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Природа, 
Традиции, 
Модерност

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!

Навръх Деня на Будителите, 
Банско ознаменува общобъл-
гарския празник с факелно 
шествие, тържества и връч-
ване на 
п р и з 
„ Б у д и -
тел на 
годината 
2018” на 
с ъ в р е -
м е н н и -
ци, дали 
с в о я 
п р и н о с 
за съхра-
нението 
и опазва-
нето на 
култур -
н о - и с -
т о р и -
че ското 
наслед -
ство на 
града.

Ц е -

ремонията по обявяването 
на имената на съвременните 
будители на Банско се прове-
де по време на тържествения 

концерт на СУ „Неофит Рил-
ски”, който се проведе под 

Тържества в Банско 
за Деня на Будителите

(Продължава на стр. 3)

Машина за инфраред из-
кърпване на асфалтова 

настилка Infraset ще бъде за-
купена от Община Банско за 

извършване на ремонти на 
пътната настилка на терито-
рията на общината. Това стана 
ясно след даденото съгласие 
от Общински съвет Банско на 
проведеното днес редовно за-
седание. Машината е разрабо-
тена на базата на иновативна 
технология, с чиято помощ 
се осъществяват качествени 
и нискобюджетни ремонт-
ни дейности чрез запълване 
с рециклиран асфалт. Мето-
дът позволява да се обработи 
площ от 5-6 кв.м за един час 
и беше представен едва преди 
месец на Международния тех-

Общински съвет Банско одобри 
участието на Банско в съвместен

проект с турската зимна дестинация Ерзурум

(Продължава на стр. 3)
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Основно училище “Св.св.Ки-
рил и Методий“ село Места 
отбеляза тържествено Денят на 
народните будители – 1 ноем-
ври.

Представена беше музикал-
но-поетична програма под 
наслов “Поклон, будители на-
родни“. Ученици рецитираха 
любими стихове, посветени 
на българските възрожденци и 

борци за духовна независимост 
на България. Презентация и 
викторина за живота и делото на 
Христо Ботев подготвиха уче-
ници от 7. клас. Бяха изготвени 
табла с портрети на народните 
будители. С много старание и 
вълнение ученици направиха 
препис на откъс от книгата на 
Паисий Хилендарски“ История 
славянобългарска“.

Основно училище „Св.св. Кирил 
и Методий“ – село Места, отбеляза 

тържествено Деня на народните 
будители – 1 ноември

В ПЛТГ „Никола Й. Вапца-
ров“ – гр. Банско учениците 
взеха активно участие в Нацио-
налната седмица на четенето, 
организирана от Министерство-
то на образованието и науката. 
Началото бе поставено в поне-
делник с попълването на анкета 
„Защо чета?“ от всички учени-
ци. В сряда четвъртокласници-
те от СУ"Неофит Рилски" – гр. 
Банско, с класни ръководители 
г-жа Филиповска и г-жа Узу-
нова, бяха поканени да посетят 
ПЛТГ "Никола Вапцаров" – гр. 
Банско, където бяха посрещнати 
с особено внимание от ученици 
от VIII и XII клас с преподава-

тел г-жа Ангелина Воденича-
рова. Домакините приветстваха 
малките любопитковци с чете-
не на приказки, след което под 
формата на викторина провери-
ха тяхната памет и концентра-
ция. Седмицата на четенето за 
ПЛТГ „ Никола Й. Вапцаров“ 
- гр. Банско, завърши със съв-
местна инициатива с ПГЕЕ - 
гр. Банско. Учениците от двете 
училища подготвиха и предста-
виха пред колеги и ученици ли-
тературно четене под надслов „ 
Будители, прекланям ви глава“. 

Участниците бяха поощрени 
с грамоти и символични награ-
ди.

ФОТООКО

В чест на 1-ви ноември – 
Деня на Народните будители, в 

НУ „Св. Паисий Хилендарски” 
гр. Банско се проведоха меро-
приятия, посветени на тази свя-
та дата.

Учителите запознаха своите 
възпитаници със значимостта 
на този ден и защо трябва да 

знаем и помним делото на буди-
телите.

Посетени бяха музеите в гра-
да, изработени книжки „Будите-
ли”, значки „1-ви ноември-ден 
на народните будители”,табла.

Тържеството „Слава, Вам”, 
подготвено от учениците от 
третите класове под ръковод-

ството на техните учители пока-
за, че училището има традиции 

и всич-
ки ние 
сме до-
стойни 
наслед-
ници на 
н а ш и я 
п ат р о н 
– Свети 
Паисий 
Хилен -
дарски.

