девойката се спасила.

***

	Алпинистът ветеран Жерар Омел извършил 6 изкачвания на Еверест. Той умрял в къщата си, докато сменял изгоряла крушка, паднал от стълбата и си ударил главата в раклата.

***

	Кристиaн от Зимбабве имал сериозни проблеми със слоновете, които му изпотъпквали редовно реколтата. За да ги спре той решил да си откопае няколко противопехотни мини от близкото минно поле и да ги разположи във нивата си. Бил видял какви щети могат да причинят, понеже наскоро негов съсед бил убит, а на друг му бил отнесен крака и затова идеята му се сторила добра. Скорошните силни дъждове били изровили няколко. Да ама решил да ги пренася наведнъж, щото го мързяло да се размотава. Е, резултатът е ясен - 0:1 за слоновете.



ЗА КОНКУРСА 
ПИЛЕШКИ ДРОБЧЕТА С БЕКОН
(предложение на Ивелин Тодоров от Шумен)

	Продукти: 400 гр. пилешки дробчета, 150 гр. бекон.
	Начин на приготвяне: Беконът се нарязва на ленти и се запържва. Вадим и слагаме пилешките дробчета да се запържат от двете страни. Слагаме чер пипер и сол, смесваме с бекона и сервираме.
 
***
АМЕРИКАНСКА ПАЛАЧИНКИ
(предложение на Марийка Атанасова от Добрич)

	Продукти: 135 гр. брашно, 1 ч.л. сода бикарбонат, 1 к.л. сол, 2 с.л. пудра захар, 130 мл. мляко, 1 яйце, разбито на пяна, 2 с.л. разтопено масло или олио. За гарнитурата: кленов сироп, сладко по избор, масло или течен шоколад.
	Начин на приготвяне: Пресейте брашното заедно със содата, пудрата захар и солта в голяма купа, за да може да влезе въздух между частиците и палачинките да станат по-пухкави. В друга купа разбийте на ниска скорост на миксера яйцето и млякото, а след това добавете разтопеното масло. Изсипете млечната смес при тази с брашното и като използвате вилица разбъркайте, докато се получи гладка хомогенна смес и всички бучици се разбият. Оставете така полученото тесто да престои няколко минути. Включете котлона на средно високи градуси и сложете тигана, в който слагате една бучка масло. Когато маслото се разтопи, изсипете един черпак тесто вътре. Изчакайте докато започнат да се появяват балончета по горната част на палачинката и след това я обърнете от другата страна. Когато е готова придобива приятен златист цвят с дебелина около 1 см. 

***
ПИЯНО ПИЛЕ
(предложение на Дочка Герчева от Шумен)

	Продукти: 1 пиле, 125 гр. масло, 1 кг. картофи, чер и червен пипер, сол, литър бира.
	Начин на приготвяне: Пилето се нарязва на порции и се посолява. Разтопява се маслото и се слага чер и червен пипер. Всяко парче се потапя в маслото и се слага в тава за печене. Отгоре се излива остатъка от маслото. Около пилето се нареждат нарязаните и осолени картофи. Сипва се литър бира и се пече с фолио отгоре. След това фолиото се маха и пилето се пече до зачервяване.

***
ЩРУДЕЛ
(предложение на Върбина Станкова от Шумен)

	Продукти: 1 пакет кори за баница, 1 кг. ябълки, 1 с.л. канела, захар на вкус (200-300 гр.), 2 кутии локум, 1 к.ч. нарязани орехи, 2-3 ванилии, 4 с.л. олио.
	Начин на приготвяне: Настъргваме предварително обелените ябълки. Изстискваме ги и към тях слагаме захарта, канелата, орехите, ванилията и олиото. Разбъркваме добре всичко. Нареждаме 2 листа и откъм широката страна слагаме от плънката, нарязваме локума на дребно и го нареждаме през 1-2 см върху ябълковата плънка, навиваме и нареждаме в тавичка. Печем до златисто. По желание в плънката може да се сложат и 50 гр. стафиди.


