Звук и светлина




 бр. 11, 2019 г.





Месечно списание на Национална асоциация на сляпо-глухите в България, 
основано през месец юни, 2003 г.










Редакционна колегия: Елена Атанасова, Илия Кърджанов 
Предпечат, графичен дизайн: Илия Кърджанов
Адрес на редакцията:
4003, Пловдив, пощенска кутия №61, тел./факс: 032/65 36 02; тел. 032/62 52 87
eл. поща: zvukisvetlina@gmail.com; Skype: zvukisvetlina.sg
Интернет-страница: http://www.zvuk-i-svetlina.eu
Интернет-страница на НАСГБ: http://www.nasgb.org
Адрес за посещения: Пловдив, ул. „Преспа ” № 6, НАСГБ

Съдържание

Делници и празници
Ганка Параскевова: Незабравимо участие	4
Юлия Георгиева: Неделино – туптящото сърце на Родопите	6
Мария Димова: То на НАСГБ – Ямбол празнува	7

Приятели от близо идалеч
Сляпо-глухият Тони Джайлс пътува сам по света .	8

Щрихи от родината
Интересни и необичайни места в България .	11

Хоризонти
Каменното яйце от езерото Уинипесок	13

Любопитно
Как "Под игото" се появи на бял свят	17

Полезна информация
Правителството прие новата формула за линията на бедността	21
Плаващи петна и светкавици сигнализират за отлепена ретина 	21


Традиции
Димитровден – какво знаем и какво не за празника	24

Кулинарни рецепти 	26

Усмивки
Стихотворен хороскоп – Везни	28


Занимателна страничка
Психологически портрет на човек по позата му на сън 	29
За играта “Познай цитата”	 31

Задна външна
Цитат на броя 	 31

Притурка "Историята помни"
Орденът на асасините. Тайният кръстоносен поход(с продължение)	32



Приоритети

22 ОКТОМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА 
ХОРАТА СЪС СЛЯПО-ГЛУХОТА
 
	По повод Европейския ден на хората със сляпо-глухота – 22 октомври, Европейският съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) публикува Манифест под мотото "Европа с достъпен дизайн за сляпо-глухи", в който настоява за признаване на сляпо-глухотата; системите за комуникация на сляпо-глухи; интерпретаторите и интервенорите за сляпо-глухи; жестовите езици; червено-белия бастун; помощните технологии; равните възможности за сляпо-глухите жени, девойки и млади хора; достъп до комуникация, информация и универсална достъпност.
22 октомври е дата на основаване на ЕССГ през 2003 г., на който НАСГБ е съучредител и член. По повод 15 години от създаването си, през 2018 г. ЕССГ обяви 22 октомври за Ден на хората със сляпо-глухота в Европа. 
	За втора поредна година Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) отбелязва Европейския ден на сляпо-глухите с различни събития, включващи съвместни срещи с други НПО на и за хора с увреждания; дейности по проект "Равни шансове"; дейности в териториалните организации на НАСГБ; посещение на членове на Териториална организация – Пловдив в гр. Кърджали и на древното светилище Перперикон.
	Колегите ни от Словенската асоциация на сляпо-глухите "Длан" представиха две книги под заглавията: "Живот със сляпо-глухота" и "Хаптичен начин на комуникация". На промоцията гостува д-р Саня Тарцай, президент на Европейския съюз на сляпо-глухите, която сподели, че не би могло да има по-добро честване на Европейския ден на сляпо-глухите от такова събитие. 
	Книгите са написани от сляпо-глухи хора, и това още повече подчертава принципа "Нищо за нас – без нас!".
 
 
Величка Драганова
Председател на НАСГБ


Делници и празници 
15 ОКТОМВРИ В ДОБРИЧ
	Всяка година традиционно отбелязваме 15 октомври – Международния ден на белия бастун. Тази година също не пропуснахме това събитие. На 14 октомври се събрахме в клуб „Детелина“. На поканата се отзоваха 15 сляпо-глухи, заедно със своите придружители. 
	Събирането започна със състезание за бързина и техника при ползване на помощното средство. Първо място бе извоювано от Илия Костов, второ – Еленка Демирева и трето – Марийка Атанасова.
	Мария Андреева, приятел на организацията, прочете на присъстващите кратка информация за белия бастун – история на създаване, разработени техники, отличителни белези на помощното средство.
	Председателката Ковачева представи своето стихотворение за белия бастун.
	В края на събирането имаше скромна почерпка, осигурена от спонсори на организацията.
 
љ › љ › 



ЛЮБИМ ГОСТ В КЛУБ „ДЕТЕЛИНА“
На 4 ноември, ние, членовете на ТО на сляпо-глухите в Добрич, бяхме отново в клуб „Детелина“. Гост ни бе офталмологът Илияна Ананиева. Тя ни изнесе здравна беседа, като постави акцент върху превенцията на здравето. Макар и разнопосочна, лекцията ни бе много полезна. Доктор Ананиева разясни какви витамини и хранителни добавки да взимаме; защо е необходимо да проветряваме често помещенията, в които стоим; как да се предпазим от повишаване на кръвното налягане; да ползваме слънчеви очила и изкуствени сълзи, както през лятото, така и през зимата; да полагаме грижи за подобряване на метаболизма, чрез прием на повече течности и плодове; кои храни са изключително полезни и др. Присъстващите задаваха различни въпроси, на които докторката отговаряше спокойно и изчерпателно. 
В знак на благодарност, ние ѝ подарихме последната стихосбирка на клуб „Вдъхновение“ – „Копнежи“ и разкошен букет от хризантеми. Тя от своя страна ни почерпи със сладки и обеща отново да ни погостува.
 
