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Мраморни скулптури украсиха Банско
Пет мраморни скулптури, дело 

на докторанти от Великотърнов-
ския университет „Св. Св. Кирил 

и Методий”, украсиха зелените 
площи в Банско. Изящните арт 
изделия бяха създадени по време 

на третия скулптурен симпози-
ум, проведен под мотото „Поглед 
към небето”. Красимир Методиев, 

Иван Николов, Деян Боев, 
Добромир Венков и Радо-
слав Ганев изваяха статуи 
от пирински мрамор и де-
монстрираха майсторство в 
работата с твърдия матери-
ал. В рамките на арт форума 
бе оформен и символът на 
футболен клуб ФК „Банско” 
– козле. Както е добре из-
вестно на футболните фено-
ве, местния отбор е наричан 
„Козлите”, а новата статуя е 
разположена в цветния кът 
пред стадион „Св. Петър” в 
планинския град. „Младите 
скулптори от Великотър-
новския университет оста-
вят своя почерк в Банско, с 

Георги Икономов, кмет на общината, пред „Бански Вестник“: 

Всеки, който има очи за кра-
сивото, ще признае, че Банско 
е един от най-зелените и под-
държани български градове. 
Това обаче не идва даром. За 
да го постигнем и поддържа-
ме, влагаме желание, усилия 
и средства. Напоследък зачес-

тяват случаите на кражби и 
вандалско изскубване на заса-
дени цветя и храсти. 

Искам да изостря внима-
нието на всички съвестни 
граждани и гости на града, да 
подават сигнали, в случай че 
станат свидетели на подобни 

грозни постъпки. 
Нека си даваме сметка, че 

средствата, отделени за озеле-
няване, са средствата, събра-
ни от нашите данъци. 

Това са нашите пари, които 
някой нагло си позволява да 
присвои.

Някой нагло си позволява 
да присвоява нашите пари!

(Продължава на стр. 2)
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който допълват градската среда 
с един по-артистичен поглед” 
коментира кметът Георги Ико-

номов. През изминалите години 
те работиха с дървен материал 
и метал, от които създадоха ем-
блематични пластики, сред кои-
то феерична пеперуда и дракон.

Мраморни скулптури 
украсиха Банско

(Продължение от стр. 1)

Рут Колева и 
нейният бенд 
имаха честта да 
закрият 21-я Меж-
дународен джаз 
фестивал в Банско 
и бяха посрещнати 
с взрив от емоции 
и радост от мело-
маните.

Заедно с тях 
свириха още две 
групи - The Juke 
Joint Royals от 
Австрия и Omar 
Hakim & Rachel Z 
"OZ Experience" от 
САЩ.

Седмият ден на 
Банско джаз фест 
беше белязан от 
безспорната звез-
да на тазгодишно-
то издание - джаз 
дивата Лиса Си-
мон - дъщеря на 
известната певица 
и пианистка Нина 
Симон, която вди-
гна градуса на 
емоциите и бук-
вално "взриви" 
публиката на пло-
щада в Банско.

В съботната ве-
чер последни в 
осмата фестивал-
на вечер първи на 
сцената излязоха 
австрийците от The 
Juke Joint Royals , 
последвани от ата 
"OZ Experience" 
от САЩ. Феноме-
налният бараба-
нист Омар Хаким, 
според специали-
сти един от петте 
най-добри в света 
беше звездата на 
вечерта.

От 4 до 11 август 
2018 г. на откри-
тата сцена на цен-
тралния площад в 
Банско се изявиха 
над 100 музиканти 
от 15 страни.

До следващия 
август, когато в 
Банско отново 
всичко ще е подчи-
нено на джаза.

21-ят „Банско джаз 
фест“ e вече история
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С блестяща постановка на 
"Севилският бръснар" ще бъде 
открито трето издание на опер-
ния фестивал в Банско, който 
ще се проведе на 31 август и 1 
септември 2012.

Мащабната продукция съби-
ра на една сцена оперни звезди, 
които гастролират в различни 
краища на страната ни и света.

Сред тях са сопраното Или-
на Михайлова, солистът на 
Софийска опера Светозар Ран-
гелов - бас, баритонът Свилен 
Николов, тенорът Николай Мо-
цов, акомпанира оркестърът на 
Държавна опера - Пловдив.

Втората вечер на фестивала 
ще е празнична и специална - в 
нея ще звучат едни от най-попу-
лярните оперни арии и дуети.

"Севилският бръснар" е едно 
от най-жизнерадостните и при-
влекателни произведения в ця-
лата оперна литература.

