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Приоритети
Позитивно глобално послание от Филипините
  Световното движение на сляпо-глухите имаше своята най-голяма кулминация през настоящата 2013 г. с организирането и провеждането на Десетата световна конференция „Хелън Келър“ и Четвъртото общо събрание на Световната федерация на сляпо-глухите (СФСГ), които се състояха от 06 до 12 ноември 2013 г. във Филипините, в гр. Тагайтай. 
Председателят на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) Димитър Парапанов, взе участие в тези събития, като докладчик в конференцията, одитор на СФСГ и национален делегат на НАСГБ в Общото събрание на СФСГ. Светлозар Парапанов – изпълнителен директор на НАСГБ и директор на НЦРСГ „Хелън Келър“, бе негов преводач на английски език и интерпретатор-придружител. СФСГ покри голяма част от разходите за тяхното участие.
На тези глобални събития присъстваха повече от 220 участника: сляпо-глухи представители на организации със своите интерпретатори от 41 държави от всички континенти на земното кълбо: от Европа – 12 страни, Африка – 11 страни, Южна Америка – 9 страни, Азия – 4 страни, Океания – 2 страни (Австралия и Нова Зеландия), а от Северна Америка бяха представени САЩ. Гостуваха партньорските организации, занимаващи се с подкрепа на сляпо-глухите от развиващите се страни: Международната асоциация за рехабилитация, обучение и услуги за сляпо-глухи „Ди Би Ай“, благотворителната организация „Си Би Ем“, международната организация „Пъркинс“, финландската фондация „Абилис” и др. 
На 06.11.2013 г. се проведе предварителна среща, под надслов „Повишаване информираността и изграждане на подкрепа“. На тази среща се представиха асоциациите, които бяха основни организатори и местни домакини на събитията: „Сдружение за подкрепа на сляпо-глухите във Филипините“ и „Национален съвет по проблемите на уврежданията“. Много сляпо-глухи филипинци, деца и младежи разказаха за себе си, за предизвикателствата и проблемите, но и за своя висок дух, благодарение на който продължават напред в живота си. Националната организация на и за сляпо-глухи е основана едва от няколко години, а обучението, рехабилитацията и услугите за тези хора се осъществяват с помощта на международни благотворителни сдружения.
На 07.11.2013 г. 10-тата световна конференция „Хелън Келър“ бе тържествено открита със слова на кметът на гр. Тагайтай и останалите официални лица. В първия ден бяха представени само пленарни доклади, които засегнаха различни аспекти на главната тема на конференцията: „Достъпност и включване за хората със сляпо-глухота в ежедневния живот – Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ) за всекиго и навсякъде”. Първият пленарен доклад бе посветен на самата Конвенция и бе изнесен от г-жа Кики Нордстрьом от Швеция. Г-н Сатоши Фукушима информира за състоянието на достъпността и включването на сляпо-глухите в Япония. Група от млади хора със сляпо-глухота разказаха за живота на младите сляпо-глухи в Швеция и в Япония. Г-жа Соня Маргарита Вилакрез от Еквадор обърна внимание върху начина на живот на хората с увреждания в развиващите се страни. Г-н Понтус Дегсел от Швеция обсъди важните въпроси за културата на сляпо-глухите и общността на сляпо-глухите хора. Той подчерта, че макар и сляпо-глухите хора да не са еднородна общност и да се различават по начините си на общуване, те трябва да бъдат единни, за да са силни в борбата за основни човешки права и за услуги, осигуряващи достъпност.
На 08.11.2013 г. бе вторият и последен ден от конференцията. Започна с пленарна сесия на г-жа Акико Фукуда, която представи темата „Бедствията и хората със сляпо-глухота – опитът на Япония”. Следващите 10 презентации бяха изнесени под формата на работни срещи (уъркшопи), които се провеждаха едновременно в 2 зали, а аудиторията избираше на кой доклад да присъства. Това бяха: „Социално-хаптичното общуване – важно допълнение към жестовия език и говоримия език” и „Стабилизиране, участие и личен принос на сляпо-глухите” – г-жа Линда Ериксон, Швеция; „Трудният достъп до информация и общуване за сляпо-глухите” – г-н Давид Шаба, Танзания; „Преодоляване на бариерите пред защитата на правата на сляпо-глухите” – организация 
„Сляпо-глухи викторианци”, Австралия; „Достъпност и включване в образованието” – г-н Абдул Моталеб, Бангладеш; „Сляпо-глух бразилец в университета – от личен опит” – г-н Абдел Дауд, Бразилия; „Реакцията на белгийската асоциация на сляпо-глухите на медийното отразяване на евтаназията на двама сляпо-глухи от 14.12.2012 г.” – г-н Лео Клейман, Белгия; „Достъпността до съвременните технологии” – г-н Аниндия Бхатачария (Бапин), САЩ. Димитър Парапанов поднесе също два доклада, изслушани с голям интерес и многобройно присъствие: „Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухи за повишаване на тяхната социална интеграция” – докладът по приключения проект към Европейски социален фонд. След него проведохме разговор с представител от Япония, където също липсват подготвени преподаватели, които да обучават интерпретатори за сляпо-глухи. Вторият доклад бе „Спортът като средство за социално включване на сляпо-глухите“, в който представихме 10-годишната история на Националните празници на специфичните възможности на сляпо-глухите. Съобщихме за предстоящия 2-ри европейски празник през септември 2014 г. в България, Пловдив, което предизвика голям интерес от страна на участници от Холандия, Дания, Швеция, Италия, Испания и др. страни. 
09.11.2013 г. (събота) бе ден за екскурзия, която да ни запознае с историческото наследство на региона. Тук е мястото да се каже, че на 08 и 09.11.13 г. през Филипините премина тайфунът „Хайян” от 5-та най-силна категория. Всички участници в тези световни събития следяхме движението на тайфунът, който премина на няколкостотин километра на юг от нас и засегна много тежко островите в централната част на страната. В региона на столицата Манила се усети като бурен вятър в петък, 08.11.2013 г., а в събота следобед вече бе тихо. По пътя бяхме свидетели на някои от последствията, като съборени билбордове и крайпътни стълбове. 
Разгледахме гр. Таал, единствен в страната със запазени старинни сгради от епохата на испанската колонизация през 16 в. – католическата катедрала, фамилна къща от края на 19 в., домът-музей на доня Марсела, извезала филипинския флаг и историята на борбата за независимост. 
На 10.11.2013 г. преди обед се проведоха континентални срещи на сляпо-глухите. Димитър Парапанов като одитор на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) участва в разширено заседание на Изпълнителния комитет (ИК) на ЕССГ, на което присъстваха сляпо-глухи представители от националните организации. Заседанието бе председателствано от г-жа Саня Тарцай от Хърватия, президент на ЕССГ. Бяха обсъдени и приети план за 2014 г., където още веднъж обявихме домакинството на 2-рия европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите. Бяха определени три работни групи: за осигуряване финансови приходи и сътрудничество с Европейския съюз, за работа с младежите и по проблемите на жените. 
На 10.11.2013 г. следобед и на 11.11.2013 г. се проведе 4-то Общо събрание (ОС) на СФСГ. Бе почетена паметта на г-н Лекс Грандия, президент на СФСГ до смъртта си през м. май 2012 г., изиграл неоценима роля при обсъжданията в ООН за включването на сляпо-глухотата в КПХУ. С мемориални медали „Лекс Грандия” бяха отличени първият президент на СФСГ (2001 г.-2005 г.) г-н Стиг Олсон, генералният секретар Гейр Йенсен и ковчежникът Кристер Нилсон. Деловата работа продължи с представяне отчетните доклади на ръководството на СФСГ за изминалия период от 2009 г. до 2013 г. В дните от 06 – 09.11.2013 г. одиторите Димитър Парапанов и Агнес Абукито (Уганда), проведоха няколко срещи с г-н Нилсон, на които извършиха ревизия върху текущото финансово състояние на СФСГ. Кристер Нилсон представи частичен финансов доклад, като след приключване на плащанията по организираните събития, той обеща да изготви обобщен финансов отчет за 2013 г., както и за целия период 2009 г. – 2013 г. Димитър Парапанов представи доклада на одиторите, като пое ангажимент да бъде извършена ревизия върху пълните обобщени финансови доклади за периода до 2013 г. включително. ОС на СФСГ избра следните ръководни органи за периода 2013 г. – 2017 г.: Изпълнителен съвет: Президент: г-н Гейр Йенсен – Норвегия; Вицепрезидент – г-жа Соня Маргарита Вилакрес – Еквадор; Генерален секретар: г-жа Акико Фукуда – Япония; Ковчежник: г-н Кристер Нилсон – Швеция; Регионални представители: за Азия: 
г-н Сатоши Фукушима – Япония; за Африка: г-н Езекиел Кумвенда – Малави; за Европа: г-н Рику Виртанен – Финландия; за Северна Америка: г-н Кристофър Уудфил - САЩ, за Океания: г-жа Айрин Макмин, Австралия; за Южна Америка: г-н Карлос Родригес, Бразилия. За Одитори на СФСГ бяха избрани: Димитър Парапанов – България и г-жа Агнес Абукито – Уганда. Бе избрана и тричленна Комисия за изборите през 2017 г.
Светлозар Парапанов