ЛЕСЕН РАТАТУЙ
(предложение на Калинка Ковачева от Добрич)
	Оригиналната рецепта идва от Франция.
	Продукти: 2 средно големи патладжана, 2-3 тиквички, 3-4 средно големи домата, около 300-400 гр. пресни картофи, 2 глави стар лук, 2-3 скилидки чесън, свежи подправки (мащерка, риган, зехтин, сол и пипер).
	Начин на приготвяне: Нарежете патладжаните на кръгчета, осолете ги и ги оставете да постоят около 20 мин., за да изгубят горчивината си. После ги измийте. Нарежете на колела тиквичките, доматите, лука и картофите. Намажете дъното на съда с мазнина и започнете да редите зеленчуците като редувате: патладжан, домат, лук, тиквички, картофи, за да се получи пъстра мозайка. Отгоре поръсете зеленчуците със сол, черен пипер, пресни подправки и нарязания на ситно чесън. Печете ястието в предварително нагрята фурна на 180-190 градуса, докато картофите и патладжаните омекнат, а тиквичките придобият приятен загар.
	Добър апетит!
***

ЛЕСНИ ХАМБУРГЕРЧЕТА
(предложение на Снежана Кирчева от Пловдив)

	Продукти: за хамбургерските питки: около 400 гр. брашно, 1 ч.ч. прясно мляко, половин кубче мая, 1 яйце, 1 жълтък за намазване, половин ч.ч. олио, захар, сол. За пълнежа: 2 пакетчета крема сирене, 1 червена пиперка, десетина зелени маслини.
	Начин на приготвяне: Маята се размива в хладкото мляко и се добавя към пресятото брашно. Добавят се останалите продукти и се меси до получаване на меко и еластично тесто. Оформят се малки топчета, оставят се да втасат, мажат се с жълтък и се пекат на 200 градуса около 10 мин. Разрязват се на половина така, че да станат две филийки. Маже се с крема сирене, в единия вид хамбургерчета върху крема сиренето се редят маслини на кръгчета, в другия вид – червена пиперка, нарязана на кубчета или ленти. За пълнеж могат да се добавят всякакви продукти по ваш вкус – кисела краставичка, ролца от раци и т.н.
	Успех и добър апетит!
***

ПЪНЧЕТА ОТ ТИКВИЧКИ СЪС ЗАЛИВКА
(предложение на Иванка Костова от Бургас)

	Продукти: 4 тиквички, 1 ч.ч. ориз, 500 гр. кайма, 1 глава кромид лук, 1 домат, 1 морков, 2-3 скилидки чесън, черен пипер на вкус, 1 с.л. олио, копър за поръсване на заливката.
	За заливката имате два варианта: Първи вариант: 2 яйца, 1 ч.ч. кисело мляко, 2 с.л. брашно и копър за поръсване; Втори вариант:  2 домата и 2 скилидки чесън.
	Начин на приготвяне: Тиквичките се срязват на пънчета с височина около 10 см., като от едната страна може да се срежат по диагонал. С лъжичка издълбавате така, че да заприличат на чашки и се поставят в тава с равната част отдолу. Лукът и чесънът се нарязват на ситно и се задушават с 1 с.л. олио и малко вода. Добавят се настърганите домат и морков, а когато сместа заври, се добавя и каймата. Когато каймата се запържи се добавя издълбаната част от тиквичките и се разбърква. Накрая се добавя ориза и около 50 мл. вода, овкусява се с черен пипер и се задушава, докато оризът поеме водата. С приготвената плънка се пълнят пънчетата от тиквички, слага се 200 мл. вода и се пекат във фурна на 200 градуса. Когато тиквичките са почти готови се добавя една от заливките и ястието се поднася топло, поръсено със ситно нарязан копър.

