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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Тук 
е мястото 

за Вашата реклама! 
--------

0892 287 907
banskivesti@abv.bg

БАНСКАЛИИ

Днес се проведе първата 
пресконференция за пред-
ставяне на делегацията на 
Спешъл Олимпикс България, 
която ще представи страна-
та ни на Световните летни 
игри през март 2019г. в Абу 
Даби. Община Банско за по-
редна година ще изпрати свой 
представител. Иван Везюв 
от Дневен център "Здравец" 
- Банско, ще се състезава за 
България в дисциплината 
лека атлетика, а негова резер-
ва е Йордан Думанов. 

Успех, момчета!

100 дни до 
Световните 
летни игри 
на Спешъл 
Олимпикс 

в Абу Даби '2019

Скъпи съграждани, 
Обръщам се към Вас в наве-

черието на Рождество Христо-
во с пожеланието нещо ново и 
светло да се случи във Вашите 
семейства. В Коледната свята 
нощ отворете сърцата си за до-
брота и разбирателство, благо-
склонност и човечност, обич 

и оптимизъм. Бъдете здрави, 
щастливи и вдъхновени! Нека 
с воля, разум и общи усилия да 
продължим да работим за мо-
дерното и динамично развитие 
на нашата Община, която е не 
само световен курорт, но и все 
по-добро място за живеене. 
На прага на 2019 година нека 

бъдем изпълнени с надежда и 
очакване за сбъдване на меч-
тите ни! 

Бъдете здрави! 
Светло и благословено Рож-

дество Христово

Георги Икономов,
кмет на Община Банско

На светлия християн-
ски празник Никулден, 
с много детски усмивки 
и предпразнично настро-
ение, Банско официално 
запали светлините на Ко-
леда. 

Гост на предпразнич-
ната проява бе приказна-
та принцеса Елза, която 
се снима с всеки един от 
малките малчугани, кои-
то развълнувано очаква-
ха да светне Коледната 
елха в центъра на курор-
та. Вълнуващо огнено 
шоу представиха от клуб 
„Дивинитас”, а по тра-

Банско запали коледните си 
светлини на Светлия Никулден

(Продължава на стр. 3)
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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

Най-голямата браншова ор- ганизация в сферата на тури- зма в България - Българската 
хотелиерска и ресторантьорка 
асоциация, определи Банско 
за “Най-добра целогодишна 
дестинация на 2018 г.”. Прес-
тижната награда получи кмета 
Икономов на церемонията на 
Годишните награди на БХРА. 
Наградата е не само като за 
най-популярната ски-дести-
нация на Балканите, но и като 
предпочитана лятна фестивал-
на дестинация. В словото си, по 
време на церемонията, Иконо-
мов поздрави местния туристи-
чески бранш, както и своите съ-
граждани и определи наградата 
като резултат от общите усилия 
на всички.

Ново, голямо 
признание за Банско

Банско сведе глава пред едно 
от най-обичните си чеда – поет-
ът Никола Вапцаров. На днеш-
ния светъл ден се отбелязват 
109 години от рождението на 
идеалиста и хуманист, любим 
поет на България, роден в пла-
нинския курорт.

Официалното честване, орга-
низирано от Музеен комплекс 
– гр. Банско, събра цялата град-

ска общественост пред неговия 
паметник. 

Водени от кмета Георги Ико-
номов, председателя на местния 
парламент Петър Баряков, ръко-
водството на администрацията, 
всички учебни заведения, об-
ществени институции и гражда-
ни, поднесоха с признателност 
венци и цветя.

Обичта към живота и непобе-

димата човешка вяра са Вапца-
ровите откровения за смисъла 
на битието. 

На тях лириката на Вапцаров 
дължи своята актуалност, за-
щото и “днес”, както и “вчера”, 
човекът диша, работи, живее, 
воден от надеждата, че “утре ще 
бъде животът по-хубав, живо-
тът по-мъдър”.

Поклон!

Днес ученици, учители и ро-
дители от НУ „Св. Паисий Хи-
лендарски” гр. Банско почето-
хме паметта на поета Никола 
Вапцаров.

С дълбоко смислен и про-
чувствен рецитал „Вапцаров е 
жив” учениците от IV-те кла-

сове рецитираха стихове от 
Вапцаров, представиха факти 
от биографията му и пяха 
песни по негови произведе-
ния.

