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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Тук 
е мястото 

за Вашата реклама! 
--------

0892 287 907
banskivesti@abv.bg

БАНСКАЛИИ

Слово Свещеноиконом 
Костадин Чучулаин, произне-

сено на 5 
октомври 
1913 г. по 
с л у ч а й 
п ъ р в ат а 
годишни-
на от Ос-
вобожде-
нието на 
Б а н с ко , 
след цър-
ко в н а т а 

служба и панахидата за заги-
налите за свобода. 

„Братя християни, Ето го-
дина до днес, 5 октомври – 

Свещеноиконом 
Костадин Чучулаин

(Продължава на стр. 3)

Отбелязването 
на светлата го-
дишнина събра на 
паметника „БАН-
СКО ПОМНИ ГЕ-
РОИТЕ” кметът 
на община Банско, 
Георги Икономов 
със своя екип, 
председателят на 
Общинския съвет 
– Петър Баряков, 
много граждани, 
представители на 
културни инсти-
тути, политически 
партии, сдруже-
ния, ученици и 

Банско отбеляза 110-годишнината 
от Независимостта на България

(Продължава
на стр. 3)

Скъпи съграждани, 
В навечерието на нашия 

най-голям празник, 5 ок-
томври, Денят на освобож-
дението на Банско, се обръ-
щам към Вас, с уважение и 
респект, за да Ви благодаря 
за всичко, което правите, в 
името на модерното и дина-
мично развитие на града. Да 
Ви благодаря, че пазите слав-
ното му минало и го предава-
те на децата си. Нека те да 
знаят и да предават на своите 
деца, че ако има българска 
земя, която никога не е свеж-
дала глава пред османските 
поробители, която на всяко 
посегателство е отвръщала 
с пушечен изстрел, то това 
е нашата земя. Нека бъдем 
заедно на 5 октомври, за да 
почетем славното минало на 
Банско и да продължим всич-
ки заедно да градим с обич 
бъдещето на нашия град, бъ-
дещето на нашите деца!
 Георги Икономов - кмет на 

Община Банско

Честит празник, Банско!
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На провелото се Държавно 
първенство по ски бягане отбо-
рът на СК „Банско” с треньор 
Елена Петакова взе участие при 
юноши старша възраст със със-
тезателя Тодор Малчов, който 
спечели 3-те места в дисципли-
ните ролки класически стил 10 
километра в изкачване, ролки 
свободен стил 15 километра, а в 
дисциплината крос 5 километра 
отвя конкуренцията и спечели 

златен медал. 
При момичетата младша въз-

раст Лили Търлоу зае 5-то мяс-
то, а в старша възраст Матилда 
Сайм стана 16-та. 

И двете момичета направиха 
своя дебют и се представиха от-
лично.

Ръководството и треньора на 
СК „БАНСКО” изказват благо-
дарност към Община Банско за 
постоянната подкрепа.

Злато за Тодор Малчов 
на Държавното 

първенство по ски бягане

Завърши четири месечното 
обучение по тенис на корт за 
младежи, което се проведе по 
проект „Обичам живота, живея 
здравословно”. Обучението се 
проведе от Тенис Клуб Едел-
вайс и експертите работещи по 
проекта. На всички участници 
бяха раздадени сертификати за 
успешно завършено обучение. 
Целта на инициативата е рабо-
та с младите и привличането им 
към спортните активности като 
алтернатива на зависимостите. 

Те бяха инфор-
мирани с пол-
зите от спорта 
за физическото 
и психическо 
състояние на 
п р а к т и ку в а -
щите го. Про-
веждани бяха 
и дискусии от-
носно вредите 
от зависимите 
към алкохол, 
н а р к о т и ц и , 

тютюнопушене, компютърни 
игри, хазарт. На всички учас-
тници бяха раздадени инфор-
мационни материали по темата. 
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 младе-
жта и спорта. Направление 1, 
тема „Насърчаване на здраво-
словен начин на живот“.