ЗДРАВЕ
ЦВЕТОВЕТЕ НА ХРАНИТЕ ВЛИЯЯТ НА ЗДРАВЕТО

	Колкото и да е странно на пръв поглед, цветът на продуктите, които ядем, също може да предизвика различни реакции в организма.
	Белите продукти – мляко, извара, сирене и др. млечни продукти, ориз, чесън, карфиол – успокояват, премахват раздразнителността и извеждат от организма токсините.
	Сините – грозде, сливи, картофи със синьо-виолетова кора – съдържат биологично активни вещества – антоцианини, които защитават кръновосните съдове и зрението.
	Зелените – маруля, броколи, зелен грах – подхранват мозъка, повишават активността, премахват напрежението. Хлорофилът, съдържащ се в зеленчуците и плодовете със зелен цвят, стимулира изработването на еритроцити (червени кръвни телца) в кръвта и активизира имунната система.
	Червените – цвекло, чушки, домати, ягоди – стимулират обменните процеси, подобряват кръвообращението и повишават работоспособността. Но ако се употребяват в големи количества, те могат да предизвикат превъзбуждане и проблеми със заспиването.
	Оранжевите – праскови, кайсии, тиква, мандарини, моркови – спомагат за възстановяването на нервните клетки и обновяването на мускулните тъкани, повишава сексуалността, подобрява настроението, помага в борбата с умората и апатията, успокоява главоболието.
	Жълтите – лимони, ананаси, ябълки, банани, царевица, кашкавал, яйчен жълтък – стимулира храносмилането, подобряват апетита, снабдяват с енергия и способстват за прочистването на кръвта.
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МАСЛО ОТ МАТОЧИНА ЛЕКУВА ГЪБИЧКИ И ЕКЗЕМИ

	Маточината е многогодишно тревисто растение. Има тъмнозелени листа, които миришат на лимон. Според някои прилича на коприва, според други на мента, а на хора, които не са запознати с билките и цветята спокойно може да им заприлича на бурен. Маточината си вирее необезпокоявана в градини, храсталаци, горички. Може да я намерите на много места, стига да може да я разпознаете. А като чуете за колко много неща е полезна задължително ще запомните
как изглежда.
	Преди да споменем, че чаят от маточина е много вкусен, важно е да отбележим кога да берете билката. Листата на маточината трябва да се берат преди тя да цъфне, защото тогава имат мирис на лимон и лечебни свойства. Тя цъфти през юли с дребни, розови, бели или бледожълти цветчета. Какво да берете от маточината зависи от това за какво ще я използвате. Обикновено се берат листата, сушат се и се прибират на сухо място. А докато все още не е цъфнала, винаги може да си откъсвате по клонче прясна маточина и да си варите чай. Билката е полезна за много неща: лечение на сърдечна невроза, безсъние, нервна преумора, виене на свят, вирусни инфекции, кашлица, потене. Явно се явява и като слаб бром за тийнейджъри, защото чаят е полезен и при полова превъзбуда. Маточината е полезна и за сърдечносъдови заболявания като тахикардия, понижава кръвното налягане, премахва аритмията. Използва се при менструални болки и за усилване на зрението. Има газогонно действие, успокоява колики, предотвратява повръщане, стимулира храносмилането и възбужда апетита. Масло от маточина се използва за лечение на гъбични инфекции, лечение на екземи, кожни обриви, ревматизъм. Жабурене с отвара от маточина помага срещу възпаление на венците. Маточината се използва и в ароматерапията. Но все пак трябва да се знае, че както лекарствата, така и билките не са безобидни. Ако имате проблеми със стомаха, щитовидната жлеза, чернодробни заболявания, епилепсия или пък сте бременна задължително трябва да се консултирате с лекар, ако решите да използвате маточина. И накрая не забравяйте фразата за такива случаи – „Дозата прави отровата.”
Звук и светлина
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КАК СЕ ЛЕКУВА КОКОШИ ТРЪН?