Блока подготви: Калинка Ковачева 
 


Приятели от близо и далеч

НИКОЛА КОЛЕВ И НЕГОВАТА СТРАСТ
	Повечето от нас имат своята страст да колекционират предмети или емоции, свързани с пътувания. Страстта ни започва още от деца. Някои от колекциите са по-често срещани и обичайни, като например събирането на пощенски марки, монети, сувенири от пътуване. В Бургас обаче има един човек, чиято колекция впечатлява и до момента не е известно дали съществува друга подобна на нея.
	Никола Колев от 55 години колекционира шахове от цял свят. До момента е събрал 123 дъски, заедно с фигурите към тях, като те са изработени от най-различни материали като керамика, дърво, стъкло, гипс, глина, оникс и много, много други. Както казва самият той на шега – няма само от злато и сребро.
	Първият шах, с който мъжът поставя началото на колекцията си, е от тогавашния Съветски съюз, и по-конкретно от Москва. Той е бил собственост на брата на негов съученик, но Колев го харесва и впоследствие се сдобива с него. Така започва неговата страст, като първоначално не е имал никакви намерения да прави колекция от шахове. С времето обаче натрупва няколко такива и когато тяхната бройка достига 15, интересът му към това хоби става все по-сериозен. Първите му дъски и фигури са стандартни, но после прибавя и уникални изобретения, някои от които трудно могат да бъдат намерени.
	„От Перу имам няколко много интересни шаха. На единия фигурите му са на животни. Например офицерите са лами, всички пешки – маймуни, а топовете са под формата на слонове. От тази държава имам и два шаха, които са с индианци и испанци, облечени в техните носии. Притежавам и друг, който е с много интересна дъска. Тя е кръгла“, казва колекционерът.
	Други по-нестандартни шахове, на които той е горд собственик, са такива от Гърция, в който фигурите са Дон Кихот и Санчо Панса, изработени от метал. Шах с Наполеон, Херкулес, мюсюлмани и християни, допълват колекцията му, които той е закупил от южната ни съседка.
	„От САЩ имам два, които са от гипс. Те също са доста интересни и красиви. От Съюза съм си купил шахове с матрьошки. Притежавам и от Полша, Турция, остров Бали, Индонезия. При последния фигурите са с техни символи, а не като нашите“, допълва още Никола Колев.
	Един от най-атрактивните в колекцията му е шах от Китай. Любопитното при него е, че фигурите са под формата на чашки, които преди започването на мача се пълнят с алкохол. При всяка загуба на фигура, шахматистът е длъжен да изпие алкохола в нея.
	Последното му попълнение е шах от Италия, много голям и красив, с размери 80 см на 80 см, огледален. Фигурите му са от порцелан, високи са 12 см и са като автентичен шах. Успява да го закупи буквално в последния момент при разпродажба в бургаски МОЛ, който вече е бил опакован и изкаран от продажба.
	Ако се чудите откъде е успял да се сдобие с шахматната си колекция, и то от всички краища на света, отговорът е много прост. Бургазлията дълги години е работил по корабите като палубен боцман и при посещението си в дадена страна, винаги е гледал да си купи шах от там. 
	Но освен от чужбина, той притежава и доста родни шахове. Страстта му е толкова силна, че веднъж дори е намерил два такива до контейнери в Бургас и ги е прибавил към останалите си.
	„За мен всяка фигура, всеки един шах, е от голямо значение. Никога не бих изхвърлил. Целият ми апартамент е пълен с тях, под леглата, под дивана, къде ли не...“
	Колев споделя, че всички шахове са му изключително ценни и няма любим или такъв, към който да има сантименти. Категоричен е, че не продава нито един от своята колекция, въпреки многобройните запитвания, които е имало към него.
	Колекционерът споделя, че няма конкретна бройка, към която се стреми да достигне.
	„Вече ми е много трудно и почти невъзможно да си купувам шахове, предвид финансовото ми състояние. Не се стремя към определен брой. Въпросът е да имаш нещо, което е много интересно и другите го нямат“.
	Бургазлията е и автор на няколко изложби, на които е показал част от своята колекция. Преди 7 години в „Коджакафалията“ жителите на Бургас имаха възможност да видят и да се докоснат до всички шахове, които той е притежавал към този момент. За съжаление обаче някои от посетителите са откраднали част от неговите фигури. Подобни случаи е имало и на други негови изложения.
	Колев е представил и мини изложби на два пъти в Пловдив и Дряново, както и по веднъж в София и на най-различни места в Бургас, като ДНА, „Акве Калиде“ и други. "Пълни ми се душата, когато хората ги гледат и им се радват", признава искрено той.
	Освен колекционер и автор на изложби, Никола Колев е и състезател по шахмат. Започва да играе като младеж, още като ученик в техникума, но най-вече практикува тази древна игра докато пътува с корабите.
	В момента се състезава за бургаския клуб на сляпо-глухите „Вая“, като той е и един от основателите му. Играе и при шахматистите със зрителни увреждания. Той и неговите съотборници взеха наскоро участие и на първото издание на „Купа Бургас“. Там отново бяха изложени част от уникалните шахове на 77-годишния мъж. Шахматистите от „Вая“ се представиха изключително добре, завършвайки на второ място. Самият колекционер успя да запише 3 победи и едно реми.
	„Този турнир ми хареса, беше много хубав. Организацията и партиите бяха на доста добро ниво. Надявам се, че наистина той ще стане традиционен“, пожела си той.
	Най-големият успех Колев постига на Европейското първенство, когато завършва втори. Участвал е и на още много турнири, като представител на най-различни шахматни клубове от Бургас.
	Никола Колев е успял да научи своите внуци да играят шах. Споделя обаче, че те нямат голямо желание да се занимават с играта. Бургазлията все още не е мислил какво ще се случи с колекцията му, но с гордост казва, че тя вече е намерила и отзвук извън пределите на България. Родна телевизия, правила материал за неговото хоби, е изпратила видеото и до Чикаго, където също са научили за страстта на Колев.
	„Все още не съм срещнал човек в нашата страна, който да има такова хоби, като моето. Гледал съм и съм чувал за всякакви колекционери, но такъв като мен, с подобна колекция, май няма“, казва Никола Колев.
Източник: www.faragency.bg
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КИРИЛ КОСТОВ – ЯРКА ТВОРЧЕСКА ЛИЧНОСТ,
 ОСТАВИЛ НИ БОГАТО МУЗИКАЛНО НАСЛЕДСТВО 
	Популяризирането на живота и съхраняването на богатото музикално творчество на талантливия незрящ флейтист Кирил Костов бе една от основните цели на проект "Сребърната флейта, която не трябва да бъде забравена" на Националното читалище на слепите, изпълнен с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура" – 2019 г. Идеята за настоящия проект се зароди преди няколко години, когато читалището изпълни друг такъв проект по който бяха събрани, цифровизирани, размножени и съхранени на цифров носител най-добрите изпълнения на хора към Съюза на слепите в България "Акад. Петко Стайнов". 