Тенис клуб „Еделвайс“ в Банско обучава по тенис като алтернатива на зависимостите

„10 причини да остана в моя ро-
ден град” е мотото на най-новата 

кампания на в. „Стандарт”, която 
стартира от Банско. 

“Това е кампания, която има 
за цел да фокусира обществено-
то внимание върху добрите неща, 
които се случват около нас. Върху 
добрите хора, които постигат свои-
те малки или големи победи и така 
правят нашия свят една идея по-до-
бър. С тази кампания се постарахме 
да изберем 10-те ключови теми за 
община Банско, подредени на фото 
пана – изпълнени инфраструктурни 
обекти, които направиха живота ни 
по-добър, както и важни призна-
ния, показващи извървяния от нас 
път”, заяви кметът Георги Иконо-
мов по време на церемонията.

В шест категории бяха номини-
рани хора, участващи в обществе-
ния живот на Банско, отличили се 
със своята работа. „Определихме 
номинираните, водени от наме-
рението да дадем път на добрите 
примери в нашето общество. Да се 
научим да уважаваме и да се радва-
ме на чуждите успехи” коментира 
Икономов.

Специално за кампанията в ку-
рортния град, и за да наградят от-
личените, присъстваха още главен 
комисар Никола Николов, директор 

на Дирекция „Пожарна безопас-
ност” към МВР, заместник-ми-

нистъра на спорта доц. Д-р 
Стоян Андонов, областния 
управител на Благоевград-
ска област – Бисер Михай-
лов, председателя на Об-
щински съвет – гр. Банско 
– Петър Баряков. Водещ 
на церемонията бе главния 
редактор на ежедневника, 
Славка Бозукова. 

В сектор „Икономика” 
приза получи „ЗТА” АД 
с изпълнителен директор 
Георги Хаджистоянов. За-
водът има своята 51 годиш-
на история, доказа своята 
устойчивост във времето и 

е сред най-големите работодатели в 
нашата община.

В сектор „Сигурност” бе отличе-
на Планинска спасителна служба 
– гр. Банско с ръководител Румен 
Баряков. Това са хората, които рис-
куват своя живот, за да спасяват 
чуждите животи. Службата е ена 
от най-натоварените в страната, 
като едновременно с това спасите-
лите на Банско се открояват като 
най-големите професионалисти в 
областта.

В сектор Спорт безапелационно 

бе нагладена Катрин Гемкова, със-
тезател по таекуон-до към Таеку-
он-до клуб „Хоук Банско” с треньор 
Николай Кехайов. За кратко време 
треньорът, самият той световен 
шампион, създава от нея европей-

ски шампион за девойки. 
В сектор „Технологии” – 

Coworking Bansko. Новаторският 
офис е споделено работно прос-
транство, предлагащо офис извън 
офиса. Основателите в лицето на 
Матиас Зейтлер, независим пред-
приемач от Германия, австрийския 
му партньор Уве Алгоер и Ирина 
Пандева, изявен дизайнер от Бан-
ско, откриха придобилата попу-
лярност в цял свят нетрадиционна 
работна среда през 2016 г. 

В сектор „Образование” отличие 
получиха Теодора Хаджирускова, 
Йордан Мицин и Вяра Донева – 
математическият отбор от четвър-
токласници, спечели трето място в 
отборната надпревара на провелото 
се през месец юни международно 
състезание „Математика без грани-
ци”.

В сектор „Култура” наградена бе 
Фолклорна танцова формация „Пи-
ринско настроение” с ръководител 
Десислава Баханова. Самодейност-
та в град Банско е изключител-
но застъпена. Читалище „Никола 
Вапцаров” може да се похвали с 
пълни зали и активен живот. Под 
шапката на културната институция 
своята самодейна дейност развиват 
повече от 20 групи по народни тан-

ци, народно пеене, ин-
струментални школи, 
школи по характерни 
танци, младежко теа-
трално студио и други. 
По повод 10 годишният 
им юбилей и в знак на 
уважение към всички, 
работещи в сферата на 
културата и изкуството, 
община Банско номи-
нира в тази категория 

танцова формация „Пиринско на-
строение” с ръководител Десислава 
Баханова. 