Делници и празници
СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В РУСИЯ
Русия има организации на и за сляпо-глухи. За тях се издава списанието „Ваш събеседник”. Негов редактор е московчанката Наталия Кремньова. До неотдавна списанието се е издавало само на плоско печатен шрифт, а от известно време се издава и на брайл, което несъмнено зарадва читателите. Много сляпо-глухи се занимават с компютри, като се обучават на тях и контактуват чрез интернет с помощта на брайлов дисплей. Поради необходимостта от международна комуникация и контакти за установяване на приятелски връзки и взаимопомощ, тези инвалиди ще започнат да изучават международния език есперанто и чрез интернет ще се влеят в международното есперантско движение. Именно в това международно есперантско движение тези инвалиди ще намерят много приятели от различни страни. Международно известният сляпо-глух Сергей Сироткин е дългогодишен есперантист.
От сп. „Есперанта лигило”, превел: Владимир Желев


ОТБЕЛЯЗАХМЕ ДЕНЯ НА БЕЛИЯ БАСТУН
На 16.10.2013 г. сляпо-глухите от ТО-Шумен се събрахме в читалище „Напредък”, за да отбележим международния ден на белия бастун, рождените дни за второто четиримесечие и 75-годишния юбилей на Стоянка Млекова. Членовете бяхме посрещнати и приветствани с добре дошли от председателя – Янко Стайков. Изнесе се кратка беседа за международния ден на белия бастун. На този ден слепите хора напомнят на обществеността за своите проблеми. Белият бастун е не само средство за ориентиране и придвижване на незрящия. Той е символ на самостоятелността на незрящия човек. След това всеки от рождениците разказа по нещо за себе си. Прочете се биографията на Стоянка Млекова. Всички получиха подаръци и много поздравления. Еленка Христова поздрави рождениците с песента „Тежък камък ми падна”, за която беше наградена със златен медал на 9-ия Национален празник в гр. Пловдив. Юбилярката и рождениците почерпиха всички присъстващи. За добра работа в дарителската дейност награда получи Александра Тодорова. Бойка Димитрова също щеше да бъде наградена, но тя така и не дочака този ден. Тържеството продължи с хора и веселие.
  14 члена от организацията отбелязахме световния ден на слепия гражданин в ресторант „Класик”. На 13 октомври през 1946 г. се чества за първи път деня на слепите. Това е рожденната дата на Валентин Аюи – голям френски педагог и учен, който се отказва от кариерата си, за да служи на слепите хора. Искал е да докаже, че и незрящите са като всички останали. Дал е клетва, че ще ги научи да четат и пишат. Макар и много трудно, той изпълнява тази клетва до края на дните си. 
  Поговорихме си за наболелите проблеми – лични асистенти и интерпретатори. Затова, че държавата трябва да обръща по-голямо внимание на сляпо-глухите, защото те са с двойни сензорни увреждания и специфични нужди. Присъстващите бяха запознати с индивидуалното и отборно класиране на шуменската ТО, взела участие в 10-ия юбилеен празник на специфичните възможности. В комплексното отборно класиране по всички спортни първенства Шумен е на 6 място. В Деветия национален фестивал по художествена самодейност Шумен е на 4 място след Пловдив, НЦРСГ „Хелън Келър” и Добрич. 
 Всички останаха доволни от прекараните часове с приятели и познати. На раздяла си пожелахме да сме живи и здрави и до нови срещи за Коледа и Нова година.
Върбина Станкова

ЕХО ОТ РОДОПИТЕ
  На 19-ти и 20-ти октомври четири човека от ТО-НАСГБ гр. Добрич посетихме гр. Кърджали. Поводът за гостуването ни бе турнир по канадска борба в памет на Недялка Камбурова – бивш председател на ТО-НАСГБ и ТСО-ССБ Кърджали. Организатор на събитието бе Емилия Стоянова – председател на Спортния клуб за хора със сензорни увреждания „Родопи“ в Кърджали и отлична състезателка по канадска борба. Слънчевите есенни дни благоприятстваха за приятното ни пътуване и пребиваване в това красиво кътче от родината ни. Нощувахме близо до гр. Ардино – местността Белите брези. След настаняването ни в уютен хотел, се разходихме в района. Останахме очаровани от есенните багри в планинската местност, изобилстваща с брези и борове. Любувахме се на красивия залез, тъй като слънчевите лъчи минаваха свободно между клоните на дърветата. Въздухът бе кристално чист. Гостоприемните домакини от област Кърджали ни предложиха ястия, типични за техния регион. Насладихме се на специален поздрав от певческа група за родопски песни от гр. Ардино. Прекарахме една незабравима вечер заедно с приятели от почти всички кътчета на страната. На другия ден преди състезанието с букети цветя отдадохме почит пред гроба на нашата незабравима приятелка – Нели Камбурова. Надпреварата по канадска борба бе организирана съвместно с верига бензиностанции OMV. В началото изслушахме официални приветствия от кмета на Община Кърджали и председателя на Общинския съвет. Надпреварвахме се в категории до и над 65 кг. лява и дясна ръка жени, а мъже – до и над 80 кг. Добруджанци не взехме медали, но се представихме добре. За нас е по-важно, че имахме възможност да се срещнем с наши приятели по съдба и да надзърнем в източни Родопи. Благодарим от сърце на домакините и организаторите за тази прекрасна и незабравима среща, която дълго ще топли нашите сърца!
Митко Симеонов


ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАТИ
На 01.11.2013 г. – Ден на будителя от 11.00 ч. в Огледална зала „Нели Божкова”, се състоя общоградско тържество. Поводът бе награждаването на будителите на гр. Добрич. Огромна беше радостта ни, когато научихме, че състав „Антица” към ТО-НАСГБ гр. Добрич е номиниран по повод Деня на будителя. Осем години вече ръководител на този състав е Мария Паскалева – дългогодишна читалищна деятелка. Състав „Антица” е представял винаги достойно както организацията ни, така и любимия ни град. Радваме се, че обществеността помни тези постижения. Доказателство за това бе връчения ни плакет и грамота за принос в духовното развитие на града и активно участие в музикалния живот на страната, многобройни отличия и призове в национални фестивали и конкурси на стария градски шлагер. Отличията бяха връчени лично от Детелина Николова – кмет на Община Добрич.
Калинка Ковачева 