	Инициативата за създаването на тези два проекта бе на г-н Рангел Попов, с горещата подкрепа на председателя на Националното читалище на слепите – г-н Спас Карафезов. Към висококвалифицирания екип за реализирането на настоящия проект бяха привлечени: експертът по предпечатна подготовка, оформление и адаптиране на брайлов шрифт Иван Доброволов, експертът по обработка и цифровизиране на звукозаписи Светослав Калвин и др. В изпълнение на проекта бяха събрани, цифровизирани, размножени и съхранени на цифров носител 94 от неповторимите изпълнения на незрящия флейтист, разпределени в 8 компактдиска. Бяха изработени, отпечатани и размножени 25 комплекта от тях. В рамките на проекта бяха съставени и отпечатани брошура за живота и творчеството на флейтиста, и каталог с всички достигнали до нас негови изпълнения. Тези информационни материали бяха преведени и отпечатани и на английски език, за да бъдат достъпни за всички англоговорящи. По този начин творчеството на флейтиста е достъпно до по-широката европейска публика. Брошурата и каталогът бяха отпечатани и на брайлов шрифт, в два варианта – на български и на английски език. По този начин проектът привлича и всички заинтересовани незрящи лица и институции от страната и чужбина.
* * *
	В спомените на своите съвременници Кирил Костов е ярка личност, неповторима със своята оригиналност. 
	Флейтистът Кирил Василев Костов е роден на 20 декември 1924 г. в село Погледец, Софийско, днес квартал Требич в София. Завършил е Института за слепи деца в София. Първите му уроци по флейта са при доц. Янко Янков. На 9 години за първи път свири пред публика – с Царския симфоничен оркестър, под диригентството на знаменития Саша Попов. 
	Голямата си самостоятелна крачка Кирил Костов прави в Средния отдел на Българската държавна консерватория – взема две учебни години в една, като завършва предсрочно с отличие! Едва 17-годишен, през 1941 г., е приет във Висшия курс на Музикалната академия. Там има щастието да попадне в класа на проф. Никола Стефанов – първият български академичен преподавател по дървени духови инструменти, специализирал в Лайпциг. Днес Националният конкурс за духови инструменти носи неговото име.
	Незрящият музикант Кирил Костов е рядък, уникален изпълнител в историята на соловото инструментално изкуство. Притежаващ феноменална памет, той е наизустявал нотните партитури на стотици творби! Изнася концерти в цяла България. Записва внушителен брой пиеси за флейта и пиано, както и концертите за флейта на Моцарт, в съпровод на оркестъра на Българското национално радио. Дълги години е щатен солист, помощник-концертмайстор в радио София. Активната му музикална дейност е в периода от 1947 г. до 1981 г.
	Днес над 100 негови изпълнения се съхраняват в Златния фонд на Българското национално радио. 94 от тях се съдържат в албума, озаглавен "Кирил Костов – Вълшебникът с флейтата", издаден по проект "Сребърната флейта, която не трябва да бъде забравена" на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928", с любезното съдействие на Музикална редакция на БНР. В осем диска са подбрани най-запазените в техническо отношение музикални пиеси – повече от осем часа брилянтни изпълнения на 94 произведения от световни и български композитори! 
	Репертоарът на Кирил Костов наброява стотици композиции на десетки автори, повечето преписани от него на брайл. Преобладават немски, италиански, френски и руски печатни издания и преписи, с които се е снабдявал трудно. Някои пиеси за цигулка, за пиано или за обой сам адаптира за флейта. Музикалната му палитра включва творби от всички стилове и епохи. В ефира на българското радио с неговата флейта зазвучават неизпълнявани дотогава произведения. Първоначално Кирил Костов свири с дървена флейта, която има различен, по-топъл звук от сребърната. Изпълнява музикални пиеси от старите майстори Глук, Люли, Рамо, Перголези, Качини, Хендел, Тартини... С дълбоко чувство и изразителност представя творбите на фамилията Бах – баща и синове, Къолер, Моцарт, Бетовен, Чайковски, Глазунов, Глинка... Пресъздава красотата на романтиците Доплер, Шуберт, Менделсон, Глазунов... В репертоара си включва и съвременни композитори като Жул Муке, както и български автори – Асен Карастоянов, Веселин Стоянов, Георги Златев-Черкин, Боян Икономов, Филип Кутев, Парашкев Хаджиев... 
	По тон, музикална техника и артистичност Кирил Костов е съизмерим с най-големите флейтисти от неговото поколение – французина Жан-Пиер Рампал (1922-2000 г.) и ирландеца Джеймс Голуей (1939 г.).
	Кирил Костов е работил и за духовното издигане, и за материалното благополучие на незрящите в България.
	Той е съпричастен към всяка човешка неволя. И през целия си живот помага на събратята си по съдба. Той е сред учредителите на Съюза на слепите в България, през 1951 г. е избран за зам.-председател. От 1953 до 1955 г. е и председател на Съюза. Кирил Костов е сред основоположниците на съюзната стопанска дейност на слепите, като издейства в тази област първите нормативни актове на Министерския съвет. В следвоенните години събира слепите просяци от улицата, за да заживеят човешки в създадените за тях общежития и да си изкарват достойно хляба – да работят в кооперацията и предприятието на слепите "Успех".
	Дълги години е председател на Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" – от 1971 до 1990 г. Под негово ръководство е увеличен брайловият книжен фонд, за първи път е организиран разнос на книги по домовете на незрящите в София. Негово дело е аудио студиото, в което именити столични актьори правят стотици записи на художествена и друга литература. За незрящите е доставяна от чужбина възпроизвеждаща аудио техника на преференциални цени. Кирил Костов организира факултативно изучаване на музика в специализираното училище за слепи деца в София. Като редактор на брайловото издание "Лира", допринася за музикалната култура на незрящите.
	За приноса си в развитието на българската култура е удостоен с орден "Кирил и Методий". Носител е и на други държавни и обществени отличия. 
	Но над всичко това стои неговият личен пример на даровит и обичан от публиката музикант. Светлината беше в неговата мъдрост и в страстната му душа на артист. Тя е и в музиката, с която дишаше, с която живя и която ни завеща.
	Кирил Костов умира на 4 октомври 1996 г. 
	Животът и творчеството му са много ценен пример за хората с увредено зрение. Младото поколение заслужава да знае историята на слепите в България и да се докосне до силния дух, неповторимото очарование и талант на Кирил Костов, богатството на неговия репертоар – да бъде съхранено и популяризирано. 
	Продуцентът на колекцията г-н Рангел Попов е особено удовлетворен, тъй като в навечерието на своя 80-годишен юбилей е успял да реализира два много значими проекта, които счита за свой дълг – събирането и цифровизирането на колекция от изпълненията на Хора на слепите "Академик Петко Стайнов" и музикално-биографичния албум с изпълненията на флейтиста Кирил Костов, и двата уникални и неповторими по своето богатство на репертоара и таланта на изпълнителите.  
Габриела Атанасова
 