За финал, всички наградени пози-
раха за групова снимка, която да за-
печата спомена от събитието.

„10 причини да остана в моя град Банско“ – 
кампания на в. Стандарт и община Банско
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дата знаменита в историята на 
целия български народ, както и 
за нас. Дата, в която зарева бъл-
гарският лъв и загърмеха топо-
вете, за да възтържествува кръ-
стът над полумесеца, в която 
дата и Банско биде освободено. 
Българският народ, възмутен 
от несносния живот на техните 
братя в Македония и Одринско. 
Възмутен от поголовния сеч в 
Щип, Кочани и другаде, не мо-
жеше повече да търпи, чашата 
бе препълнена. Той грабна оръ-
жие в ръка за освобождение на 
роба и изпълни блескаво и до-
стойно своята задача, както не 
жалеше живота свой и хиляди 
костите си сложиха по Тракий-
ските и Македонски полета. 
Българският народ изнесе без-
ропотно тежкия кръст до Гол-
гота! … Братя християни, Днес 
годишнината от почването вой-
ната и нашето освобождение, 
морален и християнски дълг ни 
се налага щото да отдадем скъ-
пата дан в днешния празник на 
падналите за нашата свобода 
герои, като се помолим за ус-
покоение на душите им. Не се 
съмняваме, мъченици, че вий 
ще бъдете от десно на Отца. По-
койници, вий се оказахте истин-
ски християни, достойни на-
следници на Крума и Самуила, 
прочее бъдете наши пътеводни 
звезди. Вий ще живеете вечно 
в нашите души! … Кажете на 
нашите Отца Паисия и Неофи-
та Рилски да се радват, че тех-
ният роден край е свободен и 
да скърбят, че техният идеал по 
каприза на съдбата не се сбъдна 
докрай, че останаха техни бра-

тя да пъшкат под игото на тези, 
които най-вече мразеха. Но нека 
знаят, че и занапред ще следва-
ме техния пример, а вашите по-
беди, мили герои, ще се разказ-
ват от поколение на поколение. 
Дано Бог подкрепи десницата 
на вашите братя, чада и внуци, 
за да изкарат докрай почнато-
то от вас освобождение, като 
люто отмъстят на изменниците, 
изяли плода от вашите победи. 
Поклон пред гробовете ви, по-
клон пред праха ви, Герои! … 
Спете в мир! … 

Лека пръст на вечната ви па-
мет, Борци! Амин!”

(Продължение от стр. 1)

Свещеноиконом 
Костадин Чучулаин

учители. Към тях се присъе-
дини народният представител 
А л е к с а н д ъ р 
Мацурев. Дее-
цът Елена Ка-
лайджиева, в 
компанията на 
ученика Георги 
Балев припом-
ни събитията 
от паметния 
двадесет и вто-
ри септември 
1908 г., оста-
нал в история-
та ни като Бъл-
гарския ден на 
независимост-
та. Празнична-
та церемония 
бе последвана от ритуал по под-
насяне на венци и цветя в знак 
на почит и уважение.

Пренебрегван и подминаван, 
в наше време този ден намери 
своето заслужено място в праз-
ничния календар на страната. 

Повечето българи не могат да 
разберат значението му. Знае се 
за 3 март и за 6 септември, но 

не се знае, че в продължение на 
30 години България е била ва-
сално княжество на Османска-
та империя и българският княз 

е васал на своя 
сюзерен – сул-
тан Абдул Ха-
мид II. България 
не е била при-
зната за между-
народноправен 
субект, не е мо-
жела да изпраща 
свои делегации 
на конференции 
и конгреси, ня-
мала е право да 
обмитява стоки-
те от Великите 
сили, българ-
ският съд не е 
можел да осъди 

поданик на Велика сила, извър-
шил убийство на наша терито-
рия, и т.н.