Силуети
ФЕНОМЕНЪТ ХАМБО ЛАМА
Мнозина монаси познават смъртта, умирайки при медитация и освобождавайки се от земното си съществувание. Те могат да медитират десетки години и техните тела не се разлагат. Пример за това е медитиращият лама в Бурятия – Даши-Доржо Итигелов.
 В света на ламите той е 12 Пандито Хамбо Лама. Хамбо Лама седи в поза лотос и не се движи, не приема храна и не реагира на външни дразнители. Той е мъртъв от почти 100 години. Но всички лами от Иволгински дацан – най-стария будистки манастир в Русия – говорят за него като за жив. Например, ако поискате да се запознаете с него, настоятелят на Иволгинския дацан Дагба Очиров ще ви отговори така: "Сега той почива. Когато настъпи Денят, той ще вземе участие в службата. Ще могат всички да говорят с него", пише Комсомолская правда. Известно е, че през 1867 г. 15-годишното сираче Даши-Доржо Итигелов дошъл в един от бурятските дацани, за да посвети живота си на духовната практика. Според легендата в едната си ръка той носел тояга, а в другата – човешки череп. Направил такова впечатление на ламата, който го обучавал, че му предложили стипендия – 5 рубли на месец, а жителите на околните села плащали за него данък, освобождаващ го от воинска служба. Няма официални документи за това как е умрял Даши-Доржо Итигелов. През 1927 г. той призовал учениците си, казал им, че ги напуска, но че ще се върне един ден. На прощаване помолил да прочетат за него Харе Намши – молитва "благопожелание за отиващия си", която се произнася над мъртвите. Всички присъстващи отказали, затова Итигелов я зачел сам, след което го последвали и учениците му. Под нейните думи Хамбо Лама си отишъл от живота на 75-годишна възраст. 
Погребали го вертикално, седящ все така в позата лотос, в саркофаг от кедър. За да го извадят през 2002 г. – един от монасите получил видение, че така трябва да се постъпи. Ексхумацията била проведена в присъствието на представители на властите и учени. Последните потвърдили – нетленното тяло на покойния представлява необясним феномен. Будистите нямат практика да посещават гробовете на предците си. Но Хамбо Лама им завещал да извадят тялото му след 30 години. Той бил разкопан малко по-рано – през 1955 г. В Бурятия имало земетресение и будистите се опасявали, че саркофагът може да се повреди. Ексхумацията била проведена тайно от властите. За всеобщо учудване тялото на Итигелов нямало ни най-малки признаци на разлагане, само дрехата му се била разпаднала. Монахът бил преоблечен и погребан наново. Тази процедура била проведена и през 1973 г., този път след сериозно наводнение. А на 10 септември 2002 г. с разрешението на властите тялото окончателно било извадено от гроба и преместено в Иволгинския дацан. Сега скъпоценното и нетленно тяло на Итигелов е главна забележителност и светиня на Иволгинския дацан. Според вярващите той е станал толкова мощен духовен практик, че е успял да повтори пътя на Буда. А тялото си ни е оставил за назидание – с други думи, ето какво можете да постигнете, ако живеете правилно. Жалсан Лама, който всеки ден се грижи за тялото, винаги се смее, когато чува легендата, че и до днес режат ноктите и стрижат косата на Итигелов. "Не му растат ноктите и косата – това са измислици. В будизма, ако Ви растат косите и ноктите, това значи, че още сте живи, стареете и над Вас властва Властелинът на смъртта. А Итигелов го е надхитрил. И сега тялото му е неизменно. Ръст 167 см., тегло 41 кг. Вече 10 години нищо не се е променило." 
Първото, което прави впечатление, е кожата на Итигелов – със здрав бяло-жълт цвят. Наистина, никакви признаци, че този човек е умрял. В първите години будисткото духовенство спокойно се отнасяло към това, че учените изучават тялото на Итигелов – лекари, биолози, историци. Но от 3 февруари 2005 г. с указ на главата на Будистската традиционна сангха на Русия всички биомедицински изследвания на феномена са забранени. Дори не се допуска да се правят снимки от близко разстояние. Официалната версия също е забранена – науката няма място в духовните дела. Неофициалната – ламите побеснели, когато снимките на голия Хамбо Лама, направени за изучаване на анатомичния строеж на тялото му, се появили във вестниците. Но две детайлни изследвания на тялото му все пак били проведени. Първото – на следващия ден след ексхумацията, а второто – две години по-късно. Оказало се, че изменения в Скъпоценното и Нетленно тяло все пак има. Анализът на кожата на Итигелов, проведен през 2004 г. показал, че концентрацията на бром в тялото на ламата надвишава нормата 40 пъти.
  Източник: Интернет

Историята помни
ПОСЛЕДНИЯТ АСЕНОВЕЦ - БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
Двата коня бяха там, под вярната окрила на предан на Туракина татарин. Разтърсен от тревожни тръпки, майсторът се ослушваше да чуе тихите познати стъпки. Дишането му чезнеше. Най-сетне долови едва чуто шумолене. Тъмна сянка се плъзна между две шатри. Той протегна ръце. Януда притисна глава до сърцето му. Най-сетне. Добрил погледна жадно лицето й. Тя беше, тя беше… И светът отново заблестя в чудни светлини. Двата коня пръхтяха нетърпеливо.
– Няма време за губене…
Януда не мръдна от мястото си. Скри още по-плътно лице в дрехите му, разтърсена от страшни хълцания.
– Не мога, не мога…
Добрил я пусна, дръпна се жегнат, сякаш не вярваше на очите си.
– Губим време, Янудо… Ела!
Шестата жена на хан Хулагу поклати глава: 
– Най-малкият ми син ще ме дири и ще плаче… Децата ми са татарчета… – Простря ръце, прегърна го крепко, отчаяно, обля със сълзи рамото му – Сбогом, Добриле… Сбогом… Аз още те обичам… Само тебе… Ала не мога… Сбогом… 
Магията се беше свършила. Какъв бе този чуден град. Дали наистина жената, която преди малко бе притискала чело до гърдите му, бе наистина Януда? Нима затова трябваше да преброди толкова земи, да изживее най-чудното, най-невероятното, да намери Януда, за да я загуби отново завинаги… Само любовта на майката може да сломи копнежа по родния край, верността към обичания човек… Добрил тръгна сам, пеш, отправен без да знае накъде. Сърцето му бе изгоряло.
Малкият цар чакаше с нетърпение деня на своето пълнолетие, за да може най-сетне сам да разпорежда със себе си и делата си. Единствен севастократорът можеше да му наложи волята си. Ала докога? Младият цар скочи на земята, поведе коня за юздите и самодоволно се заразхожда из потъналите в ланшна шума пътеки. Той усещаше дебнещото внимание на стражите, които отдалеч следяха и най-малкото движение на момчето. Калиман тихо си подсвиркваше, без да бърза да се прибира в калето, ненаситен на въздух и простори. Вниманието му се спря върху една свлечена в рова кола, до която се бяха смъкнали в безреден куп едри, хубави дини. Настрани, край рова, лежеше един мъж, който глухо охкаше и се мъчеше да стане.
– Хей, побратиме, каква беда те е сполетяла? – извика Калиман, като скочи от коня си, доближи пострадалия и се помъчи да му помогне да се вдигне.
– Тия проклети кранти се подплашиха и ми обърнаха колата – изстена отрокът, като сочеше двата коня. – Ох, момче, недей, остави ме… не мога да мръдна оттук. – И продължи да пъшка и проклина съдбата си. Ала с помощта на якото момче той все пак успя да се вдигне и да се качи на коня му. 
– Ами стоката? – изохка отчаяно отрокът. – Какво ще стане с нея? Кой ще я продаде на пазара? Ще задлъжнея още повече…
– За стоката си не се бой, побратиме. Чакай сега да подвикна на конете ти, за да издърпат колата. 
Смелото момче улови двата коня за юздите, силно им викна, шибна ги с камшика си и изтеглиха колата посред друма. Калиман радостно се изсмя. След това запретна ръкавите на туниката си и почна да подхвърля дините в колата. Хубавото му лице цяло се зачерви. Той подхвърли с десница калпака си на отрока, с лявата изтри влажния си перчем.
– Дръж, болярино! Така. Сложи си тоя самур на главата. Виждаш ли колко ти прилича? Не вярвам да си яздил такъв кон досега… Сам цар Калиман едва ли има такъв… – С пъргав скок момчето се метна на каруцата, подкара бързо конете.
– Довиждане на пазаря, болярино! – И то се заля отново в бистър смях. – Там ще ме намериш… Не бой се за дините, не ще струват повече от моя кон!
  Изуменият отрок разбра истината, която бе почнала да гложди сърцето му чак, когато край него профучаха дружина конници, които извикаха с тревожен глас:
  – Хей, момко, къде намери коня и калпака на царя? Къде е Калиман? Накъде отиде царство му?
  В това време Калиман нареждаше с голямо удоволствие дините си на пазаря и хвалеше стоката с ясен и весел глас. Кесията му бързо се изпълни с червени аспри. Купувачите се трупаха край него, заглеждаха се в богатата премяна на бостанджията, взираха се в лицето му и купуваха. Дините бяха едри и евтини. Купчината бързо намаляваше. Кой каза първи думата не се разбра. Ала отведнъж людете започнаха отвсякъде да се стичат, да се блъскат, да викат, да се надпреварват да купуват.
– Калиман! Калиман е тук!…
– Ами! Що думате?
– С очите си го видях... Кълна се в свети Пантелеймон!
– Царчето... Царчето... Дини продава...
Мълвата полетя като мълния и за миг целият пазар узна за милостивото дело на детето цар, целият пазар се събра около чудния продавач. Калиман весело продължаваше да вика и да размахва ръце.
– Дини! Хубави дини!
Край него се трупаха смаяни людете, сякаш не можеха да повярват на очите си. И всеки се надпреварваше да си грабне диня от малкия цар. Бостанджията бе изплатил вече всичките си дългове. И стана нещо чудно. Пред краката на Калимана почна да се издига планина от дарове. Всеки тичаше да му поднесе най-хубавата си стока: грозде, кошничка едри яйца, тлъста патица, едри ябълки, младо прасенце… Сгорещен и изморен, той приемаше всичко, благодареше от сърце, изтриваше пламналото си лице, зобваше си от едрото грозде, отхапваше ябълка, услужлива ръка му подаде канче мътеница, той я изпи на един дъх, други метна на рамото му чифт везани сватбарски ръкави, трети му подари шарена бъклица… С горещ възторг народът се притискаше около своя любимец, около своята най-скъпа надежда.. Тъй дълго бяха жадували да видят по-отблизо строго вардения питомец на суровия севастократор. Някои, по-дръзки, приближаваха до него, целуваха насълзени ръцете му, погалваха дрехата му. 
Чак когато на пазаря се яви великият боляр Стефан и отведе палавото момче, едва тогава народът почна да се разпръсва и всеки си спомни, че има стока за продан. Калоян посрещна братовчеда си пред спуснатия мост на Голямата порта и го обсипа с укори и възхищения: 
– Как отиде без мене!? Как можа да ме забравиш!? Да вярвам ли това, което разправят!? Сам ли покачи отрока на коня си? Я дай да пипна ръката ти… Колко си бил силен!
Калиман небрежно разправяше за подвизите си, щастлив и доволен. Отиде в конюшните да провери прибран ли е жребецът му, разпита за крака на отрока, заповяда да му предадат събраните пари, после с леко сърце отиде да слуша заедно с Калояна уроците на абат Витлеем. Никой не посмя да разправи на втория наместник подвизите на буйния му питомец. Ала когато минаха три-четири дни и младият цар не се оплака от нищо, всички отдъхнаха с облекчение. Какво би сторил с тях севастократор Александър, ако на момчето се бе случила някаква беда? И отново, още по-трепетно почнаха да бдят над всяка негова стъпка.
Фани Попова Мутафова