Гости 
на ме-
р о п р и -
я т и е т о 
бяха г-н 
Ивайло 
Р ъ х о в 
– зам. 
к м е т , 

който поздрави ученици, учи-
тели, родители и г-н Петър Ба-
ряков- Председател на ОбС гр. 
Банско.

Бяха положени цветя на па-
метника на Свети Паисий Хи-
лендарски.

Седмица на Народните будители

Под емблематичните думи 
на Васил Друмев „Един народ 
който има съзнание, култура, 
наука, непременно 
ще има светлина 
и трайна бъдни-
н а ! “ , у ч е н и ц и т е 
от Гимназия по 
туризъм ,,Алеко 
Ко н с т а н т и н о в “ 
проведоха редица 
мероприятия, пос-
ветени на Деня на 
народните будите-
ли.

В часа на клас-
ния ръководител 
бяха представени 
презентации за бу-
дители, родени и 
живели в Банско 
- Неофит Рилски, 
Паисий Хилендарски, Никола 
Вапцаров, Ангел Балев и Пела-
гия Радонова - основоположник 
на гимназията.

Чрез посещението си в Ду-
ховно-историческия център 
,,Св. Пайсий Хилендарски“ и 
родната къща-музей на Неофит 
Рилски, учениците се пренесо-
ха назад във времето, родило 

великите будители и духовни-
ци на Българското възраждане. 
Интересните беседи в музеите 

дадоха на учениците допълни-
телна информация за духовното 
израстване на родолюбивите 
българи в Банско.

В чест на празника във фоайе-
то на гимназията бе изготвено 
табло и проведено тържество. 
Учениците представиха истори-
ята на празника и неговото мяс-
то в културния календар на Бъл-

гария. Прочетени бяха стихове 
и цитати на велики българи- ду-
ховни - водачи на нацията. 

В чест на праз-
ника Гимназия 
по туризъм ще 
проведе през 
следващата сед-
мица междуучи-
лищен футболен 
турнир с гимна-
зиите в града.

В знак на по-
чит и уважение 
към делата на 
великите будите-
ли, чието дело и 
до днес отеква в 
българското съз-
нание и пробуж-
да националното 
самочувствие на 

един народ с хилядолетна исто-
рия бяха, поднесени цветя пред 
паметната плоча на Пайсий Хи-
лендарски.

Да се знае, да се помни,
че България е жива-

на будителите скромни 
българинът китка свива.

Слава вам, Будители! Да се 
слави името ви!

Празникът на духа – 1 ноември 
в ГТ ,,Алеко Константинов“



3СЕДМИЧНА МОЗАЙКА

мотото на своя патрон „Ако те 
забравя, Отечество, забравена 
да бъде десницата ми”.

Четири достолепни дами от 
Пенсионерски клуб „Радон 
Тодев” – гр. Банско бяха удос-
тоени с почетния знак на кме-
та за своето активно участие 
във всички четири издания на 
Културните вечери „Традиции 
и изкуство”. Йордана Стефа-
нова, Анка Колчагова, Мария 
Захова и Елена Събева са бан-
ските баби, които неотлъчно, 
през летния сезон, демонстри-
рат традиционните български 
женски умения и занаяти като 
предене, пресукване, плетене, 
тъкане и везане.

Тази година престижната 
награда бе разделена на две. 
За Будител на 2018 година по-
смъртно беше обявен също 
Крум Даутев – бански майстор 
на дърворезбата, развил дарба-
та си до изкуство, и създал пре-
красни произведения от естест-
вения материал. Наградата бе 
получена от признателната му 
дъщеря – Александра.

„С учредената награда се 
стремим да отличим съвремен-
ните будители, които с актив-
ността си съхраняват българ-
щината, будят духа и стремежа 
към познание и просветление”. 
Поклон пред всички тях! По-
клон пред труда и усилията на 
учениците и учителите, взели 
участие в този прекрасен спек-
такъл, посветен на българския 
дух!” заяви кметът Георги Ико-
номов по време на церемония-
та.

Честванията за Деня на бу-

дителите продължиха на 1 но-
ември с откриването на тема-
тичната изложба в къща-музей 
„Неофит Рилски”. Изложбата, 
организирана от Музеен ком-
плекс – Банско и Националният 
музей на образованието – Га-
брово, е по случай 225 - годиш-
нината от рождението на едно 
от най-светлите имена по време 
на българското Просвещение 
- Неофит Рилски. Градската 
общественост, водена от ръко-
водството на Община Банско и 
Общински съвет – Банско, под-
несе своята почит към Будителя 
с поднасянето на цветя пред не-
говия бюст-паметник.