Банско отбеляза 110-годишнината 
от Независимостта на България

(Продължение от стр. 1)

Кметът на община Банско и 
съветникът към министерство-
то на туризма – Малин Бистрин, 
бяха на работно посещение в 
една от най-малките и най-ви-
соко разположени държави в 
Европа – Андора. 

В рамките на работната им 
програма, те се срещнаха с ми-
нистъра 
на тури-
зма на 
красива-
та мини-
атюрна 
д ъ р ж а -
ва, г-н 
Франче-
ск Камп, 
както и 
с гене-
р а л н и я 
м е н и -
джър на 
в т о р и я 
по го-
лемина 
спа и 
конгре-
сен цен-
тър на 
Ст а р и я 
к о н т и -
нент – 
М и г е л 
П е д -
р е г а л . 
Андора, 
въпреки 
малките 
си раз-
мери е държава, регистрираща 
всяка година близо 9 милиона 
туристически посещения. 

„Андора разполага с три ски 
зони, 310 км писти и най-висо-
кото голф игрище в Европа – на 

2000 м н.в. Храната и виното са 
превъзходни, имат прекрасни 
исторически и културни арте-
факти, красива природа и добре 
управляват своите ресурси. Ос-
вен традиционния ски туризъм, 
Андора развива и летните си 
атракции – страната е домакин 
на световна купа по планинско 

колоездене и на етап от Тур дьо 
Франс. Политиката им е да при-
вличат по-високия сегмент ту-
ристи. Тези, които могат да си 
позволят по-скъпи почивки, но 
и да получат висококачествено 

обслужване и условия. Имат 
много добри практики в сфера-
та на туризма, от които можем 
да се поучим” коментира Ико-
номов своето посещение.

Каталунската държава е пар-
ламентарна монархия, която се 
управлява от двама монарси – 
от френска и испанска страна, 

които обаче не са граждани на 
държавата. Има минимални да-
нъци за своите малко над 700 
000 жители, няма престъпност, 
изключително се държи на еко-
логията.

Кметът на Банско на 
работно посещение в Андора
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На 5 октомври се навършват 
106 години от онзи паметен и 
съдбовен ден, в който банска-
лии с пушки в ръцете, с непоко-
лебима решителност в гърдите 
и радостни сълзи в очите посре-
щат своята свобода, този път – 
завинаги!

В предисторията на това съ-
битие са вплетени върховните 
страдания и героичните усилия 
на народа ни да отхвърли оно-
ва опасно по своите последици 
духовно робство и безпросвет-
ност, да извоюва църковната си 

независимост и политическата 
си свобода. Една непрестанна 
петвековна епична съпротива, 
осмислила и подчинила живо-
та на поколения българи и за-
калила волята им за свобода и 
самоопределение. Едва ли има 
друга страна, която да е изми-
нала толкова дълъг, мъчителен 
и самотен, но никога не изоста-
вян път към своята независи-

мост и обединение. Санстефан-
ският мирен договор от 1878 г. 
бележи един от най-високите 
върхове по поетия неравен път, 
но не и неговия край. Той от-
разява нашите историческите 
права и завоюваните параме-
три – културни, духовни, ге-
ографски, етнически и др. За 
нещастие мимолетна е радостта 
от постигнатото. Решенията на 
Берлинския конгрес жестоко 
разпокъсват българската нация 
и нейната млада държава. Не-
справедливият диктат не само 

прекършва възрожденските на-
дежди за обединяване на всички 
българи в единни граници, но и 
залага нови, още по-болезнени 
противоречия в развитието на 
целия Европейски югоизток. 
Борбата срещу него се пре-
връща във велика кауза, която 
вдъхновява всички в името на 
националното обединение.