Традиции
КАК СЕ ПРАВЯТ ШАМПАНСКИ И ПЕНЛИВИ ВИНА
Ако някой пита: “Кое вино бихте взели със себе си на самотен остров?” – с други думи, кое вино бихте пили до края на живота си, без да ни омръзне, нашият отговор винаги ще е шампанско, кава или друго естествено пенливо вино. До известна степен изборът ни е странен, защото колкото и да обичаме пенливи вина, не ги пием всеки ден. Посрещане на Нова година, празнуваме рожден ден, специален повод и т.н. Не че ни трябва извинение, за да пием пенливо, но то просто не е вино, което човек пие всяка вечер. Пенливите, наричани още искрящи вина, съдържат мехурчета от въглероден двуокис. Мехурчетата са естествен продукт на ферментацията, който винопроизводителите понякога решават да “затворят” във виното. Искрящи или „пенливи” вина е официалният термин за категорията вина с мехурчета. Шампанското е най-известното искрящо вино, а може би и най-известното вино изобщо. То е специфично пенливо вино, което се прави от определени три сорта грозде: „шардоне, пино ноар и пино мьоние” и се произвежда по определен начин. Това, което всеки знае е, че идва от Шампан – един регион на Франция. Това, което не всеки знае, са подробностите около специфичния начин, по който виното се газира само. Всъщност Шампан е доста хладен регион и още по времето на вдовицата Клико, монахът Периньон и други герои от съвременните рафтове с пенливи вина, винарите там са се борили да “усмирят” непокорните мехурчета. Те отначало никак не са били желани. Били считани за дефект, а в действителност – това е естествен газ, въглероден двуокис, който се отделя при всяка ферментация. Когато времето е хладно, както в Шампан, ферментацията протича много по-бавно. И ако виното се напълни междувременно в бутилки, то се газира. Ето защо е много важно бутилката да бъде от много дебело стъкло, иначе избата се превръща в наистина опасно място. По описания начин се произвеждат абсолютно всички вина в целия свят, които се наричат естествено пенливи. Само че не са шампански. За съжаление на хората от Шампан тяхното вино е толкова известно, че името шампанско непрестанно се е заемало от производители в други части на света и вече се използва като синоним на цялата категория пенливи вина. За това за французите ограничената употреба на името “шампанско” се е превърнала в национален въпрос. Законите на Европейския съюз не само забраняват на която и да било друга страна членка да нарича пенливите си вина шампански, но и не позволява използването на други думи, които могат да напомнят за нея. Ето защо естествено пенливото вино от Италия се нарича просеко, от Испания – кава, а от останалата част на Франция – креман. У нас то се нарича искрящо или пенливо вино, получено по традиционна технология (има се предвид технологията, прилагана в Шампан). Коя е нетрадиционната технология? За най-любопитните – това е технология, наречена “Методът Шарма”. Получените вина също са газирани, но с добавяне на въглероден двуокис допълнително в бутилката, подобно газирането на безалкохолните напитки. Ефектът е подобен на традиционния метод, но е далеч по-евтин като технология. Ето основните стилове при шампанските и пенливите вина:
 - Сухи шампански и пенливи вина с леко тяло по класическа технология;
 - Сухи шампански и пенливи вина със средно до плътно тяло по класическа технология;
 - Пенливи вина по метода Шарма;
 - Полусухи пенливи;
 - Сухи шампански и пенливи розета по класическа технология;
 - Сухи пенливи червени вина.
Източник: Интернет