Музиката на Джоакино Роси-
ни, написана с изумителна ме-
лодичност, е пълна с огнен тем-
перамент, блясък, остроумие, 
грация и поетичност.

За баса Светозар Рангелов ро-
лята му на Дон Базилио е една 
от най-често играните – над 50 
пъти, с което е постигнал съвър-
шенство в превъплъщението.

Очарователната Илина Ми-
хайлова, която ще дебютира 
като Розина, главната героиня 
в "Севилският бръснар", спо-
деля, че за нея това е огромно 
предизвикателство, независимо 
от богатия й опит в други поста-
новки.

Солистът на Варненската 
опера Свилен Николов ще бъде 
бръснарят и хирург Фигаро.

"Банско опера фест" ще пре-
върне центъра на планинското 
градче в незабравима феерия от 
звуци, картини и емоция благо-
дарение на приказните декори и 
прекрасните превъплъщения на 
оперните артисти.

Репертоарът на гала вечер-
та (1 септември) е селектиран 
прецизно от творческия дирек-
тор Георги Мокриев и маестро 
Нико Исаков.

Жителите и гостите на Банско 
ще се насладят на популярни 
оперни арии и дуети от Верди, 
Моцарт, Щраус, Пучини, Брамс 
и др.

Отново на опера 
в Банско

Дистрикт гуверньорът на Ро-
тари България – Веселин Ди-

митров проведе среща с кмета 
на Банско Георги Икономов. Тя 
бе в рамките на посещението 
на президента на българската 
доброволна организация югоза-
падния район. Неговите дома-
кини от Ротари клуб 
Банско- Разлог  - Айше 
Медарова, Славчо 
Атанасов и Иван Ха-
джирусков, също се 
включиха в срещата.

„Както знаете, аз 
също съм ротарианец, 
затова и каузата на Ро-
тари е близка до мен. 
Имаме редица съв-
местни инициативи, 
сред които ежегодния, 
станал традиционен 
тенис турнир, дари-
телството от страна 
на Ротари за изогра-
фисването на църк-
вата „Св. Троица” и 
много други” сподели 
Икономов по време на 

дискусията.
Веселин Димитров изтъкна 

приротетите на организацията 
в посока развитието на младеж-
ките програми и обмен. „Аз съм 
бургазлия и като такъв смятам, 
че младежкия обмен между ва-
шия ротариански клуб и мор-

ските клубове, биха били много 
интересни за подрастващите. 

Младите са бъдещето 
и трябва да залагаме 
на тяхното правилно 
насочване и разви-
тие” каза той.

Ротари клуб Бан-
ско – Разлог имат 
една много успешна 
инициатива – с дари-
телски средства по 
линия на Ротари бе 
обновено отделение-
то по акушерство и 
гинекология, както и 
детското отделение.

В края на срещата 
г-н Димитров пода-
ри на своя домакин 
девиза на Ротари 
за 2018 г. – „Бъди 
вдъхновението” с по-

желанието да бъде посланик на 
доброто. От своя страна Иконо-
мов подари на своя гост почетен 
плакет на община Банско в знак 
на уважение и добро сътрудни-
чество.

Дистрикт гуверньорът на Ротари 
България на среща при кмета на Банско

Кампанията „Обичам живота, 
живея здравословно” се проведе 

под звуците на Джипси Кингс, 
по време на 21-то издание на 
Международния Джаз Фести-
вал в гр. Банско. Информацион-
на шатра, поставена в изпълне-
ние на проект „Обичам живота, 

живея здравословно” имаше за 
цел да проведе кампания сред 

младите хора за 
запознаване със 
здравословния 
начин на живот, 
както и как да 

се предпазват 
от опасните 
с ъ в р е м е н н и 
зависимости. 
Всички посе-
тители има-

ха възможност да проверят 
своите знания в образователна 
фейсбук игра. Също така бяха 
прожектирани презентации на 
тема здравословното хранене 
и зависимости. Доброволци 
раздаваха на своите връстници 

информационни флаери и бро-
шури, а за най-любознателните 
бяха предвидени тениски, грив-
ни и спортни калъфи за телефон. 
Проектът се осъществява по 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛА-

ДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 
10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА 
ЗА 2018 ГОДИНА с подкрепата 
на Министерството на младежта 
и спорта. Направление 1, тема 
„Насърчаване на здравословен 
начин на живот“.