Тържества в Банско 
за Деня на Будителите

(Продължение от стр. 1)(Продължение от стр. 1)

нически панаир в Пловдив като 
една от новостите в европейски 
мащаб. 

Съветниците одобриха 
подмяната на ветрозащитния 
пояс в участъка гр. Банско – с. 
Баня. Лошото състояние на 
крайпътното насаждение нала-
га на мястото на остарелите и 
станали опасни тополови дър-
вета да бъдат засадени нови. 
Получената дървесина ще бъде 
продадена на търг, а събраните 
средства ще се използват целе-
во за изграждане на нов ветро-
защитен пояс. 

Бяха взети решения за отпус-
кането на месечни стипендии 
за подпомагане на издръжката 
на Гергана Божинова – гимназ-
истка в гр. Благоевград, и на 
студента в Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски”, 
Михаил Цинцаров. Младите 
хора от гр. Банско са в затрудне-
но семейно положение, поради 
което ще бъдат подпомогнати 
финансово по време на своето 
обучение.

Дадено бе съгласие Община 
Банско да осъществи партньор-
ски проект с турската община 
Ерзурум. Ерзурум, както Банско 
е една от популярните зимни 
дестинации в южната ни съ-
седка, като наименованието на 
проекта е „Сътрудничество за 
зимен туризъм, щадящ околната 
среда”. Предвижда се да се про-
учат възможностите за инвести-
ции в соларните енергийни сис-
теми, и тяхната възвръщаемост, 
като за целта ще се осъществят 
срещи за обмен на добри прак-
тики.

Общински съвет 
Банско одобри 

участието 
на Банско 

в съвместен
проект с турската 
зимна дестинация 

Ерзурум

Кметът на Банско, Георги 
Икономов, бе на работно посе-
щение в македонската община 
Берово. Посещението се осъ-
ществи по покана на новоиз-
брания кмет Звонко Пекевски, 
избран на местните избори в 
югозападната ни съседка през 
миналата година.

Градоначалниците дискути-
раха възможностите за задълбо-
чаване на отношенията между 
двете побратимени общини. 

„С Берово сме побратимени 
градове от 2007 година. Раз-
говаряхме за сферите, в които 

можем да продължим сътруд-
ничеството си – културния об-
мен, партньорство в сферата 
на изпълнението на европейски 
програми и проекти, обмяна на 
добри практики в администра-
тивното управление” коментира 
срещата Икономов.

В рамките на своето посеще-
ние той посети част от новоиз-
градените инфраструктурни-
те обекти в македонския град 
– пречиствателни станции за 
питейните и отпадните води на 
населеното място, изградени по 
швейцарски модел.

Кметът на Банско 
на гости на своя 
колега от Берово

Стартира Националната сед-
мица на четенето в ПГЕЕ – гр. 
Банско по инициатива на Ми-
нистерството на образованието 
и науката. Целта на събитието 
е да се насърчава и развива гра-
мотността на младежите в бъл-
гарските училища.

Учениците от 11а клас посе-
тиха училищната библиотека 
и прегледаха биографиите на 
велики български писатели. По-
вече от вълнуваща бе срещата 
на 9а с екипа на детска градина 
„Мечо пух” (I и II група) в гр. 
Добринище, по време на която 

бяха прочетени любими детски 
приказки.

Седмицата на четенето при-
ключи в петък, когато ученици-
те от 9, 10 и 11 клас на ПГЕЕ 
и ПГЛТ „Никола Вапцаров” с 
огромно желание и здрав колек-
тивен дух се включиха в съв-
местна изява - декламационно 
четене под ръководството на 

учителите по Български език и 
литература - Иванка Галчева от 

ПГЕЕ и Ан-
гелина Во-
деничарова. 
Изявата се 
състоя в му-
зея „Никола 
Вапцаров”, а 
децата бяха 
н а г р а д е н и 
с грамоти и 
с п е ц и а л н и 
символични 
подаръци.

Водени от 
любовта към 
четенето и 

книгите, учениците преживяха 
незабравими моменти. Седми-
цата на четенето приключи, но 
желанието за духовно и инфор-
мационно обогатяване и на уче-
ниците в ПГЕЕ - гр. Банско ще 
продължава да се утвърждава и 
занапред!