	Всеки, който се е сблъсквал с този малък, но глождещ проблем ще каже – трудно. Кокошият трън основно се появява по ходилата и се предизвиква от човешки вирус. Засяга обмяната на веществата на кожата и на заболялото място се отлага кератин, кератохиалин и мазнина. Повърхността на кожата става груба, вроговена и при ходене предизвиква болка. Другото неприятно е, че ако не го лекувате на време един малък кокоши трън може да се уголеми и да се разсее, така че цялото ви ходило да се покрие с малки кокоши трънчета и тогава няма да може да си намерите място от болка. Кокошият трън не е от вчера, затова и народната медицина има много какво да каже по въпроса. Разбира се, при такъв проблем ние препоръчваме да се обърнете към специалист и да следвате неговите указания, но си струва да знаете и малките народни тайни по въпроса. Кокошите тръни, освен че са изключително упорити, се появяват и изневиделица, най-вероятно от зараза в басейн.
	Горенето на кокошите тръни с течен азот е най-популярното лечение, но трябва да се прилага внимателно, защото може да се прогори кожата около кокошия трън и искайки да си помогнете да си нанесете още по-голяма вреда. Народът пък препоръчва да се изпробва лечебната сила на чесъна. Обелваме скилидка чесън, намачкваме го на кашичка и я намазваме върху предварително измития крак. Важно е да се разрани кожата, където се намира кокошият трън, защото, както казахме, тя е твърда и вроговена. Когато мястото се разрани даваме възможност на лекарството, в случая чесъна, да достигне по-лесно до корена на тръна и да го унищожи. Трябва всяка вечер в продължение на няколко дни да нанасяме чесновата кашичка върху проблемното място, като прикрепваме с анкерпласт. Според народната медицина три дни лечение са напълно достатъчни, за да се отървете от болката. Звучи добре, имайки предвид, че лекарствата действат много по-бавно, а чесъна пък не е вреден – в смисъл, че няма никаква химия. Обаче, ако някога сте белили с голи ръце повече от половин килограм чесън, то ще знаете за невероятната му изгаряща сила. Друга домашна рецепта съветва кокошият трън да се маже с белия сок на смокинята, докато не изчезне. Когато късате смокиня или листо от дървото може би сте забелязали белия лепкав сок – именно той според народните лечители е вълшебно лековит. И вече по-нова народна рецепта е тази, която се приготвя от лъжица свинска мас и 4 аспирина. Трънът отново се изрязва в дълбочина, намазва се и се залепва.
	Важно е да атакуваме всички кокоши тръни, които са ни се появили, но най-вече да локализираме кокошият трън – майка, към който да насочим всичките си сили за унищожение. А според някои пък горещият пясък на плажа е идеален унищожител на кокошите тръни. Възможно е да не е основен, а само съпътстващ, но определено горещия морски пясък и морската вода действат добре за изчистване на ходилата. Не ви препоръчваме да прилагате бабините рецепти, само ги споделяме. Ако имате подобен проблем, разбира се, че ще се консултирате с кожен специалист или с фармацевт и ще си купите онова, което те ви препоръчват. Но както се казва – не питайте старило, а патило.
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МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ

	Консумацията на млечни продукти има положително въздействие върху работата на мозъка, откриха американски учени.
	Витамин D, протеините, магнезият и калцият имат положително въздействие за намаляването на наднорменото тегло и риска от диабет. Специалистите посочиха още няколко продукта за подобряването на паметта:
 	- Медът помага да се усвоява и запаметява информация и в същото време намалява тревожността и безпокойството у хората.
	- Изключително полезно е и желязото, съдържащо се в ябълки, нар, черен хляб и черния дроб.
	- Сиренето, морските дарове и рибата подобряват паметта и обмяната на веществата.
	- Джинджифилът стимулира кръвообращението, дори и в най-малките кръвоносни съдове на човешкия мозък.
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ИСКАМ ДА СЪМ ХУБАВА
ДОМАТИТЕ ПОДДЪРЖАТ КОЖАТА МЛАДА
	Забравете скъпите кремове! Доматите могат да предоставят най-добрата форма за поддържане на кожата млада и за предпазването й от вредното влияние на слънцето, съобщиха учени. Изследванията показват, че консумирането на доматено пюре защитава от слънчево изгаряне и остаряване на кожата, причинено от излагането на слънце. Веществото, което предпазва от застаряване, е ликопен – естествен пигмент, който прави доматите червени, като най-високо е съдържанието му в смлените или сготвени домати, използвани за пюре, супа и сок. Проф. Марк Бирч-Мачин от университета в Нюкясъл ще представи изследването пред Кралското дружество по медицина в Лондон. Жените, участващи в изследването, които били подложени на диета, богата на смлени домати, увеличили защитата на кожата си, изразяваща се в намаляване на червенината й и по-малко увреждане на ДНК от излагането на ултравиолетови лъчи. За целите на изследването учените сравнили кожата на 20 жени, половината от които получавали по пет супени лъжици (55 гр.) стандартно доматено пюре с 10 гр. зехтин всеки ден в продължение на 12 седмици. Последиците за кожата им били сравнени с кожата на останалите доброволки на възраст между 21 и 47 г., които консумирали само зехтин за същия период. Доброволките били изложени на ултравиолетови лъчи, срещащи се в слънчевата светлина, в началото и в края на експеримента. Учените установили значително подобряване в способността на кожата да се защитава срещу ултравиолетовите лъчи при дамите, които консумирали доматено пюре. В сравнение с останалите жени, групата на дамите, консумиращи домати, увеличила защитата си с 33% от изгаряне във формата на по-малка червенина. Учените изчислили, че защитата, предлагана от доматеното пюре, е равна на крем със слънцезащитен фактор 1,3.
f f e e 