Информационна шатра по проект
„Обичам живота, живея здравословно“
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Едва ли има човек, който да 
не ухапван от комар, кърлеж, 
бълха или паяк. В повечето слу-
чаи от ухапването не остават 
никакви последици, но ужилва-
нето от пчела или оса може да 
бъде опасно.

Отровата при ужилване от оса 

или пчела причинява локален 
оток, болка и зачервяване, които 
в повечето случаи отминават за 
няколко часа.

Друг е случаят с хората, кои-
то има алергия към токсините, 
които се съдържат в секрета на 
очите и пчелите, защото могат 
да получат изразена алергична 
реакция.

Смята се, че пчелите са 
по-опасни от осите, защото ос-
тавят жилото си при ужилване, 
след което умират. Към забито-
то жило има торбичка с отрова 
и ако рязко се дръпне жилото, 
тази торбичка пуска повече от-
рова и става наистина опасна.

Отокът и болка-
та при наличие на 
алергична реакция 
след ужилване се 
дължат на специ-
ално съдържащи 
се токсини в отро-
вата на насекоми-
те. Тези токсини 
са опасни и освен 
лека алергична 
реакция могат да 
предизвикат поява 
на сериозен алер-
гичен шок. Алер-
гиите от този тип 
са обусловени генетично, но все 
още не е ясно защо даден човек 
може да развие много тежка 
алергия.

СИМПТОМИ ПРИ УЖИЛ-
ВАНЕ

Основните симптоми при 
ужилването от пчели и оси мо-
гат да се проявят с леки оплак-
вания в зоната, където жилото е 
проникнало под кожата. Обик-
новено те се изразяват в болка, 
зачервяване и оток, а в някои 
случаи има и сърбежи.

По-тежките алергични реак-

ции могат съответно да доведат 
до по-голям оток. Те са потен-

циално опасни за развитие на 
по-голям оток, който може да е 
опасен за здравето. Възможно е 
да се развие и блокаж в мускул-
ното съкращение, което засяга 
мускулните клетки. Тези явле-
ния са много опасни, защото во-
дят до прогресираща дихател-
на недостатъчност и сърдечна 
смърт.

Други по-рядко срещани 
симптоми при ужилване са по-
ява на оток в очите, устните и 
езика, затруднения в дишането, 
сърбеж и скованост в областта 
на устата. Наблюдават се още 
болезнени обриви, световъртеж, 
стомашни спазми. В най-тежки-

те случаи човек изпада в кома, 
изпада в дихателен и сърдечен 
арест, а изходът е летален.

ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ 
УЖИЛВАНЕ

В основата на овладяването 
на алергични реакции към пче-
ли и оси стои прилагането на 
адреналин. Ваптеките се пред-
лагат дозирани спринцовки, 
които се поставят в областта на 
[рамото, корема или вътрешна-
та част на бедрото и инжектират 
определено количество адрена-
лин. След това веднага трябва 

да се потърси спешна помощ.
Ако ужилването не предиз-

в и к в а 
опасни 
с и м п -
т о м и , 
природ-
ната ме-
дицина 
предла-
га някои 
с р е д -
ства, с 
к о и т о 
се об-
р а б о т -

ва ужиленото място, 
така че да се намали 
дискомфорта. Изпитан 
лек при ужилването 
от пчела е налагане 
на мястото със студен 
компрес, който охлаж-
да и облекчава. Дру-
гите варианти са на-
търкване със скилидка 
чесън, намазване с лимонов 
сок, натриване с босилек и не-
вен. Ужиленото място може да 
се намаже и със зехтин.

Тъй като при ужилването пче-
лата оставя жилото си с отрова, 
не се опитвайте да го издърпате, 
за да не изпусне допълнително 

отрова, а вместо 
това внимателно 
го изстържете. 
Измийте място-
то със сапун и 
водата, като тази 
процедура се 
повтаря няколко 
пъти на ден. Ако 
болката е твърде 
силна може да 
се закупи обез-
боляващ про-
дукт.

ЛЕЧЕНИЕ НА 
УЖИЛВАНЕ

В голяма част от случаите не 
е необходимо да се търси лекар-
ска помощ при ужилване, но 
някои ситуации изискват неза-
бавната лекарска намеса. Тя се 
изисква, когато ужилването е в 
устата или носа, защото отокът 
може да блокира дишането.

Спешната медицинска помощ 
е необходима, ако ужилването 
е причинило замаяност, прило-
шаване, гадене и повръщане, 
постоянна и трайна болка, про-
мяна в дишането или разпрос-
тиране на подуването. В тези 

случаи лекарят веднага прилага 
съответното средство, с което 
да се предотвратят опасни ус-
ложнения.