Щрихи от родината

РАФАИЛОВИЯТ КРЪСТ – БЕЗЦЕННИЯТ ТРУД НА ЕДИН МОНАХ
	Високо в Рила, в най-големия манастир у нас, зад бронирани стъкла, се пази изключително произведение на изкуството – Рафаиловият кръст. Той е един от най-въздействащите представители на българската дърворезба от епохата на Възраждането. С размерите и ювелирността на изображенията на различни библейски сцени, Рафаиловият кръст няма аналог в света. 
	Той е изработен с голямо изящество от рилския монах Рафаил, като Този труд му е отнел около 12 години. Завършен е през 1802 г. Кръстът е от цяло дърво с височина 81 см и ширина 43 см. Творецът използвал фини длета, малки ножове и дори увеличителни лещи, за да изобрази 104 библейски сцени, съставени от 650 фигури. Кръстът е двулицев и от двете му страни има резбовани сцени, като никоя от тях не се повтаря. Някои от тях са Рождество Христово, Кръщение на Исус, Влизане в Йерусалим, Христос в храма, Съшествие в ада, Възкресението на Лазар, Възнесение Господне, Преображение, Разпятието на Исус, Снемане от кръста, Рождество Богородично, Въведение в храма, Благовещение, Успение Богородично и много други. Изключителен денонощен труд! За изработката на тази съвършена творба Рафаил дал много повече от умения и търпение. На своя кръст той посвещава не само толкова много години от живота си, но и своето зрение. С течение на годините работа, зрението на Рафаил отслабвало. Към края на работата си върху кръста, той напълно ослепял.
	Монахът постига такова съвършенство с творбата си, че сякаш не е трябвало да започва друго творение, с което да достигне до по-големи висоти в прецизността и ювелирността. Творбата е абсолютен уникат, произведение на изкуството, признато от творци по цял свят. 
	А ето и една любопитна история, свързана с Рафаиловия кръст. През 1974 г. едва не избухва международен скандал заради него. Рафаиловият кръст е включен в изложба във Франция и заедно с други ценни експонати е трябвало да бъде изложен в зала "Помпиду" в Париж. Експонатите са подредени и аранжирани, празно стои само мястото на кръста. 24 часа преди тържественото откриване на изложбата, пред отбрани гости на летище "Орли", Рафаиловият кръст е "арестуван". Тогавашният директор на музея към Рилската обител – Анчо Анчев, прави опит да внесе кръста във Франция скрит в калъф за цигулка. Отвътре калъфът е бил специално издълбан във формата на кръста, а самият кръст надлежно завит, за да не се повреди. Френските власти обаче настояват да проверят какво има в калъфа, въпреки че Анчев държи да мине през ВИП изхода без проверка. Когато отварят калъфа настава суматоха, защото виждат и осъзнават колко ценна реликва стои пред тях. Към Рафаиловия кръст не е имало нито сертификат за износ, нито писмо или каквото и да е друго, уточняващо какво е това и за къде пътува. След тридневен престой в ареста, кръстът е поставен на мястото му в изложбата и за 8 дни събира стотици хиляди посетители. Парижки критици пишат, че самите Пабло Пикасо и Салвадор Дали са посетили изложбата и са останали изумени от творението на българския монах.
	Уникалността на творението на Рафаил е именно мащабността на неговия труд. Не е известна досега такава огромна по обем работа, посветена на една творба от един човек. Този факт, в съчетание с майсторството и фината изработка, впечатляват и днес специалистите у нас и от чужбина.
Източник: www.lifebites.bg 
 


Хоризонти
ШЕДЬОВРИТЕ НА САТАНАТА
	Първият и главен строител във Вселената, изградил самата нея, е Бог. В това са убедени вярващите. Но и дяволът се опитвал да издига свои строежи. В това също вярват много хора.
	Така например, мнозина смятат, че прочутата Стена на Адриан между Англия и Шотландия – римска военна отбранителна структура, издигната по заповед на император Адриан (76 г.-138 г.), е построена от Сатаната.
	Също така, той построил моста през река Рона в Авиньон, както и други "дяволски мостове", включително прочутия Дяволски мост в Алпите, по който през 1799 г. великият Суворов повел лично своите войници под огъня на френските войски на Наполеон.
	За строителството на друг "дяволски мост" разказват 2 статуи в Регенсбург (Австрия). Едната от тях е поставена под покрива на катедралата сред други фигури и има формата на човек, силно наведен напред – тя служи като улей за изтичане на водата. Другата се намира върху самия мост и представлява юноша с надпис: "Много е горещо!" Легендата разказва, че строителят на моста твърдял как се е обзаложил със строителя на катедралата, че ще приключи работата си по-рано от него. С помощта на дявола победил, а съперникът му се хвърлил от покрива на катедралата и загинал. Надписът "Много е горещо!" сочи не само необичайната суша през лятото на 1135 г., но също така и адския огън, в който вече несъмнено горял грешникът, продал душата си на Сатаната за построения навреме мост.
	Странното е, че дяволът използвал архитектурните си таланти дори за строеж на църкви и катедрали. Вярвало се, че плановете за катедралите в Кьолн и Аахен са правени от Сатаната – а също и, че Аахенската катедрала била дори изцяло построена от него. Там многократно били наблюдавани полтъргайсти, призраци, някой неведнъж изтръгвал от ръцете на свещеника виното по време на литургия и го разливал по земята.
	А в строежа на Кьолнската катедрала, който започнал през 1248 г., взел участие Алберт фон Болщед, наричан Алберт Велики (1193 г. – 1280 г.), професор по теология в Кьолн и Париж, изтъкнат учен по схоластика през своята епоха, известен с обширните си трудове по теология, философия и природни науки. След смъртта си, Алберт Велики бил почитан от доминиканските монаси, в чийто орден членувал. Но много хора го запомнили като злостен астролог, алхимик, чернокнижник и магьосник.
	Катедралата "Нотр Дам дьо Шартр", на 90 км от Париж, е забележителен шедьовър на готическата архитектура. И в същото време, това е единствената от френските катедрали, в която никога не са влизали крале, кардинали и епископи. Носели се упорити слухове, че основите на храма са положени от Сатаната. Историците свързват тези легенди с факта, че в древни времена на същото място имало светилище на друидите – жреците на древните келти.
	През 1904 г., дълбоко под хълма, върху който се издига катедралата, намерили "Черна мадона" – фигура на Дева Мария с черно лице и сексуално оформени форми на тялото, което всички смятали за доказателство, че е направена от дявола.
	"Черни мадони" били открити и в много други църкви във Франция – например, в най-стария парижки храм "Сен Жермен дьо Пре", построен през 542 г. на мястото на светилище на древната египетска богиня Изида. Тамошната "черна мадона" била почитана като Богородица до тържественото ѝ изгаряне през 1514 г. Заедно с нея отишли на кладата и всички свещеници от църквата.
	Известно е също, че португалският мореплавател Вашку да Гама, преди и след своите експедиции до Индия, ходел да се покланя на "Черната мадона" от пристанищното градче Назаре – статуя на Света Богородица, изработена от черно дърво.
	Дяволът нерядко сключвал облози не само за качествено построяване на дадена сграда или съоръжение – но и за кратък срок на градежа. Задължен да построи църква за една нощ, той премествал на далечни разстояния цели гранитни скали, блокове и плочи от мрамор, понякога дори колони, откраднати от древни езически храмове, вековни дъбове и смърчове, метални греди. Така например, се твърди, че храмът "Св. Варвара" в Бретан е построен буквално в рамките на една седмица. Много доброволци от местните жители взели участие в строителството и било документирано, че всяка нова смяна, идвайки на работа, се изумявала от невероятното количество работа, която предишната успявала да извърши.
	Единственото, което дяволът старателно избягвал, е да украси сградата с кръст. Само веднъж сатанинският архитект поставил кръст върху катедрала, поръчана от шведския крал Свети Олаф. Но когато кралят се качил на покрива, с ужас видял, че това, което на хората долу изглеждало кръст, всъщност е златна фигура на лешояд с разперени криле.
	Дяволът толкова се гордеел с архитектурния си талант, че веднъж призовал своя стар враг – архангел Михаил, на състезание кой ще построи по-красива църква върху планината Сен Мишел. Архангелът спечелил, но всъщност, наградата останала за Сатаната: архангелската църква била толкова красива, че била взета на небето, а на земята останала дяволската. Така че, до ден днешен туристите се любуват на сатанинската постройка.
	Сатаната изобразил самия себе си в образа на прочутата скулптура "Замисленият дявол". Говори се, че го попитали: "Защо не се подпишеш като автор на тази статуя?", на което дяволът отговорил: "Няма нужда. Всеки, който види това, ще разбере кой го е изваял.".
Източник: www.iskamdaznam.com 
 