Национална седмица на 
четенето в ПГЕЕ – гр. Банско
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Националната седмица на че-
тенето в ОУ“Св. Климент Ох-
ридски“- гр. Добринище стар-
тира с конкурс за съчинение на 
тема: „Чета художествена лите-
ратура, защото“ и изготвяне на 
табла „Преписах си от книгата, 
която чета“ с извадки от книги. 
В компютърния кабинет се про-
веде състезание с езикови зада-
чи „Опознай българския език“. 
Учениците решаваха онлайн 

тестове за установяване на ези-
ковата им грамотност с точен 
регламент за време. Отлични-
ците бяха удостоени с грамоти. 
Четене на българска и чуждес-
транна литература в училищна-
та библиотека и откриване на 
най-много книги от български 
автори бяха част от инициати-
вите, които съпътстваха тазго-
дишния празник на книгата и 
словото.

Празник на
книгата и словото

На 30 октомври в салона 
на читалището се състоя кон-
церт-спектакълът “За да я има 
България”. В него взеха участие 
детските състави и МФГ”Деси-
лица”, СФГ”Добринишки бисе-
ри”, ТС”Филиграни” и ТС”Пи-
рински полъх” при НЧ“Д.
Благоев 1925“ – .Добринище. 
Съвместният концерт предиз-
вика празнично настроение и 

емоции. 
Публиката беше възхитена 

от красотата, феерията и май-
сторството, които показаха про-
фесионалистите от ансамбъл”-
Гайтан” и МФГ “Огражденска 
четворка”. 

Кметът на Общината Георги 
Икономов бе скъп гост на съ-
битието и поздрави гражданите 
със светлия празник.

Добринище отбеляза Деня 
на народните будители 
с концерт-спектакъл

Легендата в ски спорта, ав-
стрийският алпиец Патрик 

Ортлиб, който е олимпийски и 
световен 
шампион, 
о ф и ц и -
ално ще 
даде старт 
на 16-ата 
з и м н а 
кампания 
в Банско 
на 15 де-
кември.

5 1 - г о -
д и ш н и я т 
ф е н о м е -
н а л е н 
спускач се 
з а в р ъ щ а 
на Бън-
д е р и ш к а 
п о л я н а 
след от-
криването 
през 2009 
г о д и н а , 
когато бе 
в Банско за първи път. Той прие 
поканата да дойде отново и ще 
донесе подарък за превърналата 

се вече в музей на ските Сте-
на на славата, в култовия бар 

"Хепи Енд". В славната си кари-

ера легендарния скиор печели 
олимпийското злато през 1992 
година на Игрите в Албервил 

(Франция), където триумфира 
в неговата коронна дисциплина 
– спускането. През 1996 г. Орт-
либ взема и световната титла 
в Сиера Невада (Испания). За 
Световната купа, в която дебю-
тира на 21 години, има 4 победи 
и 20 подиума, а 60 пъти се кла-
сира в топ 10. През 1994 година 
Отрлиб печели с спускането на 
легендарната австрийска писта 
"Щрайф" в Кицбюел. Той пре-
кратява блестящата си кариера 
през 1999 година след контузия 
на тренировка пак на "Щрайф". 
Унтереното за шампиона е, че 
впоследствие рой влиза в по-
литиката и е избран за депутат 
от крайно дясната Национал-
на партия. Към днешна дата се 
занимава с бизнес и притежава 

4-звездния хотел "Монтана" в 
ексклузивния алпийски курорт 
Лех.

Патрик Ортлиб открива 
ски-сезона в Банско
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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

Васил КЪНЧОВ

(Продължение от миналия 
брой!)

Кадията в Разлог бил прост 
стар турчин, който по взимане 
рушвет надминувал всичките 

други чиновници. В него право-
то и кривото зависело главно от 
количеството на рушвета, който 
му се поднасял.

От кладата отидохме да по-
сетим воденицата на кир Иван, 
която е там наблизо. Тя има две 
отделения: в едното стои дарак 
за чесане вълна, а в другото е во-
деницата, която сега се разтуря-
ше, защото кир Иван искаше да 
я направи наново по европейски 
начин. Много от малките железа 
за тая цел бяха пристигнали, но 
големите железа и камъните ги 
нямаше още.