Успехът на Съединението на 

Източна Румелия и Княжество 
България през 1885 г. не успява 
да заличи в националното съз-
нание покрусата от неуспешно-
то Кресненско-Разложко въс-
тание, в което взимат участие 
над 150 банскалии. Жестока е 
и разправата с бунтовниците от 
Илинден и Преображение. Така 
продължилите от Възраждане-
то националноосвободителни 
борби на българите от Евро-
пейска Турция не водят като 
революционна тенденция до 
пълното и окончателно реше-

ние на българския национален 
въпрос. Другата тенденция за 
осъществяване на национал-
но обединение намира израз в 
дипломатически комбинации 
на международната арена. Зна-
чителна сполука по този път е 
обявената през есента на 1908 
г. Независимост на Отечест-
вото, провъзгласено тогава за 
Царство България.

Неудачите и половинчатите 
успехи насочват общонацио-
налните възможности към тре-
тата тенденция – съюзяване на 
балканските християнски дър-
жави срещу Османската импе-
рия, което да доведе до война. 
Тази идея съществува на Бал-
каните още след Берлинския 
конгрес, но до 1912 г. остава 
практически неосъществи-
ма. Променената политическа 
обстановка в Европа в края на 
първото десетилетие на ХХ в. 
благоприятства в голяма степен 

създаването на Балкански съюз 
и прави възможно настъпление-
то срещу Турция. На 5 октом-
ври 1912 г. България, Гърция 
и Сърбия обявяват официално 
война на империята край Бос-
фора. Този акт е очакван с го-
лямо нетърпение и готовност 
за борба от българите в поробе-
ните територии и действащите 
там чети.

Още с първите топовни гър-
межи, белязали началото на 
войната, в Банско навлизат юна-
ците на Христо Чернопеев и с 
помощта на местните хора до-
насят освобождението. Конакът 
е изгорен и с това е пометена и 
последната следа от омразното 
турско господство. Свободата 
дойде! Банскалии са „жители 
на първото свободно селище в 
българското отечество Маке-
дония!” От този паметен ден 
насетне започва изграждането 
и утвърждаването на новата 

власт.
На 7 октомври в църквата 

„Св. Троица” тържествено е ос-
ветено българското знаме. На 
следващия ден войводите на че-
тите, завзели Банско, подписват 
протокол, в който, изтъквайки:

– че Банско е най-големият 
български център в Разложко;

Свободата на Банско –

(Продължава на стр. 5)
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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

106 години по-късно
– че е дало на българския на-

род Отец Паисий и Неофит Рил-

ски;
– че е било „централно рево-

люционно огнище за тоя край 
през целия период на борба”;

– „че е било и ще си остане 
естествен търговски и индус-
триален център в Разложко”,

решават да го провъзгласят 
за град и околийски център. В 
резултат на този протокол, под-
крепен с петиция от видни бан-
скалии, по-късно същата година 
Банско става град.

Отстояването и укрепването 
на независимостта са свързани 
с изграждане на нови органи на 
самоуправление, продължили 
възрожденската традиция на 
нашите общини, но и част от 
принадлежността към свобод-
ното българско отечество. На 
14 октомври в читалище „Раз-
витие” се провежда първото за-
седание на Градския общински 
съвет. В него взимат участие: 
Марко Ковачев, Никола К. Кол-
чагов, Асен Иванов Тодев, Коце 
Колчагов, Борис Голев, Ланка-
та Галабов, Радон Х. Радонов, 

Георги Иванов Хаджирадонов, 
Методий Л. Тодев, Ангел Балев, 
Цветко Бизев, Димитър Дъска-
рев. Съветниците единодушно 

избират Асен Иванов Тодев за 
кмет на свободно Банско. Него-
ви заместници са Борис Голев 
и Ланката Галабов. Това са хо-
рата, които проправят първите 

стъпки на града ни през лаби-
ринтите на времето и предизви-
кателствата на свободата. Така 
се поставя началото на един 

непрекъснат и нелек процес на 
възходящо развитие, превър-
нал Банско в завидно място за 
живеене, а нас – в щастливи 
свидетели на сбъдването на 

пророческите думи, изречени 
от пътешественика Васил Кън-
чов в далечната 1891 г.: „Кога-
то България ще има Банско, за 

българина ще стане излишна 
Швейцария.”