Любопитно

ВЕТРИЛОТО – ТАЙНИЯТ ПОСРЕДНИК
 НА ЗАБРАНЕНИТЕ ЖЕЛАНИЯ
	Ако искате да се почувствате истинска дама, вземете в ръцете си ветрило – ехо от отминали епохи на романтика, финес и елегантност. Освен подчертана функционалност и силна естетична стойност, благородната вещ има и друга – далеч по интересна и енигматична мисия. Мистериозният език на ветрилото е създаден във времена, когато всеки жест е бил оформен в етикет, а животът – изпълнен със символи и тайни знаци. 
	До нас са достигнали различни легенди за това, как е създадено първото ветрило. Според една от тях Еол – древногръцкият повелител на ветровете, посетил спалнята на Психея, но съпругът ѝ – Ерос, се върнал по-рано. Неочакваният посетител успял да излети, но едно от крилата му останало в ръцете на съпруга. Психея го взела и нежно започнала да "прави вятър" на гневната си половинка, а той, размекнат, бързо ѝ простил. Друга история разказва, че преди 3000 години една китайска императрица, изнемогвайки от горещина, откъснала клонка и я размахала пред лицето си. Така поставила началото на хилядолетната традиция. 
	Народите от Далечния изток и до днес си оспорват взаимно правото на изобретяването на предмета, който се превръща бързо в ценен символ на власт и аристократизъм. В Древния Египет красиви младежи разхлаждали властимащите, веейки им с палмови клонки. Много често с привилегията да извършват това били удостоявани благородници, именувани със специална титла – “този, който носи ветрило от дясната страна на фараона”.
	Отначало аксесоарът бил изработван от палмови или лотосови листа, а в по-късен период – от щраусови или паунови пера. В Древна Индия ветрилото, заедно със слънчевия чадър, олицетворявало царската власт, а в Япония било познато като символ на военна мощ и социално положение. 
	През 32 г. пр.н.е. Чею – известна китайска куртизанка, изписала стихотворение върху него и така дала тласък на модата на изрисуваните ветрила.
	Сгъваемото ветрило било създадено в Страната на изгряващото слънце през VIII век, а през IX век – пренесено в Китай. Легендата разказва, че това било откритие на млада гейша, която търсела начин да облекчи болките на своя страдащ от нелечима болест покровител. 
	Китайският император Цян Лун през ХVIII век пък бил обзет от такава колекционерска страст, че накарал художника Чжан Жоай да състави каталог от 300 сгъваеми ветрила, които се съхранявали в двореца.
	Почитатели на аристократичния аксесоар били и античните народи – елини и римляни. Там бил познат в своя несгъваем вариант, изработван от листа или паунови пера с дървена или костна основа. 
	След залеза на Римската империя обаче, ветрилото изчезнало от бита на европейците. Тук пръст имала църквата и строгите ѝ норми на поведение, според които лицето не бивало да се прикрива, а да изразява почтена откритост. Кокетната вещ се появила в Европа през Късното средновековие, пренесена от пътешествениците във времената на големите географски открития, и от участниците в кръстоносните походи.
	Във Франция ветрилата идват на мода благодарение на Катерина Медичи, съпруга на крал Анри II, която притежавала великолепна колекция от 900 екземпляра. Друга владетелка – кралица Елизабет Първа (1558–1603), определяна като най-бележития монарх в английската история, установила правилото да получава от поданиците си един единствен подарък – ветрило. Днес се пазят 30 нейни притежания, покрити с рубини и смарагди.
	През XVII век се разпространили богато украсените ветрила – от дантела, с вградени огледала или скъпоценни камъни, от злато и сребро, с дъсчици, фино изработени от слонова кост, обвити с нежна панделка и украсени в основата с изискан пръстен. Понякога дръжката им скривала специален тайник за послания или...отрова. Художествените миниатюри по тях ги превърнали в истински произведения на изкуството. Стойността на някои била баснословна и понякога знатните дами ги оставяли като залог, подобно на херцогинята от Мантуа. 
	Големите ветрила означавали и голяма власт, особено в Азия и Африка. Вероятно асоциацията е възникнала от подсъзнателната връзка с вятъра и използването на предмета при раздухването на огън – както правел индуисткият бог Агни, който обичайно държи в ръцете си ветрило.
	Церемониалните аксесоари от пера – например флабелумът, носен по време на религиозните шествия и папските процесии, имали акцентирана небесна символика.
	Zhōnglí Quán, един от Осемте Велики безсмъртни в даоизма, използвал ветрило за възкресение. В японските ритуали ветрилото символизирало разцвета на живота, но при наказателни смъртни церемонии означавало точно обратното – угасването му.
	Разтвореното ветрило често се свързвало с фазите на Луната и с променливото женско настроение.
	Най-голям разцвет великолепният аксесоар преживял през XVIII век.
	Ням съучастник на женското кокетство, ветрилото се превърнало в тайно оръжие за съблазън и флирт. Езикът му бил особено популярен в страната на свободните махи – Испания. Цветът имал свое послание. Белият бил предпочитан от невинните девойки, плътният черен се използвал при траур, черната дантела – за съблазън, червено-черен – за корида. 
	Начинът на носене бил изпълнен със смисъл. Бавното затваряне изразявало съмнение. Отказ или несъгласие се демонстрирали с напълно затворено ветрило. Отворено на четвърт означавало скромност, неувереност, а напълно отворено – любов. Бързи, резки махове издавали вълнение, почукване с леко разтворено ветрило по длан, обърната нагоре – очакване, потупване по бедрото отстрани – “следвай ме”, потупване отпред – ”готова съм да Ви последвам”.
	От Испания тайният език бил пренесен и възприет във Франция. Там дамите изразявали своето съгласие за флирт с насочено с широкия си край към събеседника ветрило, но затворено и насочено с тънкия си край, то недвусмислено разкривало антипатията на притежателката си. Ако тя бързо го сгъвала, определено показвала липсата си на интерес. При разгъване на една пластинка се предлагало чисто приятелско отношение, три разтворени дъсчици изразявали гореща страст, любов, а напълно отворено ветрило определяло среща. Разгъване и рязко сгъване предлагало среща в дома на дамата, което се конкретизирало, например, с три почуквания по четвъртата дъсчица (“в четвъртък, в три часа”). Понякога специално монтираните огледала позволявали обектът да бъде дискретно огледан, а също и да бъдат изпращани игриви слънчеви зайчета, които да привлекат нечие внимание. 
	При ветрилата, както и при облеклата, съществувал строг етикет на носене – не можело с вечерно ветрило дамите да се появяват денем и обратно. Как се определяло това: на дневните обикновено били нарисувани рози, а на вечерните – макове. Аксесоарите за първия бал били в пастелни тонове, украсени с фина дантела, сватбените – от бели пера или дантели. Универсално било ветрилото, наложено от мадам Сан Жен – с пролуки, през които можело да се огледат ненатрапчиво и незабележимо присъстващите. Екстравагантните персони се насочвали към странни форми – раковини, овали, а парфюмеристите ги напоявали обилно с благоухания.
	През XIX век в нормите за добро възпитание задължавали стопанката на дома да постави ветрило на специална масичка в стаята за гости. В този период то загубило от очарованието си. За изработката му се използвали по-евтини материали. Модата диктувала да се поръчват ветрила за определени събития, върху тях се появили хералдически символи. С необикновено изящество се отличавали произведенията в стил модерн, от щраусови пера със седефена основа или изработена от черупка на костенурка, появили се през XX век. Модата от тази епоха се влияела силно от екзотиката на Древния Египет, Япония, Ориента (след триумфа на балета "Шехерезада"). Актуални били аксесоарите в източен стил, пасторалните сюжети (полъх на рококо) и пауновите пера. 
	Ар деко предлага на жените друга концепция, в която ветрилото не се използва за флирт и съблазън, а е просто стилен детайл, издаващ “dolce vita”.
	След Втората световна война и възхода на стила New Look, като естествена реакция на годините на недоимък, ветрилата отново се появяват на модния подиум. 
	В наши дни от артистичен аксесоар, символизиращ власт и синя кръв, ветрилото се е превърнало в обикновен предмет. В годините, когато климатиците създават прохлада във всяко помещение, донякъде то е загубило практичната си функция, но не и своя романтичен ореол.
	И нека се оставим да бъдем омагьосани от портретите, в които достолепни дами излъчват непритворно благородство, изкусно подчертано от прелестно ветрило в техните ръце... 
 