Хоризонти
ХИМАЛАИТЕ - СЛЪНЦЕ И СНЕГОВЕ (С ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
  Великата долина на Непал някога е била дъно на езеро. Легендата разказва, че покровителят на науката, богът Мандхутри, разсякъл с меча си планината и водите на езерото и увличайки живеещите в него влечуги, се излели към долината. Племената, населяващи околните области създали прекрасните градове Кантипур, Патан и Бахтапур. Сега те са обединени под общото име Катманду – столица на Непал. Кантипур е бил център на занаятите и търговията. Патан е бил център на будистката наука и култура. Имал е няколко висши будистки училища, някои от които с по три факултета: богословски, медицински и тайни – за мистични обреди. Бахтапур е бил град на земеделци и търговци. Днес 90% от непалците изповядват индуизъм, 7% – будизъм и 3% са мюсюлмани. Те си разменят някои божества, имат общи храмове и празници. Духът на миналото се чувства най-силно в старите квартали на Катманду. Там улиците са криви и тесни. Покрити са с калдъръм, чакъл или кал и са много оживени. По улиците спокойно вървят свещени крави, а между краката им се провират бездомни кучета. В Непал има бяс по животните, а настъпените кучета често хапят. Кравите са по-безопасни. Те са дребни и с кротък характер. Само понякога спират напряко на улиците и задръстват движението. Набожните непалци не ги пъдят, а само ги заобикалят. На зеленчуковите пазари положението с кравите е по-тежко, особено за продавачите. Те полагат неимоверни усилия, за да отклонят вежливо желанието на кравите да опитат от стоката. Старите къщи имат от 2 до 4 етажа, като повечето са с магазинчета в долния етаж на къщата, които заемат предната й част. Към улицата има от 1 до 5-6 двукрилни дървени врати, украсени с резба, а прозорци няма. Когато магазинчето работи, всичките врати са отворени навътре, така че от улицата се вижда стоката наредена – по стените, пода, тавана, вратите, колоните и даже на улицата. Продавачът – мургав, нисичък непалец, винаги се усмихва и приветства клиентите си със звучния непалски поздрав „намасте“. Щом спрете пред магазинчето, веднага Ви канят вътре. Това го изисква добрият тон на непалските обичаи. Внимавайте да не си ударите главата! Непалците са ниски и правят ниски врати. Обикновено предлагат „фотьойл“ във вид на малка кръгла рогозка. Ако се пазарите дълго може да изпратят някое хлапе да донесе чай. Пазарлъкът е цяло изкуство. Не бързайте да купувате! Това може да обиди продавача. Ако сте забравили парите си, не е голям проблем. Може да вземете нещо срещу часовника или фотоапарата си и да доплатите с джобно ножче или някоя дреболия. Много търсени и предлагани са непалските ножове – кукри. Те са гордостта на непалците и ненапразно на видно място в герба на страната има два кръстосани кукри. Представляват дълъг, тежък и извит нож с дървена или кокалена дръжка, покрита с резба или инкрустации. Каниите са кожени или дървени. Най-впечатляващото място в Катманду е централният площад. Там са се притиснали една до друга десетина индуистки пагоди. Широките им стрехи са подпрени с масивни греди, изпъстрени с дърворезби, изобразяващи сцени от житието на бога, патрон на храма. Централно място на площада заема 4-метров барелеф на Шива. На барелефа той е изобразен с 3 чифта ръце, танцуващ върху жертвата си. На короната му има човешки черепи. С първата си дясна ръка пие димяща кръв от чаша череп. С първата си лява ръка прави заклинателен знак. С останалите си десни ръце държи смъртоносни хладни оръжия, а в левите му има човешка глава и ръка, току-що отрязани. Гърлото му е синьо и потвърждава неговото прозвище – „със синьо гърло”. То е сменило цвета си, след като Шива изпил отровата на земята, за да избави човечеството от нея. Над главата му са нарисувани слънцето и луната – олицетворение на индуисткия космос. До храмовете се издига 8-етажната сграда на стария кралски дворец. Срещу него е дворецът на живата богиня – Кумари дева. Това е момиченце, избирано от висшата браманска каста по 18 външни признака. Веднъж в годината извеждат от двореца малката красавица с нарисувано на челото трето око. Тя обикаля пълните с възторжена тълпа улици, носена в разкошна носилка. Централният площад на Патан е от храмове и дворци, изработени от най-изкусните строители във Великата долина. Бахтапур е разположен на хълм, гъсто застроен с тухлени къщи. С тях са покрити улиците и площадите, издигнати са храмовете и дворците. Когато залязващото слънце погали града с лъчите си, тухлите му придават цвят на стара мед. Бахтапур има форма на триъгълник. Според една легенда това е, защото самият Вишну го е създал във форма на свещена раковина по времето, когато боговете са ходели по земята. Жителите на града, известни със своята набожност, построили много храмове и го нарекли Бахтапур – град на вярващите. Кралят Якша Мала е построил дворец с 99 двора, сега доста разрушен от земетресенията. Днес добре е запазена стената с 55 прозореца. Златната врата на двореца, през която е трябвало да влезе богинята на кралството Телей Бахвана, се смята за едно от най-ценните произведения на Непалското изкуство. Срещу нея, на гранитна колона, е поставена позлатена статуя на краля. Той е във военни дрехи с пълно въоръжение, с тюркоазени пръстени на ръцете, загледан в построения от него дворец. През време на царуването на Бупатиндра Мала е построен също най-високият храм в Непал – пагодата Ниатопола, издигаща петорния си покрив над площада Тоумади. Пашупатинат е най-големият индуистки храм в Непал. За съжаление неиндуисти не се допускат в Пашупатинат. Това е обяснено на табелки до вратите, а за тези, които не разбират, под табелките стоят полицаи с еднометрови бамбукови палки. През главния вход се вижда само позлатеният свещен бик Нанди, обърнал сякаш нарочно задницата си към погледите на любопитните друговерци. За съжаление индуистката вяра, за разлика от повечето други, не може да се приеме. Индуист може само да се родиш. Пашупатинат е построен до свещената р. Багмати. На нейния бряг, под стените на храма, има няколко каменни площадки, места за кремиране. Всяка каста си има площадка. Когато някой умре, близките му натрупват дърва на съответната площадка, слагат отгоре умрелия и подпалват клада. Имат двудневен национален празник – рождения ден на Буда – 18 май. Непалците, независимо от вярата си, се обличат официално и се отправят към някой будистки храм. Този ден всичките култови места на будистите се окичват с разноцветни молитвени знаменца, върху които с дървени щампи са напечатани молитвени текстове. Сваямбхуднат е комплекс от будистки и индуистки храмове, разположен на хълм в края на Катманду. Тук храмовете и чортените са 2500 религиозни постройки. Централно място на хълма заема голяма будистка ступа. Чортен или ступа буквално значи място за жертвоприношение или други религиозни обреди. При построяването им в тях се зазиждат останки от заслужили лами и свещени текстове. Всеки елемент на ступите има символично значение. Квадратната или правоъгълна основа символизира солидната земя. Полусферата над нея – водата. Върху нея има куб с четири чифта всевиждащи очи на Буда, гледащи в основните посоки на света. На ступата Сваямбхуднат очите са от позлатена слонова кост. Будистите вярват, че погледът на тези очи ги следи отвисоко и вижда всичките им добри и лоши дела. Вместо нос между очите на Буда е нарисувана стилизирана санскритска единица, символизираща абсолютизма на Буда. Понякога на челото има нарисувана голяма точка. Тя символизира третото, вътрешното око на Буда, с което той вижда мислите на хората. Нагоре ступите продължават с пирамидална или коническа кула, „символизираща огъня” с 13 стъпала. Стъпалата символизират пътя към светлината на Буда. Над кулата има елемент с форма на полумесец, символизиращ въздуха, а острието, завършващо ступата – етера, т.е. свещената светлина на Буда. 
Асен Джаков
Любопитно
ДЕСЕТТЕ НАЙ-ЗЛОВЕЩИ РИБИ НА ПЛАНЕТАТА (С ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
Рибата-камък е взела наименованието си от умението си да се слива с обстановката, благодарение на външния си вид, който наподобява камък. Добрата й маскировка се дължи на това, че нейното тумбесто, покрито с брадавици тяло е замаскирано за камуфлаж с големи неправилни цветни петна, а също така позволява на водорасли и морски анемонии да растат върху нея, с което я правят почти невидима.
Рибата камък е хищник, който напада от засада, внимателно изчаква и дебне своята жертва – малки риби или ракообразни да се приближат достатъчно, за да ги хване и погълне цели. Може да погълне плячката си за уникалните 0.015 секунди.
Тя обикновено живее върху корали и скали в плитките тропически океани и морета като Тихия и Индийския океан, но има някои подвидове на тази риба, които се срещат в реки и езера.
  - Рибата-камък е покрита с малки шипове, чрез които отделя много силна отрова. В момента на докосване или стъпване върху шиповете, те изпускат смъртоносната отрова, която поразява дихателните мускули и сърцето и предизвиква задушаване или сърдечен удар, които биват фатални за човека. Тя се смята за една от най-отровните от всички риби в морето. Това не пречи на готвачите в Япония и Хонконг да приготвят за клиентите сашими от тази риба, след като предварително са отстранили отровния плавник с шиповете.
  - Рибата Змийска глава направи сензация в новините преди няколко години след като беше открита във водите на езеро в американския щат Северна Каролина. Причината за цялата шумотевица в медиите беше, че изгладнелите месоядци от този тип са способни да разрушат цялата ги заобикаляща еко-система, какъвто е случая с Нилския костур в Африка. Змийската глава е с размери достигащи до около метър и са много агресивни по природа – оставени в аквариум, те се блъскат в стъклените стени с все сила и често успяват да ги строшат. Най-ужасяващият факт относно този вид риби е, че те всъщност могат да се придвижват на сушата.
  - Дълго-мустакатата морска котка държи първенството по размери в река Амазонка. Причината този вид да е класиран по-напред от "сестра си", обитаваща Миконг, е в намерените "неща" в стомаха на хванатите екземпляри. Устата им може да се отваря до внушителни 40 сантиметра, което прави почти всичко потенциална плячка. Според доклади на местната полиция в стомасите на тези "риби" са намирани остатъци от маймуни, други риби и части от хора… 
Зловещо, нали!? 
Източник: Интернет


Здраве
КОЙ МЕД ЗА КАКВИ БОЛЕСТИ Е ПОДХОДЯЩ
1. Акациевият мед се добива от цветовете на бялата акация и съдържа в по-висок процент фруктоза – 41%, глюкоза – 35%, има умерено изразено противомикробно, общоукрепващо, сънотворно, кардиотонично и невротонично действие. Подходящ е при сърдечни, стомашно-чревни, чернодробни и бъбречни заболявания и диабет. 
2. Медът от липа – някои витаминолози го сравняват с ехинацеята. Този мед е много ценен в Русия. Спада към най-доброкачествените и търсени медове и има изразено антибиотично действие спрямо стрептококи, стафилококи, пневмококи и други причинители на белодробни заболявания и е най-подходящ за употреба при тях. Оказва експекториращо (отхрачващо), бронхолитично, противовъзпалително, кардиотонично и слабително действие. 
3. Ливадният мед е полифлорен (многоцветен) и се получава от нектара на много от ливадните цветя: овчарска торбичка, часовниче, зановец, мащерка, здравец, детелина, салеп, теменуга и др. Богат е на ензими, органични киселини, витамини и флавоноидни съединения. Притежава високи хранителни, профилактични и лечебни качества. Използва се за лечение на стомашно-чревни, бъбречни, белодробни, гинекологични и сърдечно-съдови заболявания. 
4. Детелиновият мед се добива от детелината, която се среща по-често в планинските поляни, котловини и ливади. В него фруктозата преобладава пред глюкозата. Притежава бяло-червеникав отенък и трудно кристализира, придобивайки млечно-бяла консистенция. Използва се за лечение, както и ливадния – при стомашно-чревни, чернодробни, сърдечно-съдови заболявания. 
5. Кестеновият мед има тъмнокафяв цвят, слаб аромат на кестен и възгорчив вкус. Има добре изразени противомикробни и антимикотични свойства. Прилага се при възпаления на бъбреците, пикочните пътища и дебелите черва (колити). 
6. Лавандуловият мед съдържа много етерични масла. Действа успокоително. Препоръчва се при неврастения, мигрена, сърдечни оплаквания и стомашно-чревни заболявания. Лавандулата се култивира като лечебно и медоносно растение в много райони на страната. 
7. Ментовият мед се среща почти в цялата страна, но най-много в района на Розовата долина, в повечето случаи като полифлорен с преобладаване на ментовия аромат. Съдържа различни етерични масла. Действа адстрингентно (кръвоспиращо), болкоуспокояващо и противовъзпалително. Намалява спазмите в стомашно-чревния тракт. Има жлъчогонно действие и се прилага при пясъци и камъни в жлъчния мехур и жлъчните пътища. Премахва главоболието и подобрява съня. Добре действа и при заболяване на дихателната система. 
8. Мащерков мед – полифлорен мед с примеси от мащерка, която се среща в предпланините в цялата страна. Получава се от нектара й и има приятен мащерков аромат, дължащ се на етеричните масла тимол, параминол и др. Оказва добър лечебен ефект при тонзилити, ларингити, бронхити, при стомашен катар, спазми, колики, метеоризъм, язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника и колити. Мащерковото масло има изразен противокашличен и отхрачващ ефект.
9. Плодов мед – добива се от цветовете на овощните насаждения: ябълки, круши, сливи, череши, вишни, праскови, кайсии и др. Съдържа фруктоза – 42% и глюкоза – 31%. Богат е на витамини, органични киселини, ензими, фитохормони и антибиотични вещества. Оказва благоприятно действие върху сърдечно-съдовата, чернодробна и храносмилателна системи. Поради по-високото съдържание на фруктоза е подходящ и за диабетици. 
10. Слънчогледовият мед може да се получи в сравнително чист монофлорен вид, поради големите насаждения в някои райони на страната – Добруджа, Дунавската и Тракийската равнини и др. Действа спазмолитично при бронхиални спазми и колики в стомашно-чревния тракт. Има изразено противомикробно, противопаразитно и противоплесенно действие. 
11. Мед от магарешки бодил – добива се от цветовете на билката “Магарешки бодил”, която според народната медицина има изразен общо тонизиращ ефект и оказва добро сърдечно-съдово въздействие. Цветът на меда от магарешки бодил е светъл, много фин аромат и дребнозърнеста кристализация. 
 