Тъй като най-опасното по-
следствие от ужилването е раз-
виването на алергична реакция, 
през последните години лека-
рите въвеждат кожна проба, 
с която може да установи кои 
пациенти са алергични към от-
ровата. За целта те инжектират 
пречистени токсини на група 
хора.

Това е добър начин да се от-
крият рисковите групи, но за съ-

жаление не е особено точен, тъй 
като при проведеното изследва-
не 20% от хората показват поло-

жителен резултат и реакция от 
страна на организма, но мно-
го по-малко от тях получават 
алергична реакция при реално 
ужилване.

Предпазване от ужилване
По време на разходки в места, 

където има повече пчели, човек 
трябва да носи светли дрехи, 
защото тъмните повече привли-
чат жилещите насекоми. Трябва 
да се избягва употреба на силни 
аромати на шампоани, дезодо-
ранти, сапуни.

Осите се събират на места, 
където хората изхвърлят или ос-
тавят храна, затова при пикник 
и барбекю остатъците трябва 
да се почистват. Ако човек бъде 
нападнат едновременно от ня-
колко насекоми, той трябва да 
се опита да избяга, но без да ги 

дразни, защото пчелите изпус-
кат вещество, когато жилят и 
така викат и други пчели.

Ужилване
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ТАРИФА
ЗА РЕКЛАМА

В БАНСКИ 
ВЕСТНИК: 

Първа страница – 0,90 лева
за кв. см

Последна страница – 0,70 лева
за кв. см

Вътрешна страница – 0.60 лева
за кв. см

Цените са без ДДС
За договори над 6 месеца и 1 
година специални отстъпки! 

Възползвайте се сега!

0892 287 907

Притъмняване пред очите, 
световъртеж, шум в ушите. Чо-
век усеща тежест, пребледнява, 
дишането става повърхностно, 
пулсът отслабва, появява се сту-
дена пот и студенина по край-
ниците. Често след тези симп-
томи следва загуба на съзнание.

Припадък може да се получи 
при дълъг престой в задушно 
помещение, внезапна силна 
болка при удар, внезапна уп-
лаха, рязка промяна в положе-
нието на тялото. Тогава може да 
настъпи внезапен отток на кръв 
от главния мозък, което води до 
загуба на съзнанието и се нари-
ча припадане.

Когато някой припадне, на-
около настава паника, всички 
си мислят за най-страшното и 
обикновено не успяват да реа-
гират адекватно. Задължително 
е да се потърси лекарска по-
мощ, дори и припадналият да се 
възстанови бързо. Ако се обади-
те на "Бърза помощ", докато ли-
нейката дойде, на пострадалия 
може да се помогне с подръчни 
средства.

1. Разхлабват се дрехите око-
ло гръдния кош, за да се осигу-
ри приток на свеж въздух.

2. Главата се поставя на ниско.
3. На пострадалия може да се 

даде да помирише амоняк. 
Тези мерки помагат за увели-

чаване на притока на кръв към 

главния мозък и за възвръщане 
на съзнанието. Пострадалият 

обаче не бива бързо да се изпра-
вя. Желателно е той да полежи 

един час след възстановяване 
на съзнанието. Ако става дума 

за припадане, загубата на съз-
нание е кратка. 

При редица тежки заболява-
ния може да настъпи продъл-

жителна загуба 
на съзнанието 
- при мозъчен 
кръвоизлив, ня-
кои отравяния, 
диабет, патоло-
гична бремен-
ност, епилепсия, 
бъбречни и 
ч е р н о д р о б н и 
заболявания. В 
такива случаи 
постепенно на-
стъпва кома. 

При някои бо-
лести - като диа-
бет - може да се 
окаже действена 
долекарска по-
мощ. Когато се 
понижи кръвна-
та захар у диабе-
тици, когато се 
появи бледост, 
хладна и леп-
кава пот, рязка 
слабост и неряд-
ко загуба на съз-
нанието, доста-
тъчно е в устата 
на болния да се 
влее малко под-
сладена вода, да 
му се даде бучка 

захар или бонбон - това може 
за кратко време да го изведе от 

тежкото състояние. 
При епилептичен припадък 

пострадалият има внезапна за-
губа на съзнанието, гърчове, 
пяна на устата, често смесена 
с кръв от прехапания език на 
припадналия. Лицето става син-
каво, зениците не реагират на 
светлина. След преминаване на 
гърчовете, които продължават 
1-3 минути, болният обикно-
вено заспива и няма спомен за 
станалото. 