КАРТОФИТЕ СРЕЩУ КОСОПАДА
	Бабините рецепти понякога успешно се борят с модерните. И ето една маска, която ще ви помогне да се преборите с косопада.
	Обелете един голям картоф, настържете го на рендето и изстискайте сока. Смесете 2 супени лъжици от този сок с 2 супени лъжици сок от алое и 20 гр. мед. Втрийте получената смес в корените на косата чрез леко масажиране с пръстите. После завийте главата с хавлиена кърпа. След 2 часа измийте косата с топла вода и подходящ шампоан.
	Правете тази маска 2 пъти седмично.
f f e e 

КОПРИВА СРЕЩУ КОСОПАД И ПЪРХОТ

	Копривата има изключително благотворно действие върху косата. Препоръчва се за ускоряване на растежа, против косопад, бързо омазняване, пърхот и за добър външен вид.
	Сварете копривата и отцедете водата, напълнете я в шише и облейте цялата коса, след като предварително сте я измили с шампоан. Ако го правите редовно, косата става мека и много лъскава.
	Може да се приготви и в друг вариант, който е особено ефективен против пърхот – в ябълков оцет се слага коприва да престои на тъмно 1-2 седмици. Течността се натрива в косата няколко пъти седмично.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
СЪХРАНЯВАНЕ НА ПОДПРАВКИ В СВЕЖО СЪСТОЯНИЕ
	Лятото е изобилие от свежи плодове, зеленчуци и зелени подправки. Менюто ни е съобразено с горещото време, лека храна и много течности. А свежите подправки могат да направят всяка рецепта по-вкусна и по-добре изглеждаща. Иска ни се да ги има колкото се може по-дълго и да ги включваме в рецептите, които приготвяме.
	Магданоз, Копър, Джоджен, Босилек, Мента, Салвия (градински чай), Розмарин. Някои могат да растат и в сандъче на терасата, като босилек и розмарин, други – като магданоза, копъра, джоджена и чубрицата – се чувстват по-добре в градината. Въпросът е как да ги съхраним по-дълго, когато градината е далеч от нас. Ето няколко идеи:
	- В хладилника можем да ги запазим около седмица свежи, ако ги завием в хартия (вестник) – така може да имаме под ръка магданоз, копър, джоджен.
	- В буркан, в който редим ред подправки, ръсим сол, подправки – така се запазват по-дълго време – около месец копърът или магданозът ще останат свежи. Буркан с подправки – може да имаме така под ръка по-големи количества подправки можем да ги измием, подсушим и да нарежем. Разпределяме в торбички и съхраняваме във фризера. Много подправки могат да бъдат замразени във фризера директно след измиването им, в найлонови торбички. Може да ги нарежем на ситно преди да ги добавим в ястието. Запазват се свежи като цвят и аромат и издържат поне 3 месеца и повече.
	Копър – Във вид на песто. Песто може да се приготви от босилек, от магданоз – за да ги запазите по този начин нарежете подправките и смесете със зехтин (олио) в съотношение 2 към 1. Блендирайте и сложете в малки пластмасови кутии и съхранявайте във фризера. Когато ви е необходимо, извадете песто от фризера, добавете още малко олио, лимонов сок или оцет, ядки по избор и блендирайте до желаната гъстота. Може да приготвите песто и да го съхранявате в буркан в хладилника около 2 седмици.
	- Във фризера във вид на кубчета. Нарежете подправките на ситно и ги разпределете във формички за лед. Долейте с вода или бульон и ги замразете. След това ги извадете, подредете ги в пакет и ги съхранявайте до няколко месеца във фризер.
	- Ароматно масло може да приготвите като измиете, нарежете подправките и ги смесите с меко краве масло. Оформете в малки форми и увийте във фолио. Така при готвене ще имате свежи подправки.
	- Магданозено масло може да се използва в много рецепти – за намазване на филийки, при правене на кифлички и хляб. За него са ви необходими 1 връзка магданоз, скилидка чесън и около 50 гр. краве масло.
	Може да приготвяте и различни комбинации от подправки в зависимост от вашите предпочитания.
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КАК ДА ЗАБАВИМ СТАРЕЕНЕТО?
	Лятото е времето на пикниците на открито, печената скара и ледената бира. Но нови изследвания показват, че печеното месо съдържа вещества, които ускоряват процеса на стареене. Печеното шишче, пържола или друго месо съдържат опасни съединения, които ускоряват стареенето на кожата. Това се дължи на гликозилирането в резултат на високата температура, необходима за приготвянето. Това води до намаляване на колагена и еластина в кожата, заради което тя увисва и се набръчква по-скоро. Разбира се, това не значи, че трябва да се откажем от скарата, но просто трябва да спазваме някои правила. Месото трябва да бъде мариновано, за да избегнете неприятните последици. По време на готвенето използвайте вода или други течности, които намаляват температурата при печене.
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УСМИВКИ