Източник: www.farmer.bg

За конкурса
НАЙ-БЪРЗА И ЕВТИНА КУЛИНАРНА РЕЦЕПТА
  Сос за различни видове меса
(предложение на Александра Тодорова от Шумен)
  Продукти: 1 глава лук, 3 домата, 50 гр. маслини, 100 гр. сирене, 1 скилидка чесън.
  Начин на приготвяне: В тиган запържваме с масло, нарязаните на дребно лук и чесън. Прибавяме нарязаните на дребно домати, 100 гр. натрошено сирене, нарязаните маслини. Да ври около 10-ина минути. Този сос се прибавя към запечени меса, шницели, пилета и др.
* * *
  Гювеч със свинско месо
(предложение на Иван Лицов от Горна Оряховица)
  Продукти: 500 гр. свинско месо без кост, 1 патладжан, 1 тиквичка, 3 печени чушки, 2 глави лук, 2 домата, 1 морков, 2 картофа, 100 мл. олио, 1 с.л. червен пипер, половин връзка магданоз, 1 стрък целина, черен пипер и сол на вкус.
  Начин на приготвяне: Месото се нарязва на порции и заедно с нарязания на дребно лук се запържват в тенджера. Патладжана и тиквичката нарязваме на дребни кубчета и чушките на дребни ивички. Прибавяме и тях в тенджерата да се запържат. След това прибавяме червения пипер за 1 мин. и доливаме вода. Рендосваме доматите и моркова, а картофите нарязваме на дребно и слагаме и тях в тенджерата. Оставяме да ври на бавен огън. След сваряването прибавяте магданоза, целината, солта и черния пипер. Разбъркваме всичко много добре и изсипваме в тава. Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса до изпичане. Да ви е сладко!
* * *
  Родопски мекици
(предложение на Стоянка Млекова от Шумен)
  Продукти: 1 кофичка кисело мляко, 3 яйца, 250 мл. прясно мляко, 1 ч.л. сода за хляб, олио, брашно колкото поеме (около 800 гр.), 1 кубче мая, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. захар, 100 мл. топла вода.
  Начин на приготвяне: В киселото мляко слагаме содата. Смесваме маята, солта, захарта и топлата вода. Прибавяме олиото, киселото мляко и прясното мляко. Смесваме всички продукти. Прибавяме брашното и месим меко тесто. Покриваме и оставяме да втаса 2-3 часа. Мажем ръцете си с олио, късаме от тестото топки, раздърпваме и правим мекички. Пържим в нагорещено олио. Готовите мекици можем да поръсим с пудра захар, мед, сирене, конфитюр, сладко и т.н – с каквото желаем.
* * *
  Мока с бял шоколад
(предложение от Ивелина Стефанова от Силистра)
  Продукти: 50 гр. бял шоколад, 1 к.ч. сметана, 1 ч.ч. прясно мляко, 1 ч.ч. сварено кафе.
  Начин на приготвяне: В малък съд смесете прясното мляко и сметаната и ги поставете на котлона, докато се нагорещят, но без да завират. Натрошете шоколада в чаша и го залейте с горещите мляко и сметана. Оставате го така за около 2 минути, докато се разтопи. След като шоколадът е стопен, прибавете кафето и разбъркайте. По желание може да добавите захар. Украсете чашата с бита сметана и шоколадови пръчици.
* * *
Лимонови сладки
с(предложение на Марийка Атанасова от Добрич)
  Продукти: 1 пакетче масло, 3 яйца, 1 ч.ч. захар, 1 пакетче ванилова захар, 1 ч.ч. брашно, пакетче бакпулвер, щипка сол, кората на 1 лимон, 1 с.л. лимонов сок.
  Начин на приготвяне: Маслото се разтопява и леко се охлажда. Яйцата, захарта и ваниловата захар се разбиват. Добавя се пресятото брашно, смесено с бакпулвер, сол, лимонова кора и сока от лимон. Сместа се разбива добре и в нея постепенно се сипва маслото. Полученото тесто се слага в хладилника за около 2 часа. Изважда се, изсипва се внимателно в специални формички за сладки и се изпича в загрята до 180 градуса фурна до златисто, около 10-15 минути. Изваждат се от формичките веднага.
* * *
  Орехови сладки
(предложение на Себиле Исмаил от Шумен)
  Продукти: 250 гр. обикновени бисквити, половин ч.ч. пудра захар, 125 гр. масло, половин ч.ч. смлени орехи, 1 ванилия, 1 с.л. коняк.
  Начин на приготвяне: Смиламе бисквитите и ги разбиваме с маслото, омесено със захарта, ароматизираме с ванилията и коняка и омесваме хубаво. От сместа правим топчета, колкото орехи, овалваме ги в смлени орехови ядки и оставяме на студено за 5-6 часа.
* * *
  Кейк с ягодов сироп и извара
(предложение на Калинка Ковачева от Добрич)
  Продукти: 500 гр. извара, 150 гр. захар, 100 гр. сметана, 50 гр. грис, 100 гр. стафиди, 250 мл. ягодов сироп, 50 гр. краве масло, 1 пакетче ванилия, щипка сол.
  Начин на приготвяне: Към изварата прибавяме половината разтопено масло. Добавяме разбитите със захарта яйца, грис, малко сол и ванилия. Всичко това разбъркваме с дървена лъжица, след което поръсваме с измитите стафиди. Получената смес изсипваме в намазана с масло и обилно посипана с галета тава. Заглаждаме повърхността, намазваме със сметана и с останалото масло. Печем в гореща фурна не повече от 25-30 мин. Сладкиша поднасяме топъл, залят с ягодов сироп.
* * *
  Ябълкова торта с бисквити
(предложение на Върбина Станкова от Шумен)
  Продукти: 1 кг. ябълки, 2 опаковки ронливи бисквити, 125 гр. масло, 1 ч.ч. пудра захар, 1 к.ч. счукани и запечени орехи, подсладена сметана.
  Начин на приготвяне: Разбиваме маслото със захарта до побеляване. При непрекъснато бъркане прибавяме настърганите ябълки и натрошените на дребно бисквити. Изсипваме сместа в тортена чиния като оформяме тортата. Оставяме за 1 час в хладилника, след което намазваме и украсяваме с разбитата подсладена сметана. Връщаме тортата за още два часа в хладилника. 