При епилептичен припадък 
долекарската помощ е да се 
сложи болният в легнало поло-
жение, като под главата му се 
поставя мека възглавница. Дре-
хите се разхлабват. За да не си 
прехапе езика, между зъбите се 
поставя плътен, но не травми-
ращ предмет - дървена пръчка, 
увита в плат лъжица, сгъната 
носна кърпа, край на палто или 
ръкав. Когато гърчовете спрат, 
болният трябва да се откара в 
болница. 

Понякога хистеричният при-
падък външно прилича на епи-
лептичния, но всъщност по 
същество е много различен. 
Болният от хистерия пада мно-
го бавно, на удобно място и в 
удобна поза. Той е в съзнание, 
зениците реагират на светлин-
ни дразнители, дишането не е 
нарушено. За разлика от епиле-
птичния припадък, който може 
да настъпи и нощем по време 
на сън, хистеричният припадък 
обикновено се наблюдава де-
нем. 

Припадъкът продължава тол-
кова по-дълго, колкото е по-го-
лямо вниманието на околните. 
Преди всичко трябва да се от-
странят страничните наблюда-
тели, да се успокои болният, да 
му се даде да подиша амоняк, 
около него да се създаде спо-
койна обстановка. По време на 
припадъка той не трябва да се 
придържа.

Първа помощ при припадък
МИРИЗМАТА НА АМОНЯК ПОМАГА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО
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Времето в Банско тази седмица

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ
TAXI BANSKO 

0749 86 505                                
0749 88 505
0898 46 7777    
0895 00 8505
0886 00 8505 

АВТОГАРА БАНСКО 

0749 52157
0879 230075 

Ж. П. ГАРА 

0885 057 568 

КОЛИ ПОД НАЕМ 

INTER BANSKO 

0899 925 578
0888 703 184
0899 933 343 

АПТЕКИ 

АПТЕКА МАРЕШКИ 

Пл.”Никола Вапцаров” N 2
0749 79927
0879 878973 

АПТЕКА “АСТРА” 
 

ул. Пирин 51,
Телефон:  0892255223  

АПТЕКА САНИТА 

Ул.”Цар Симеон” N57
0749 88490 

АПТЕКА ЕТ “МАРГАРИТА 
ТРЕНЧЕВА” 

Ул. “Цар Симеон” N 73
0749 88358 

АПТЕКА “SUBRA” 

Ул.”Пирин” N 92Г
0882 484 005 

АПТЕКА “АЗАРУМ” 

Ул.”Луи Пастьор” N 4
0749 82161

АПТЕКА “АЗАРУМ - 2” 

Ул. “Цар Симеон” N 32
0749 9300

АПТЕКА EТ „ВИОЛЕТКА 
ТЕРЗИЕВА – САНИТАС” 

Ул.”Отец Паисий” N 18
0888 835 009

Скъпи читатели, изпращайте вашите предложения за рецепта 
на броя. Станете част от нашия екип, като споделите любима-

та си рецепта. Ще има и награди!

Рецепта на броя Културен 
календар 

на община 
Банско

ФОТООКО

ЗАПЕЧЕНИ КАРТОФИ С ДОМАТИ

 ЮНИ - СЕПТЕМВРИ

Посетителски информа-
ционен център

Културни вечери „Традиции 
и изкуство”

М. АВГУСТ

Музеен комплекс - Банско

115 години от подвига на 
Радон Тодев и неговата чета.

М. АВГУСТ

Музеен комплекс - Банско

115 години от смъртта на 
Гоце Делчев (04.05.1903).

М. АВГУСТ

Музеен комплекс - Банско

125 години от основаването 
на ВМОРО (23.10.1893)

М. АВГУСТ

Музеен комплекс - Банско

95 години от убийството на 
Симеон Молеров (07.05.1923)

23-25 АВГУСТ

Централен площад „Н. 
Вапцаров

Фестивал за оперна и класи-
ческа музика „Банско Опера 
фест”

06 СЕПТЕМВРИ

Паметник „Банско помни 
героите”

Честване на Съединението 
на България

 07 – 08 СЕПТЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

„Банско Балкан фест“
Фестивал на Балканската 

музика

22 СЕПТЕМВРИ

Паметник „Банско помни 
героите”

Честване на Независимост-
та на България

01-05 ОКТОМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

Тържества по случай праз-
ника на гр. Банско

Необходими продукти
1 кг картофи
5-6 бр. домати
250 г кашкавал
2 скилидки чесън
2 с.л. натрошено сирене

олио
риган

Начин на приготвяне

Обелените картофи се на-
рязват на шайби и се ваят 5 
минути. В тава се нареждат 
ред картофи, ред домати, 
ред кашкавал. Най-отгоре 
се завършва с кашкавал и се 

поръсва с чесъна, натроше-
ното сирене, олиото и ригана. 
Пече се около 25 минути в 
силна фурна.