Весела Христова
Източник: www.lubbopitko.blogspot.com
 



Полезна информация

ВДИГАТ ПОМОЩИТЕ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
	Социалната помощ, която всеки месец се изплаща на хората с увреждания у нас по Закона за хората с увреждания, от следващата година ще се увеличи с 4,3%. Така конкретният ѝ размер ще варира от 25,41 лв. за хората с между 50% и 70,99% степен на увреждане до 206,91 лв. за хората с над 90% степен на увреждане с право на чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност.
	Увеличението на помощта се дължи на повишаването на линията на бедност в България, чийто размер се предвижда догодина да бъде 363 лв.
	По закон финансовата подкрепа за хората с увреждания е фиксиран процент от сумата, определена за линия на бедността.
	Към 30 септември 2019 г. месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания получават близо 650 хил. души, което е с около 150 хил. повече в сравнение с броя на хората, които получаваха месечни добавки по отменения Закон за интеграция на хората с увреждания.
	На проведено заседание Националният съвет за хората с увреждания е приел доклад за Плана за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания за периода 2016-2018 г. Одобрен е и планът за изпълнението на стратегическия документ през 2019 г. и 2020 г. В него се предвиждат мерки и дейности за подобряване на достъпа на хора с увреждания до публични и жилищни сгради, финансиране на проекти за започване и стартиране на самостоятелна стопанска дейност, стимулиране на работодатели да създават по-добри условия за работници с намалена работоспособност. 
Източник: www.pariteni.bg 

16 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

	Принципи на толерантността:
	1. Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.
	2. Един за всички, всички за един!
	3. Рамките ограничават човешкия дух.
	4. Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.
	5. Не издигай стени!
	6. Търпение, доброжелателност, разбиране.
	7. Не бъди безразличен!
	8. Обичай!
	9. Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!
	Това е да бъдеш ЧОВЕК!
	На 16 ноември се отбелязва Международният ден на толерантността. През 1996 година, Общото събрание на ООН призовава страните-членки, да почитат датата за ден на толерантността, като с дейности да разпространяват идеята за разбирателство между народите. На същата дата държавите-членки на ЮНЕСКО приемат Декларацията за принципите на толерантността. С Резолюция 51/95 от 12 декември 1996 г. Общото събрание на ООН обяви 16 ноември за Международен ден на толерантността като следствие от приетата от ЮНЕСКО Декларация за принципите на толерантността.
	"Толерантността е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на културите на нашия свят, на нашите форми на изразяване и начини на човешкото битие. Тя е синоним на знания, отвореност, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията", се казва в член първи на декларацията.
	Истинската толерантност всъщност е израз на дълбокото убеждение, че мултикултурността е богатство, а не бедствие. Тя е качество и изкуство, което трябва да се възпитава и развива, защото активната толерантност започва у всеки от нас, всеки ден. Толерантността е средство за борба с омразата, с невежеството, с разделението на "ние" и "те". Тя е условие за мир, демокрация и устойчиво развитие. 
	Днес, повече от всякога, можем да си зададем един въпрос. Да бъдем толерантни или не? Да си толерантен означава да осъзнаваш себе си чрез другите. Да уважаваш индивидуалностите и различието. Когато си толерантен, разрушаваш бариерите и можеш да видиш какви наистина са хората около теб.
	Нека не само в този ден, а и всеки ден се радваме на многообразието, защото всички живеем с една и съща надежда – да завещаем на децата си един по-добър свят, в който ще творят свободно и без страх, свят – основан на уважението и взаимопомощта.
	И накрая, нека си припомним думите на френския писател и философ Франсоа-Мари Аруе, известен повече под псевдонима си Волтер, които най-добре описват толерантността: "Не съм съгласен с това, което казвате. Но ще пожертвам целия си живот, защитавайки право ви, да изказвате собствено си мнение".
 