Любопитни факти
  Най-фрапиращите физически аномалии в историята на човечеството
  1. Човекът октопод: 69-годишният Руди Сантос от Филипините страда от изключително рядко заболяване, познато в медицината като "паразитен близнак”. Към таза и корема на Руди са прикрепени допълнителен чифт ръце, както и крак, които са се развили, когато неговият близнак се е "абсорбирал” в тялото на брат си по време на бременността на майката. Освен тези "приспособления”, към тялото има прикрепени и чифт зърна и недоразвита глава с ухо и малко коса. Руди се е превърнал в национална знаменитост, пътувайки с шоу на деформирани хора. Като главна атракция той е печелил по 20,000 песос на вечер. На тези свои прояви той е получил сценичното си име – "Човекът октопод”. През 2008 г. двама доктори го изследват, за да проверят дали хирургична намеса би помогнала. Установили, че биха могли да отстранят паразитния близнак, но Руди предпочел да не се подлага на операция. Той твърдял, че се привързал към своя "израстък”.
  2. Човекът слон: Джоузеф Мерик е роден през 1836 г. Англичанинът станал много известен в Лондон, а след това и по целия свят. Мерик е роден с протеус синдром – състояние, което причинява образуване на бучки по кожата и изтъняване и деформиране на костите. Майка му починала, когато той бил на 11 г. Баща му категорично не искал да го приеме и го изоставил. Той отива да работи в гр. Лейчестър, след което се свързва с известен шоумен. Мерик станал част от шоу сцената (както Руди Сантос) и получил сценичното име – "Човекът слон”. Поради размерите на главата му, Джоузеф трябвало да спи седнал – главата му била толкова тежка, че било невъзможно да легне. Една нощ през 1890 г. той се опитал да спи като “нормалните хора” и си изкълчил врата. Намерили го мъртъв на следващата сутрин. 
  3. Момчето костенурка: Дидие Монталво от Колумбия развил бенки, развиващи се по цялото тяло с невероятна скорост. В резултат една бенка се развила до толкова, че покрила целия му гръб. Нарекли го "Момчето костенурка”, защото огромната бенка приличала на черупка. Теорията на местните е, че Дидие е заченат на затъмнение и бенката му е дело на дявола. Затова останалите деца го отбягвали. Наложили на детето забрана да посещава училище. Когато британският хирург Нейл Булстрод чул за състоянието на Дидие, той отпътувал за Богота, за да оперира детето и да премахне бенката. 6-годишното момче понесло добре операцията и израстъкът бил премахнат успешно. След намесата на доктора, Дидие Монталво вече ходи на училище и води нормален, щастлив живот. 
  4. Жената с гигантските грака: Манди Селарс от Ланкашър, Англия е била диагностицирана със синдрома на гигантските крака – същото медицинско състояние, както Джоузеф Мерик. Този синдром е изключително рядко срещан – счита се, че засяга едва 120 човека от цялото земно население. Причинил е деформация при Манди и краката й са извънредно големи – тежат 95 кг. и са с обиколка 1 м. Налага се Селарс да купува специално изработени обувки, струващи около 1,000 паунда. Тя има и приспособена кола, която кара, без да използва краката си. Докторите решили да ампутират единия крак на Манди, защото се появило усложнение. След операцията останалата част от крака продължила да расте и станала прекалено тежка за протеза. В настоящето тя има нова по-здрава протеза, с която трябва да живее до края на живота си. 
  5. "Зародиш в зародиш" е изключително рядко заболяване, което се появява на едно от 500,000 новородени. Причината е неясна, но много учени вярват, че се заражда още в ранните етапи на бременността, когато единият зародиш е обгърнат от другия. Много паразитни близнаци са малки и недоразвити, но други могат да достигнат големи размери. Аламян Нематилаев от Казахстан имал паразитен близнак, който развил коса, крайници, зъби, нокти, гениталии, глава и основните черти на лицето. Този близнак живеел в момчето повече от седем години, преди да бъде открит. През 2003 г. училищният доктор забелязал подуване на коремчето на Аламян и го изпратил в болница. След изследвания докторите решили, че това е киста. През следващата седмица детето било оперирано и за изненада на опериращия лекар, намерили бебе, тежащо почти 2 кг. и дълго 20 см. Възстановен е напълно след операцията, но не знае, че близнакът му е растял вътре в него.
Източник: Общомедия


Полезни съвети
   Народни рецепти при бронхит при остър бронхит:
 1 с.л. листа от малини и половин с.л. листа от живовляк се заливат с 2 ч.ч. вряла вода и се оставят да престоят цяла нощ, а на сутринта се прецеждат и се пие по половин чаша 4 пъти дневно, 30 мин. преди ядене.
 Една трета ч.ч. свежо изцеден сок от моркови се разрежда с 1 ч.ч. топла вода и се добавят 2 ч.л. мед. Пие се по 4 пъти дневно по 1 чаша преди ядене.
 500 гр. ситно нарязан зрял лук се смесва с 400 гр. захар, 50 гр. мед и всичко се залива с 1 л. вода. Отварата се вари 3 часа на бавен огън, изстудява се, прецежда се и се налива в стъклена бутилка. Пие се по 1 чаша 4-6 пъти на ден.
* * *
  При хроничен бронхит:
· 1 с.л. цвят от липа и 1 с.л. борови връхчета се заливат с 600 мл. вряла вода и се оставят да отлежат една нощ. Сутринта течността се прецежда и се пие затоплена по половин чаша 4 пъти дневно.
· Сокът от 1 черна ряпа се смесва в съотношение две към едно с мед и се пие по 1 с.л. преди ядене и вечер преди сън. Топлите напитки като чай и мляко, подсладени с мед, облекчават симптомите на бронхит.
* * *
  Как да се справим с възпаленото гърло
 
  Предлагаме Ви да си забъркате следващия полезен коктейл, винаги щом усетите болка и дращене в гърлото.
  Продукти: Сок от 1 лимон, 200 мл. сок от червено грозде, 200 мг. сода, 2 с.л. мед., 1/3 чаена лъжичка лют червен пипер.
  Начин на приготвяне: Пасирайте всички продукти в блендер за около 30 секунди. Можете да съхранявате напитката в хладилник за период около 2 седмици.
* * *
  Еликсир на живота
 
  Продукти: 1 смлян лимон, 1 ч.л. канела, 1 с.л. пектин, 1 с.л. зехтин, 300 мл. вода.
  Начин на приготвяне: Смесваме горепосочените продукти в хомогенна смес. Пие се сутрин на гладно по 1 водна чаша за пречистване на организма от шлаките до положителен резултат. 
* * *
  Как да си направим чай от ябълки
 
  Предлагаме чай от ябълкови кори, който стимулира стомашната функция, действа филтриращо на бъбреците, регулира обмяната на веществата и облекчава болките при артрит и подагра.
  Продукти: 500-600 мл. вода, обелките на 5-6 средни по големина ябълки (независимо от сорта им), пръчка канела, ванилия.
  Начин на приготвяне: Загрейте водата и щом заври – прибавете ябълковите кори, канелата и щипка ванилия (по желание). Намалете огъня и оставете съставките да покъкрят за 10-15 минути. Чаят се пие 1-2 пъти дневно, а ако не Ви е достатъчно сладък – добавете мед. Този любим плод неутрализира действието на свободните радикали, предпазва клетките от израждане и намалява риска от развитие на злокачествени заболявания.
Източник: Общомедия


Искам да съм хубава
   Кои са витамините за красиви крака?
  Четири основни проблема поставят красотата на краката под въпрос – усещане за тежест, отекли стъпала, задържане на течности и целулит. 
  За да избегнете тези неприятни симптоми, приемайте витамин А (мляко, яйца, цитруси, риба), витамин C (цитруси, шипки, чушки, спанак, маруля, магданоз) и витамин Б5 (гъби, карфиол, броколи, тиква, царевица). Първите два витамина съхраняват еластичността на кръвоносните съдове, а третият повишава устойчивостта на капилярите и укрепва вените.
  Полезен е и витамин Е (ядки, магданоз, зеле, боб, маслини, домати), който е истински борец срещу целулита, тъй като премахва вредните вещества в организма.
* * *
   Маски за красота
  Маска за подхранване: Прави се смес от един жълтък, 1 с.л. мед и половин ч.л. салицил. Втрива се в корените на косата и се оставя да действа около 15 мин. След това се измива
с едно яйце. Прави се веднъж на 2-3 месеца. Маската има подхранващ и възстановяващ ефект.
* * * 
  Маска против косопад: 1 жълтък, рициново масло, 1 ч.л. витамин А се смесват да стане гъсто като майонеза. Нанася се по корените на косата, оставя се да действа около 2 часа.
и се измива с шампоан и балсам. По желание могат да се прибавят и стрити на прах овесени ядки.
* * *
  Маска против пърхот: Приготвя се отвара от цветовете на невен по следния начин: 20 пресни или сухи цветчета се накисват в 100 мл. спирт (70 градуса). Отварата се използва след
15 дни. При мазен пърхот кожата се обтрива с отварата, а при сух към нея се прибавя малко зехтин. Процедурата се прави 2 пъти на ден. 
* * *
  Лосион за мазна коса: Настъргва се 1 лимон, заедно с кората на едро ренде. Слага се в стъклен буркан и се налива 100 мл. водка. Оставя се за 5-7 дни на тъмно място, добре затворен. След това се прецежда през двойна марля и се добавя 1 ч.л. глицерин. Разбърква се добре и пак се затваря хубаво. Косата се обработва с този разтвор 30-40 минути преди миене на главата, като се разделя на кичури, които добре се намазват с домашния лосион. Ако повтаряте процедурата през ден, след 20 дни ще почувствате разликата, а и косата ви ще ухае прекрасно.
* * *
  Маска за суха коса: Вместо шампоан можете да измиете сухата коса със смес от 1 жълтък и 1 ч.ч. кисело мляко. После само се изплаква косата хубаво, да падне жълтъка.
* * *
  Маска за суха кожа: Настъргват се 4 с.л. тиква, залива се с вряла вода и се оставя да се запари. После вземаме тиквата и я полагаме на лицето. Така стоим 15 минути. След като я махнем намазваме с прясно мляко, с което стоим 10 минути. След това измиваме с хладка вода.
* * * 
  Маска за мазна кожа: Парченце мая за хляб се смесва с малко кислородна вода (3%). Сместа трябва да шупне и да се постигне гъстотата на боза. Нанася се на лицето и стои, докато
изсъхне, после се отмива с хладка вода.
Източник: Общомедия