Популярната градска дестинация Банско прави 
значителни крачки към опазването и създаването 

на зелени, цветни площи, като по този начин успява 
да вдъхновява гостите да виждат града по различен 
начин. Имам усещането, че ги кани да се свържат с 
природата не само в планината, но и тук, наслаж-

давайки се на градската среда.
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На прав път сте. За каквото и да става 
дума, действайте смело и покажете своята 
увереност в успеха. Късметът ви е спохо-
дил и в работата, и в личния живот. Не се 
отказвайте, докато не осъществите целите 
си. 

Пристъпете към делата си решително и 
уверено, перспективите са благоприятни, 
настоящата ситуация – също. Още повече, 
че съвсем неочаквано нещата се раздвиж-
ват във ваша полза. Не изпускайте хубави-
те шансове. 

Периодът идва с разнородни новини 
и промяна в първоначалните ви планове. 
Налага се да действате според новите 
обстоятелства и да покажете умение да 
импровизирате. Имайте едно наум, изне-
надите са по-скоро неприятни. 

В най-близко време ще имате въз-
можност да осъществите замисленото. 
Външен тласък, знак ще подскажат как-
во да правите по-нататък. Бъдете увере-
ни в крайния успех и не се отказвайте. 
Но в любовта – без големи надежди. 

Направете решаващата крачка. По-
зициите ви са добри и ако сте бдителни 
и не се лишите от преимуществата си, 
нищо не ви грози. Става дума за работата 
и професионалните ви цели. Тревогите 
сега са домашни. 

Не се захващайте с работа, превиша-
ваща вашите възможности. По-добре 
проверете колко сили и средства трябва 
да вложите в осъществяването на своите 
планове и дали сте готови на това. Трево-
ги има и с човека до вас. 

Не бързайте. Нищо няма да промени-
те, само ще се натрупат още грешки. По-
добре проявете максимум търпение, за да 
дочакате положителния резултат. Особено 
в работата не бива да пришпорвате съби-
тията. 

Напрегнат период, изпълнен с много 
и най-различни събития, неочаквани не-
приятности и също толкова неочаквани 
шансове. Във всички случаи най-важно-
то е да бъдете спокойни и да не позволи-
те да ви извадят от равновесие. 

Бъдете практични и далновидни. 
Покажете, че не сте склонни да се зах-
ващате с нищо, превишаващо вашите 
възможности. И сами не си поставяйте 
неизпълними задачи. Неочакван обрат в 
интимния живот. 

Седмицата идва с много и най-различ-
ни новини. Има и хубави, има и лоши. 
Старайте се да контролирате емоциите 
си, за да не допуснете грешка или да из-
пуснете някоя дума. За някои тревогите 
са домашни. 

Най-накрая намирате пътища и 
средства за осъществяване на своите 
замисли. Те разбира се са най-разно-
образни, но по-важното е, че нищо 
няма да попречи да постигнете свое-
то. За някои най-важно е пътуване. 

Периодът е изпъстрен с противоре-
чиви новини. Не бъдете лековерни и не 
надценявайте силите си. Огледайте не-
щата от всички страни, за да се спрете 
на нещо определено. В работата са въз-
можни неочаквани обрати. 

20 Св. прор. Самуил. Св. 37 мчци Пловдивски
21 Св. ап. Тадей. Св. мчци Васа Солунска и Васа Хелеспонт-

ска. Св. свщмчк Симеон 
22 Св. мчк Агатоник и дружината му
23 Св. мчк Луп. Св. Ириней, еп. Лионски. Преп. Флорентий. 

Св. Калиник, патр. Константинополски. (Отдание на Успение 
Богородично)

24 Св. свщмчк Евтих. Св. мчк Татион. Св. Козма Етолийски
25 Възвръщане честните мощи на св. ап. Вартоломей.
26 † 13 Неделя след Петдесетница. Св. мчци Адриан и Ната-

лия
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Любезни читателю, във време, когато на всички ни е нервно, малко нашенски 
хумор ще ни дойде добре. Забавлявай се!!!

Джоре коментира за вас
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