Източник: www.inlife.bg
 
 


Технологии
AI ТЕХНОЛОГИЯ НА HUAWEI ПОМАГА НА НЕЗРЯЩИТЕ
 ДА "ВИЖДАТ" ЕМОЦИИТЕ НА ОКОЛНИТЕ
ЧРЕЗ ЗВУКОВИ СИГНАЛИ
	Две трети от комуникационните изразни средства са невербални, а израженията на лицата ни са тясно свързани с нашите емоции. Представете си свят, в който няма как да видите емоциите на хората. За хората със зрителни увреждания това е ежедневие. Сега обаче, тези хора ще могат да "видят" усмивката на човека срещу себе си чрез силата на технологията.
	Huawei създаде приложение, което позволява на незрящите да "виждат" емоциите на хората срещу себе си чрез силата на изкуствения интелект. Приложението "Facing Emotions" използва камерата на Huawei Mate 20 Pro, за да възпроизведе 7 специфични човешки емоции под формата на звукови сигнали, като по този начин помага на хората със зрителни увреждания да общуват по-пълноценно със своите близки.
	Чрез създаването на "Facing Emotions" Huawei посрещна още едно предизвикателство пред изкуствения интелект. Задавайки си въпроса "Как изкуственият интелект може да помогне на незрящите да "видят" част от света?", глобалният бранд намери изцяло ново приложение на AI технологиите. Чрез програмирането на изкуствения интелект да анализира човешките емоции и да ги трансформира в звуци, Huawei създаде нов език, чрез който незрящите да разпознават човешките емоции по невиждан досега начин.
	Използвайки задните камери на Huawei Mate 20 Pro, приложението сканира лицето на събеседника и анализира ключови елементи от него като очите, носа, веждите и устата, както и тяхната специфична моментна позиция по спрямо другите лицеви елементи. След това изкуственият интелект преработва информацията и я възпроизвежда под формата на определен звук, който човекът със зрителни увреждания чува от телефона или слушалките си, ако носи такива. Всичко това се случва в реално време, като за целта не е необходим достъп до интернет. Функционирането на "Facing Emotions" се дължи изцяло на изкуствения интелект и процесора на Huawei Mate 20 Pro.
	"Facing Emotions" е разработен в сътрудничество с хората със зрителни увреждания и благотворителни организации, работещи с тях. На регионално ниво, Huawei си партнира с Polish Blind Association за създаването на фокус група от незрящи, която участва във всеки етап от разработването на приложението. В България Huawei работи с фондация "Синергия" за популяризиране на проекта и даване гласност на предизвикателствата пред хората със зрителни увреждания у нас.
	Ключов елемент от целия процес са звуците. Те са създадени от незрящия композитор Томаш Билецки и изразяват 7 основни човешки емоции. Търсени са кратки, семпли, изразителни и в същото време ненатрапчиви за околните звуци. Неговата уникална гледна точка относно естеството за звука му позволява да създаде звукови сигнали, чрез които хората със зрителни увреждания да могат във възможно най-голяма степен да уловят емоциите на своите събеседници. След това въпросните звуци са тествани от незрящи, които ги определят като разбираеми и лесни за запомняне.
	"Звуците за приложението трябваше да бъдат специфични за всяка емоция, като в същото време не разсейват събеседниците от техния разговор", сподели Томаш Билецки.
	В хода на развитието на приложението бе установено, че потребителите биха желали да притежават удобно за него "hands free" устройство, тъй като ръцете са им необходими, за да държат своите бастуни и кучета-водачи. За тази цел, отличеният с редица награди дизайнер на кейсове за смартфони Янек Кочански разработва на 3D принтер специален кейс за Huawei Mate 20 Pro, с помощта на който незрящите ще могат да използват по-лесно не само приложението, но и своите смартфони като цяло.
	"За мен като дизайнер най-важна е функцията, а формата бива създавана според нея. Първо трябва да бъде задоволена функционалната нужда на потребителя и едва след това пристъпваме към естетичното оформление. Huawei Mate 20 Pro е много стилен и модерен телефон и поради тази причина кейсът за него също трябваше да бъде такъв.", сподели Янек Кочански.
	Huawei създава и специален документален филм, който показва влиянието, което "Facing Emotions" оказва върху живота на хората, които го използват. Филмът разкрива повратните моменти в живота на трима души със зрителни увреждания, когато те наистина осъзнават колко много означават за тях емоциите на близките им.
	Героите във филма – Миряна от Швеция, Мустафа от Турция и Роберт от Полша, са били открити от Huawei чрез местни НПО, които са се нуждаели от доброволци, които да тестват приложението и да бъдат част от неговото развитие. Техните трогателни истории и реакции са това, което прави филма толкова силен и въздействащ.
	"След огромния успех на проекта "Sound of Light", в който Huawei Mate 20 Pro превърна изображения на Северното сияние в музика, изпълнена от симфоничния оркестър "Synchron" във Виена, сега отново ще покажем мощта на технологията в Mate 20 Pro. Този път пред изкуствения интелект на нашия флагман е поставено предизвикателството да помогне на незрящите. Сега незрящите и хората със зрителни увреждания ще получат нова възможност, която ще обогати техния живот и ще ги сближи с техните любими хора. За мен е огромно удоволствие да представя новото приложение на Huawei "Facing Emotions", което ще помогне на незрящите да "виждат" човешките емоции чрез специално разработени звукови сигнали.", сподели Лонгруи Циу, управител на Huawei за България и Македония.
Източник: www.dnevnik.bg 
 