Усмивки
  – Иванчо, отиди до съседа да вземеш теслата, че ми трябва.
  Връща се след малко Иванчо:
  – Тате, съседа каза, че няма да я даде.
  – Остави го, скръндза, ходи донеси нашата. 
* * *
  На габровец му дошли гости. Постояли, поприказвали. По едно време домакинята подсетила мъжа си:
  – Няма ли да предложиш на гостите нещо освежително?
  – Разбира се! – отвърнал габровецът и отворил широко прозорците… 
* * *
  Габровец тръгнал на излет, но скоро се върнал.
  – Не дойде ли колегата ти? – посрещнала го жена му.
  – Яви се, но и той не носеше нищо за ядене. 
* * *
  Шеф към кандидат за работа: 
  – В началото ще Ви плащаме по 120 лв. на месец, а по-нататък – повече. 
  – Ами ще дойда тогава по-нататък.
* * *
  По магистралата се движи вехта кола, в нея се возят възрастен мъж и жена му. Жената е полуглуха, но за сметка на това пък, кара колата. Спира ги полицай.
  Полицаят: Госпожо, карате с превишена скорост... 
  Бабата: Кво каза тоя? 
  Дядото (крещи): Каза, че караш много бързо... 
  Полицаят, оглеждайки документите на бабата пита: О, вие сте от Смолян!!?? 
  Бабата: Кво вика тоя? 
  Дядото: Пита, дали сме от Смолян.
  Полицаят: Имам силни спомени от Смолян! Преди много години там правих най-отвратителния секс в живота си... 
  Бабата: Кво вика? 
  Дядото: Вика, че те познавал…
* * *
Белите хванали трима индианци и ги тикнали в затвора. 
Първата вечер най-атлетичният от тях – Скокливият елен прескочил стената и избягал. 
На втория ден най-силният индианец – Големият бизон счупил решетките на прозореца и се измъкнал.
На третия ден най-хитрият и най-наблюдателният сред индианците – Зоркото око забелязал, че килията няма врата и също избягал. 


Занимателна страничка
В зимната вечер (криминална загадка)
  – Добре! – каза инспектор Стрезов. – Дотук всичко е ясно. А сега, много Ви моля, другарю Николаев, повторете пак при какви обстоятелства забелязахте колата, за която става дума!
  Николаев вдигна рамене.
  – Нали Ви казах, връщах се снощи от Самоков. И точно на завоя, там, видях колата да идва срещу мен. Един бял фолксваген. Ако знаех само какво се е случило, веднага щях да спра!
  – Тази кола е блъснала човек по пътя и е избягала – забеляза инспектор Стрезов. – Впрочем, както личи от документите Ви, Вие сте положили скоро изпит за правоспособност, нали?
  – Няма и година – рече Николаев. – Но какво общо има това с историята?
  – А, не, нищо. После?
  – Направи ми наистина впечатление, че караше много бързо, едва не се блъсна в мен. Извих в последния миг!
  – Но не спряхте, нали?
  – Не, не спрях, но право да си кажа – много се ядосах. Затова и погледнах за номера. Новичка кола имам и да ме удари! После – нали знаете – като съм млад шофьор, аз ще бъда виновният!
  – А, това не се знае! – усмихна се Стрезов. – Значи казвате, бял фолксваген с чужд номер?
  – Така беше. Номерът успях ясно да забележа, защото светеха опознавателните светлини, а страничното ми огледало беше чисто. И въобще нямаше да го запомня, но тия осморки са много характерни!
  – Да – рече Стрезов и погледна листа пред себе си. – Бял фолксваген, номер осемдесет и осем, нула-осем, А-Хикс, такива са номерата на колите на някои западни държави. Момент, да видя на кои.
  Стрезов отново се загледа в листа, след това извади от чекмеджето на бюрото си някакъв справочник и започна да прелиства страниците.
  – М-да… – каза той. Беше намерил нещо. – Холандия например, а… ето, има и други! Добре, после какво направихте?
  – Ами нищо! Прибрах се в София. На околовръстния път ме спряха за проверка на документите, но всичко беше в ред.
  – И добре, че са Ви спрели – рече Стрезов, – иначе сега нямаше да можем да Ви намерим. Вие сте важен свидетел!
  В това време се почука на вратата. Влезе лейтенант Апостолов и мълчаливо постави пред Стрезов един лист. Стрезов хвърли бегъл поглед по него и вдигна очи към Николаев, който седеше невъзмутим.
  – А знаете ли – подхвърли Стрезов, – че такъв чужд фолксваген няма в страната?
  – Откъде мога да зная?
  – Остава да се предположи, че несъзнателно сте се заблудили. И аз вече знам защо! – каза Стрезов.
Защо наистина?
 * * * * * *
Отговори на логическите задачи от миналия брой
  На задача 1: Майка. 
  На задача 2: Изкопават донякъде тунела и с изкопаното правят купчинка, после единият се качва върху другия и стигат прозореца. 
  На задача 3: Видяла е плика наобратно, сумата е 86, а не 98. 
  На задача 4: Защото бил гологлав. 
  На задача 5: Шест лъжици, защото момчетата са три и имат една сестра. 


Съобщение
   Уважаеми читатели на списание „Звук и светлина”,
уведомяваме Ви, че в януарския брой на 2014 г. ще обявим класирането на дописниците на рецепти от рубриката „За конкурса”, а наградите ще бъдат изпратени по пощата. Екипът на списание „Звук и светлина” Ви пожелава весели празници, здраве и по-голяма активност през новата 2014 г.!
* * *
Абонамент за списание "Звук и светлина" за 2014 г.
Абонаментът на списание „Звук и светлина” за 2014 г. (издава се ежемесечно - 12 броя за 2014 г.) е, както следва:
  - на плоско-печатен шрифт - 8 лева
  - на компакт диск в MP3 формат - 10 лева
  - на брайлов шрифт - 6 лева
  Срок за абонамент: 15 декември 2013 г. 
  Всички заявки за абонамент трябва да се изпратят в НАСГБ най-късно до 15 декември. Без заплащане на абонаментната такса, такъв няма да се прави. 
  Също така не може да се направи абонамент, ако не е подадена и писмена заявка за това!
Писмената заявка за абонамента задължително трябва да съдържа:
  - Трите имена на получателя, а ако е от името на организация или институция - точното й наименование и името на служителя й, получаващ списанието.
  - Точен адрес: район (квартал, жилищен комплекс), улица №, блок, вход, етаж, апартамент, област и община, задължително пощенски код, град или село.
  - Варианта (вариантите), за които получателят се абонира: на хартиен носител, на компакт диск, на брайл и колко екземпляра (например по един или по повече). 
Писмената заявка може да се подаде на ръка в касата или в офиса на НАСГБ, както и да се изпрати с писмо индивидуално от абоната или с писмо от председателя на териториалната организация (общо за няколко получатели). Когато териториалната организация подава обща заявка, да се записват коректно точните адреси, както е дадено по-горе, а не само имената на получателите (тъй като често получателите сменят адресите си и те не са същите, както през тази година). 
Таксата за абонамента може да се плати по няколко начина:
  - Първият е да се внесе в касата на асоциацията в брой.
  - Вторият начин е да се изпрати с пощенски запис на адрес: Пощенска кутия № 29, пощ. код. 4018, гр. Пловдив, за Злати Василев Златев (пощенските разходи по изпращането на записа да са за сметка на подателя). В този случай НЕ ТРЯБВА да се пише адрес на ул. „Весела” 30, защото адресираните така писма и записи много често се губят.
  - Третият начин е сумата да се преведе на банковата сметка на НАСГБ: Банка Райфайзенбанк АД, офис Пловдив 4, бул. „Шести септември“ №125, гр. Пловдив,
IBAN: BG28RZBB91551002642784, BIC: RZBBBGSF.
Председателите да окажат съдействие на членовете на ТО за осъществяването на абонамента.

Новогодишно пожелание от председателя на НАСГБ
 Уважаеми членове на НАСГБ и читатели на сп. „Звук и светлина“,
Честито Рождество Христово! Честита Нова 2014 година!
От сърце Ви желая здраве, спокоен живот и сбъднати мечти!
Нека Коледните и Новогодишни празници донесат радост на Вас и на Вашето семейство!
Димитър Парапанов - 
председател на НАСГБ