Бабичка звъни в пожарната.
- В къщата ми мирише много на газ...
- Печката пусната ли е?
- Пуснах я още рано сутринта.
- А кибрит запалихте ли?
- О, забравих. Сега ще запаля.


***

По улицата се разхожда едно куче, а на врата 
му виси завързана бутилка с ракия. 
Срещат го двама пияници, а единият казва:
- Ето го и най-добрият приятел на човека.
- Да бе, и влачи някакво куче с него.

***

Момче отива във фитнес залата и
пита фитнес инструктура:
- Извинете, искам да впечатля едно момиче,
което много харесвам – кажете ми от кой уред да започна?
- От банкомата.

***

Между влюбени:
- Скъпа моя, кажи ми онези две думички,
които ще ни свържат навеки. . .
- Бременна съм!

***

Три двойки обядват в ресторант.
Американецът към жена си:
- Подай ми меда, медна моя!
Англичанинът:
- Подай ми захарта, захарче мое!
Българинът:
- Подай ми месото... (замисля се за момент)... краво!

***
Марийка пита:
- Мамо, защо татко има толкова малко коса?
- Амии..защото много мисли, по цял ден.
- Мамо, а защо ти имаш толкова много коса?
- Ти яж сега и ...при хранене не се говори!!

ЗАНИМАТЕЛНА СТРАНИЧКА
ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ	

	Задача 1:
	Ето една проста задачка за един прост простир. В земята са забити два кола, които стърчат на повърхността 10 м. От върховете на тези колове е пуснато въже с дължина 15 м. Да, точно от онези, с които комшийката Сийка Чешмиджиева си простира прането, виждали сте го по ТВ-реклами. Но да се върнем на задачата.
	Въпросът е какво е разстоянието между двата кола, ако въжето в най-ниската си точка виси 2,5 м. над земята.

	Задача 2:
	В една кутия има 30 топчета – 10 червени, 10 зелени и 10 жълти. Колко най-малко топчета трябва да извадите от кутията (със затворени очи), за да сте сигурни, че сте извадили топчета и от трите цвята?

	Задача 3:
	Две монети правят 15 стотинки и все пак едната не е пет стотинки. 
	Кои са тези две монети?

	Задача 4:
	Kакво е това, което го хвърляш, когато ти трябва... и го прибираш, когато не ти е нужно?

	Задача 5:
	Дадено е изкуствено квадратно езеро, чиито страни са по 10 м.
	От дъното на езерото, точно по средата стърчи тръстика, изничайки над водата един метър.
	Когато тръстиката се наклони по права линия към средата на който и да е бряг, то тя го докосва със своя връх.
	 Каква е дълбочината на езерото?
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ОТГОВОР НА КРИМИНАЛНАТА ЗАГАДКА ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ
	По данните на следствието рецидивистът е пътувал в първокласно спално купе. А Кобиларов описва второкласно купе с три легла. Първокласните са с две.