* * * * * *
ДА СИ ОБЛЕЧЕШ УШИ – НОВО ИЗОБРЕТЕНИЕ ПОЗВОЛЯВА НА ГЛУХИТЕ И СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ДА ЧУВАТ МУЗИКА
	Близначките Хермон и Херода Берхейн обичат да танцуват, но не могат да чуват музиката, защото са глухи. Ето защо за тях създаването на облекло със сензори, което им позволява да усещат различните звуци, изцяло преобразява преживяванията им, когато обикалят нощните клубове в Лондон, разказва "Ройтерс".
	Изобретението "Звукова блуза" (Soundshirt) е на базираната в Лондон модна компания CuteCircuit. Тя има 16 сензора, вградени в плата, така че хората, които са облечени с нея, усещат цигулките върху ръцете си, докато барабаните например резонират върху гърба.
	Близначките Берхейн, които изгубват слуха си на ранна възраст, твърдят, че тези ризи са им донесли съвсем ново преживяване.
	Франческа Розела, съосновател и основен творчески служител в CuteCircuit, която създава модни технологии, годни за обличане, казва, че блузите позволяват на глухите и сляпо-глухите да чуват музиката чрез усещане.
	Вътре в ризата, която е изцяло текстилна, няма жички или проводници. За създаването ѝ се използват т.нар. смарт платове, в които се вгражда комбинация от микроелектроника – много фини, гъвкави и проводими нишки, обяснява Розела.
	Тя допълва, че всички тези електронни мотори са свързани с тези проводими тъкани, така че дрехата да бъде мека и разтегателна.
	Звуковите блузи обаче няма да са евтини. Засега на предварителна продажба цената им е 3 хил. паунда, но според Херода парите си заслужават, особено за глухите и сляпо-глухите, които харесват музиката толкова, колкото нея и сестра ѝ. "Мисля, че определено може да промени живота ни.", допълва тя.
 
Източник: www.dnevnik.bg/
 


Кулинарни рецепти
КЮФТЕНЦА С КИСЕЛО МЛЯКО
(Предложение на Сашка Тодорова, Търговище)
	Продукти: 500 г кайма, 1 скилидка чесън, 1 яйце, 1 филийка хляб, черен пипер, олио за пържене.
	За соса: 200 г гъсто кисело мляко, 1 малка глава лук, джоджен, черен пипер, сол.
	Начин на приготвяне: В дълбок съд се омесват добре каймата, чесънът, яйцето, накиснатата в малко вода филия хляб, солта, черният пипер. С мокри ръце се оформят малки кюфтенца, които се изпържват в горещо олио и се отделят настрана.
	В отделен съд се разбива киселото мляко. Подправя се с настърган лук, джоджен, черен пипер и сол на вкус. Разбива се добре. 
	Кюфтетата се сервират полети със соса от кисело мляко.
 
* * *
 
САЛАТА С МОРКОВИ, ЯБЪЛКА И ЧЕСЪН
(Предложение на Ивелин Тодоров, Шумен)
	Продукти: 3 моркова, 1 ябълка, 2 скилидки чесън, 100 г майонеза, сол и смлян черен пипер, шепа орехи.
	Начин на приготвяне: Морковите се измиват и обелват, след което се настъргват на едро ренде. Ябълката също се измива, обелва и настъргва. Чесънът се пресова. 
	В купа за салата се смесват настърганите моркови и ябълка, пресованият чесън, майонезата и нарязаните на дребно орехи. Овкусява се със сол и черен пипер, след което се разбърква добре.
	Преди сервиране, салатата се охлажда за няколко минути.
 
* * *
 
НЕДЕЛНИ МЪРЗЕЛИВИ СОЛЕНКИ
(Предложение на Еленка Христова, Шумен)
	Продукти: 2 и половина ч.ч. брашно, 1 ч.ч. кисело мляко, 1 ч.л. сода за хляб, половин пакетче масло, 2 яйца, 200 г сирене.
	Начин на приготвяне: От всички продукти замесвате тесто. Правите големи топки, като върху всяка топка поставяте малко парче масло. Печете във фурна, загрята на 180 градуса. 
* * *
ПИКАНТНИ ПЕЧЕНИ КЮФТЕТА
 (Предложение на Йорданка Стайкова, Шумен)
 
	Продукти: 500 г кайма, 200 г шунка, 2 глави лук, 1 филия сух хляб (без кората), 1 с.л. доматено пюре, черен пипер, сол, 1 яйце, олио.
	Начин на приготвяне: Шунката и лукът се нарязват на ситно. След това се прибавят към каймата заедно с останалите продукти – навлажнения в доматеното пюре хляб, черния пипер, яйцето и солта. Сместа се омесва добре и се оставя да престои около половин час, за да поеме ароматите. След това с навлажнени ръце се оформят кюфтета, които се пекат в намазнена с олио тава, в силно загрята фурна.
* * *
Солен кекс
(Предложение на Янка Георгиева, Шумен)
 
	Продукти: 150 – 200 г колбас, 150 – 200 г сирене, 4 яйца, 3 ч.ч. брашно, 3/4 ч.ч. олио, кофичка кисело мляко, 1 ч.л. сода, магданоз, копър, 1 ч.л. сол, риган.
	Начин на приготвяне: Содата се разтваря в киселото мляко. Отделят се жълтъците от белтъците. Колбасът се нарязва (може и да се настърже на едро ренде). Сиренето се намачква. Магданозът и копърът се нарязват на ситно. 
	Всички продукти, без белтъците, се забъркват в купа, така че да се получи не много твърдо тесто. Добавят се белтъците и се разбърква. 
	Тестото се изсипва в намазнена с олио тавичка. Пече се във фурна, на 200 градуса, около 40 минути. 
 

 
 


Усмивки
СТИХОТВОРЕН ХОРОСКОП – СКОРПИОН
 
Господ сам от него да се пази!
/Все ще се опитва да те "сгази"/
Вечно ще спори, ще се бунтува,
срещу всичко той ще негодува.
Тук се раждат много генерали -
някои по-страшни и от хали!
Те са си ревниви и опасни,
изобилни с планове ужасни.
Те понякога изневеряват,
но на други "правото" не дават...
Иначе са умни и добрички,
щедро харчат своите парички.
В нужда ли сте – ще Ви подпомагат.
Бедни ли сте – няма да избягат.
За рождени дни ще Ви почитат,
даже и за близките ще питат.
Мъж ли е – за правда ще се бори
и каквото може, той ще стори.
Все инати доста прозорливи
са жените, но са променливи...
Ако си коректен с тях – успял си,
иначе – отдавна знай, умрял си!...
Да не се захващат с Телците,
че ще си разсипят младините!


Занимателна страничка
ЗА ИГРАТА "ПОЗНАЙ ЦИТАТА"

Уважаеми читатели,

Публикуваният цитат към играта "Познай цитата" в брой 10 на 
списание "Звук и светлина" е от произведението "Тютюн" на Димитър Димов.

 Отговорилите правилно са: Иванка Христова от Левски, Димка Дамянова от Пловдив,
Ангелина Кръстева от Стара Загора и Димитър Станев от Велико Търново.

Благодарим на всички взели участие!

А ето и цитата за настоящия брой:

"Лудите не може никой утеши, бесните не може никой укроти!”