Какво по-хубаво от това, че 
ръководството на града и лич-
но кметът Икономов, си дават 

сметка, че са призвани да ра-
ботят упорито за добруването 
и просперитета на своя град, 
за да има смисъл саможертвата 

на героите, и изпълват с нови 
постижения, надежди и меч-
ти изстраданата и извоювана 
от живелите преди 106 години 
Свобода.

(Продължение от стр. 4)
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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

ЗЕЛЕНЧУКОВИ

КЮФТЕТА СЪС СИРЕНЕ
01-05 ОКТОМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

Тържества по случай праз-
ника на гр. Банско 5 октомври 
– 106 години от Освобожде-
нието на Банско от турско 
робство

М. ОКТОМВРИ

Музеен комплекс - Банско

140 години от Кресненско – 
Разложкото въстание.

М. ОКТОМВРИ

Музеен комплекс - Банско

165 години от рождението 
на Баньо Маринов (м.06.1853 
г.)

М. ОКТОМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

“Свобода-изрече те един 
поет“,концерт-спектакъл пос-
ветен на 140 години от рожде-
нието на Пейо Яворов

М. ОКТОМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

„Обичам Банско” – изложба 
на книги на автори от Банско 
и автори писали за Банско

01 НОЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“ 
и музеен комплекс - Банско

„Поклон вам, будители на-
родни“- честване на Деня на 
народните будители

21 НОЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Честване деня на християн-
ското семейство

21 - 25 НОЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Банско филм фест – фести-
вал на планинарския филм

Необходими продукти
1 бр. малка тиквичка
1 бр. 

морков
1 малка 

глава лук
5 стръка 

нарязан на 
ситно ко-
пър

150 г си-
рене

2-3 с.л. 
брашно

сол, че-
рен пипер, 
шарена сол

    За 
соса:

150 г ки-
село мляко

1 ски-
лидка че-
сън

2 с.л. олио
сол

Начин на приготвяне
Настържете тиквичката, 

посолете я и оставете за 10 
минути. После изстискайте 
течността. Почистете морко-

ва и лука и го настържете на 
ситно. В купа смесете лука, 

м о р к о -
ва, тик-
вичкат а , 
к о п ъ р а . 
Добавете 
я й ц е т о . 
Сипете 2 
с.л. браш-
но, за да 
се получи 
не мно-
го течно 
т е с т о . 
При нуж-
да доба-
вете още 
б р а ш н о . 
Н а м а ч -
кайте си-
ренето с 
вилица и 

добавете в тестото. Загрей-
те фурната на 180С градуса. 
Застелете тавата с хартия за 
печене. Слагайте с лъжица 
от сместа на разстояние в та-
вичката. Пече се 25 минути 
до златисто. Пригответе сос 
от намачкания чесън, сол, ки-
село мляко и олио.

Един динамичен град, който живее между тради-
циите и модерността.... Тук всеки може да намери 

онова, което търси... и любителите на зимните 
спортове, и любителите на еко-туризма, и люби-

телите на кулинарните откривателства, както и 
онези, които обичат фиестите.. Но, това, което 
отличава този град, е съхранената история, и тя 
не е само в музеите. Банските къщи още пазят зад 
високите дувари тайниците, през които са извеж-
дали жените и децата при набезите на поробите-
ля, и през които са влизали четниците, под носа на 

Конака.
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На път сте да осъществите набеля-
заните цели. Моментът изисква макси-
мално внимание, но за сметка на това 
ще ви донесе желаното развитие. Но 
има и ядове, най-често са домашни или 
материални.