Те трябваше да се докарват с 
кола, а кола в Разлог отникъде 
не дохождат. Кир Иван трябва-
ше да прави път откъм долината 
на р. Струма за прохода Предел, 
за да могат оттам да дойдат кола. 
И наистина две недели по-после 
това предприятие, в което никой 
не вярваше, се удаде подпълно и 
днес в Банско работи прекрасна 

европейска воденица.
През Банско минува реката 

Глазна, която събира водите си 
от няколко планински езера в 
падините на Елин връх. Тя има 
твърде много вода, от която по-
ловината се разнася за поливане 
на нивята и ливадите, а само 

една част достига до селото от-
към западната страна. Под село-
то и останалата вода се разнася 
по полето и твърде малко отива 
в Мехомийската река, която иде 
откъм изток. Множество воде-
ници, триони за рязане дъски 
и тепавици са разположени по-
край Глазна, която дава на селя-
ните още прекрасна речна пъс-
търва.

Същия ден посетихме учи-
лището и църквата. И двете 
тия здания заслужават похва-
ла. Училището е построено на 
два ката. Съзидано е от камъни 
здраво и хубаво. Долният кат 
има 4 широки стаи. Горният кат 
има 2 стаи за учениците, един 
голям салон за държане пропо-
веди и учителска стая. Чиновете 
са здрави, яки и хубаво направе-
ни. Зданието е построено в 1857 
г. Пред училището има голям 
двор. Тук видях за пръв път в 
Македония гимнастика за уп-

ражнение на учениците. Имаше 
паралелки, високи дървета с ви-
сулки, стълби и ниски дървета с 
пречка за игране на учениците. 
До гимнастиката е заградена 
хубава градинка, пълна с цветя. 
Чешма с прекрасна студена вода 
тече в двора. С една реч учи-

лището има всички удобства за 
учене и игране на учениците.

Недалеко от училището е 
църквата. Тя е широка, висока 
и светла. Съградена е в 1835 г. 
и е постлана с хубави камъни. 
Темплото й е рязано от дър-
во, също и владишкият трон. 
Другите тронове са изработени 
доста старателно. Живописът е 
обикновеният, който се среща 
по нас, само че тук няма кари-
катурни изображения на дяволи 
по стените, каквито се попадат 
много често по нашенско.

Между училището и църквата 
стои една къща с широк двор. 
Протестантите в Банско я купи-
ли от притежателката

й, за да я обърнат в храм. Това 
развълнувало православните, 
които подир дълги борби и да-
вии успели да я отнемат и да я 
купят за училище. С това се съ-
единява училището с църквата 
и училището се сдобива с една 

прекрасна градина около 1000 
квадратни метра, голяма и пъл-
на с овощни дървета.

Банско захваща голямо прос-
транство земя. Пък и селото си 
е голямо. То има 950 къщи, в 
които живеят 1150 семейства. 
Жители има около 5500—6000. 

Населението е българско. Няма 
никакви други примеси освен 
5—6 цигански къщи.

Селото е много порасло в се-
гашното столетие и е станало 
главно място в Разлог. Тук жи-
вотът и имотът на население-
то са били повече осигурени, 
отколкото по другите места на 
околността; за това в по-преж-
ните времена са дохаждали пре-
селници от другите села. Глав-
ната търговия се съсредоточила 
тука и жителите са достигнали 
до голямо благосъстояние през 
първата половина на сегашния 
век. Ето защо в бансковчани се 
е развил отрано независим дух. 
Управлението тогава е било да-
леч в Неврокоп и властите не са 
могли да упражняват натиск в 
тия места. Селото се управлява-
ло почти независимо. Данъкът 
се внасял редовно и властите 
били доволни. Помаците, що 
живеят по околните села, също 

тъй не са могли да притесняват 
жителите в Банско, както прави-
ли със своите съселяни христи-
яни.

Представител на селото пред 
турските власти е коджабашия-
та, който има един помощник и 
един капзамалин (бирник). 

Следва продължение!

Пътуване по долините на Струма, Места и 
Брегалница. Битолско, Преспа и Охридско
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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

ЛЕКО ЯСТИЕ ЗА ВЕЧЕРЯ

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

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

225 години от рождението 
на Неофит Рилски

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

245 години от смъртта на 
Паисий Хилендарски

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

100 години от смъртта на 
епископ Лазар Младенов 
(04.03.1908г.)

М. ДЕКЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Международен фестивал на 
изкуствата „Утринна звезда“

07 ДЕКЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

Честване на 109 години  от 
рождението на  Никола Вап-
царов

М. ДЕКЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“ и Бъндеришка по-
ляна

Откриване на зимен сезон

05-25 ДЕКЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“ и читалище „Н. 
Вапцаров“ 

Традиционни  зимни праз-
ници и Коледно - новогодиш-
ни прояви 

31 ДЕКЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

Празничен концерт в Ново-
годишната вечер  

Необходими продукти
4 филийки шунка или кол-

бас

4 бр. домати
4 бр. яйца
масло (колкото 2 големи 

ореха)
2 с.л. олио
2-3 скилидки чесън
магданоз
черен пипер
сол
1 с.л. брашно

Начин на приготвяне
Доматите се разрязват на 

половинки. Отрязаната стра-
на се потопява в брашно и 

престоява няколко минути. 
В тиган се загрява маслото и 
олиото и се запържват дома-

тите, като 
н а й - н а -
пред се 
запържват 
от към от-
р я з а н а т а 
страна, а 
след това 
се обръ-
щат. След 
и з ва ж д а -
нето им от 
мазнината 
се поръс-
ват със 
сол, черен 

пипер и ситно нарязаните 
магданоз и чесън.

В същата мазнина се запър-
жват леко (за по 1 минута) 
от всяка страна филиите от 
шунката. Изваждат се, а след 
това се счукват яйцата (едно 
по едно) и се пържат, докато 
белтъкът побелее (жълтъкът 
трябва да остане леко суров). 
В чиниите за сервиране се 
слага по 1 бр. яйце на око, а 
наоколо се подреждат шун-
ката и доматите. Сервира се 
веднага.

Под мотото „Учим, творим, мислим, заба-
вляваме се“ премина един учебен ден в НУ 

„Свети Паисий Хилендарски“
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Помислете дали имате достатъчно 
търпение и издръжливост да доведете 
замисленото докрай. Също, дали сте 
взели под внимание всички детайли и 
възможни усложнения. Най-хубави се 
оказват домашните новости.

Периодът идва с разнородни новини 
и промяна в първоначалните ви планове. 
Налага се да действате според новите 
обстоятелства и да покажете умение да 
импровизирате. Направеното сега е ва-
жно за бъдещето на делата ви.

Точно сега обстоятелствата не са 
подходящи да прокарвате идеите и ини-
циативите си. Не се инатете, изчакайте 
по-подходящо време и не унивайте, ако 
по една или друга причина, не осъщест-
вите замислите си докрай.

Ако направите решаващата крачка, 
скоро ще получите независимостта, за 
която мечтаете. Може да става дума за 
работата, а може да се отнася и за нещо, 
с голямо значение за вас. Желани домаш-
ни новости. 

Седмицата идва с новина или съби-
тие, указващи нова посока. Дано става 
дума за положителни промени, защото от 
сегашните ви действия и решения зависи 
много занапред. Избягвайте конфликти 
на работното място.

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.

Не се впускайте в рисковани спеку-
лации. От вас се искат хладнокръвие и 
трезва мисъл, така че бъдете нащрек и 
не се увличайте прекомерно. И в работа-
та, и в личния живот дръжте умерената 
линия. 

Не правете прибързани стъпки и бя-
гайте от риска. Необходимо ви е още вре-
ме, докато изработите ясно становище и 
добиете увереност в себе си. Става дума 
за бъдещето на нещо важно за вас. Радват 
ви домашни новости. 

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. За ня-
кои тревогите са домашни.

Моментът е важен за работата или бъ-
дещето на важен за вас проект. Затова нека 
вашата вяра прерасне в дълбока увереност 
и нагласата за победа ще ви отведе до цел-
та. Някои се стягат за път, други наблягат 
на домашни проекти. 

Изпълнен както с хубави, така и с 
неприятни изненади, петък е твърде 
емоционален и доста хаотичен. Случ-
ващото се сега очертава тенденциите 
на развитие по интересуващите ви дела. 
Интимно разочарование. 

Познанствата с хора от най-различни 
среди ще изиграят важна роля във връз-
ка с делата ви. Не се колебайте, важното 
е веднъж да започнете, после всичко ще 
върви от само себе си. Радват ви придо-
бивки.

12 Св. Йоан Милостиви, патр. Александрийски. Преп. Нил 
Постник

13 * Св. Йоан Златоуст, архиеп. Константинополски. (Рож-
дественски заговезни)

14 * Св. ап. Филип. Св. благоверни цар Управда-Юстиниан
15 Св. мчци Гурий, Самон и Авив. (Начало на Рождествен-

ския пост)
16 * Св. апостол и евангелист Матей
17 Св. Григорий, еп. Неокесарийски, чудотворец
18 † 9 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. мчци 

Платон и Роман
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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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