Гледайте на нещата мащабно, за да ви-
дите перспективите. И не пренебрегвай-
те интуицията си, ще ви подскаже какви 
са мотивите на другите, също тенденци-
ите за развитие на ситуацията. За някои 
стартират домашни промени. 

Нетърпеливи сте да прокарате нов 
план или идея, но прибързването може 
да доведе до нежелани последици. 
Уточнете внимателно стратегията си и 
не бързайте. За някои ядовете са адми-
нистративни. 

Предстои да разрешите конкретна 
задача и знаете, че за да успеете, трябва 
да дадете всичко от себе си. Разкрийте 
онова, на което сте способни. И нека не 
ви плашат предизвикателствата. Имате 
достатъчно сили, за да победите. 

Преценете кое е реално и кое не, и 
след това търсете пътища и средства за 
осъществяване на своите намерения. 
Дайте си време, за да добиете ясна пред-
става и не се хвърляйте в необмислени 
рискове и излишества. 

Доверете се на чувството си за ре-
алност и нека то ви води. Даже ако е 
необходимо, временно се откажете от 
преследването на високи и непостижи-
ми идеали и наблегнете на малките, но 
сигурни крачки. Служебни адове. 

С текущите ангажименти ще се спра-
вите, но бъдещето на въпрос от специално 
значение за вас остава неясно. Не бързай-
те, а се опитайте да видите картината в 
цялост. Ако е необходимо, преустройвайте 
се навреме. 

Изчакайте развоя на събитията. Те ще 
ви подскажат какво трябва да направи-
те и коя е най-печелившата тактика. Не 
става дума за обичайните всекидневни 
ангажименти, а за бъдещето на нещо ва-
жно за вас. 

Вложете всички сили в започнатото, 
отстоявайте го с дълбоко убеждение и 
всичко ще бъде наред. Каквито и да са 
проблемите ви, бързо ще се уверите, 
случващото се е във ваша полза. Желани 
домашни новости. 

Седмицата е доста емоционална за 
вас. Идва с много и най-различни нови-
ни. Има и хубави, има и лоши. Старайте 
се да контролирате нервите си, за да не 
допуснете грешка или да изпуснете ня-
коя дума. Тревоги има и с човека до вас. 

Бъдете спокойни, основата ви е 
стабилна. Така че можете да бъдете си-
гурни по отношение по-нататъшното 
развитие на събитията. Благодарение 
добрата база вашите дейности ще се 
ускорят. Оживление има и в любовта. 

Успехът на начинанията ви зависи 
изключително от вашата предприемчи-
вост и издръжливост. Откриете ли ги в 
себе си, ще убедите и околните в своята 
правота, а перспективите са най-благо-
приятни. Късметът е с вас и в работата. 

1 * Покров на Пресвета Богородица. Св. ап. Анания. Преп. Роман 
Сладкопевец. Преп. Йоан Кукузел

2 Св. свщмчк Киприан. Св. мчца Юстина. Св. Андрей, юродив 
заради Христа

3 Св. свщмчк Дионисий Ареопагит. Преп. Йоан Хозевит, еп. Ке-
сарийски

4 Св. свщмчк Йеротей, еп. Атински. Св. мчца Виринея. Преп. Па-
вел Препрости

5 Св. мчца Харитина. Св. свщмчк Дионисий, еп. Александрийски 
6 * Св. апостол Тома. Прпмчк Макарий
7 † 3 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. мчци Сергий 

и Вакх
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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

С
т

ра
ни

ца
т

а 
по

дг
от

ви
ха

В
ен

ет
а 

Те
не

ва
 и

 Г
ео

рг
и 

А
нг

ел
ов