Присъстващите бяха поздра-
вени от зам. Кмета на Община 
Банско- г- н Ивайло Ръхов.

„Вапцаров е жив“

Банско се поклони 
на Вапцаров

Община Банско ще получи ва-
учер на стойност 15 000 евро от 
Европейската комисия за инста-
лирането на безплатен интернет 
на обществени места по иници-
ативата WiFi4EU. Средствата 
трябва да бъдат вложени в срок 
до 18 месеца за изграждане на 
Wi-Fi на публични простран-
ства като зали, библиотеки, му-
зеи, паркове, площади и други. 

До края на 2018 г. се очаква 
да бъде подписано споразуме-
ние с Комисията за получаване 
на ваучера. През следващата 
година ще се направи избор на 
инсталационна компания, коя-
то да изгради избраните точки 
за достъп до високоскоростен 
интернет. Изпълнителят трябва 
да има регистрация на портала 
WiFi4EU, като местната адми-
нистрация трябва да поддържа 
новоизградената мрежа напъл-
но активна за период от 3 годи-
ни.

Банско се класира девета сред 
общо 113-те класирани бъл-
гарски общини – победители. 
Те успяха да кандидатстват в 
първите 10 секунди от отваря-
нето на конкурса и да преборят 
конкуренцията на останалите 
почти 13 000 кандидати от цяла 
Европа. Основният принцип за 

избор е „пръв кандидатствал – 
пръв спечелил“. Българските 
местни власти ще получат фи-
нансиране в размер на 1 695 000 
евро, което е приблизително 
4.04% от бюджета на инициа-
тивата. Всички регистрирани 
ще станат част от общността на 
WiFi4EU и ще могат да се свър-
жат с останалите участници в 
проекта.

Община Банско 
финалист в инициативата

на ЕК WiFi4EU
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По инициатива на Общинска 
администрация Банско, еколо-
гът Магдалена Юсева проведе 
открит урок в Начално училище 
„Св. Паисий Хилендарски” на 
тема „Зелена Коледа”. Тя госту-
ва на учениците от първи клас 
с преподаватели г-жа Мария 
Рахова и г-жа Фиданка Юсева, 
като заедно изработиха забавни 
играчки за коледната елха от ре-
циклируеми отпадъчни матери-
али. Шишенца от айран, стари 
крушки, ролки от тоалетна хар-
тия, пластмасови или картонени 
чашки, капачки от безалкохол-
ни напитки, изрязани дъна от 
пластмасови бутилки, получиха 
своя втори живот, превръщайки 

се в коледна украса. 
„По този начин представихме 

на децата интересни идеи как 
можем сами да намалим отпа-
дъците, насочихме детското 
внимание към необходимостта 
от екологично мислене и съх-
ранение на природата” поясни 
екологът. Под формата на ин-
тересна презентация, Юсева 
разказа на децата за цветните 
контейнери и тяхното предназ-
начение. 

За да покажат своята любо-
знателност и какво са научили в 
открития урок, учениците бяха 
разпределени по групи и съу-
мяха старателно да изработят 
своите коледни играчки.

Общинска 
инициатива 

„Зелена Коледа“
в Банско

 При препълнени зали и голям 
интерес преминаха откритите 
срещи с гражданите на Банско, 
организирани от кмета Георги 
Икономов, на които той запозна 
обществеността с инвестицион-
ните планове на Общината през 
следващите години, Повече от 
10 инфраструктурни проекта 
са стартирани, или предстои 
да започнат през 2019 година. 
По-важните от тях са изгражда-
нето на нова детска градина, ця-
лостното обновяване на езерото в Градския парк, изграждането 

на съвременен и по-функциона-
лен облик на Градския пазар, из-
граждане на нова улица в посо-
ка ски-зона Банско, изграждане 
на Околовръстен път, трети етап 
на ул. „Пирин”, нови спортни 
терени и много други. Всички 
проекти са на разположение на 
гражданите в Общинска адми-
нистрация - Банско.

Голям интерес към откритите
срещи на кмета Икономов
с гражданите на Банско

диция градоначалникът Геор-
ги Икономов поздрави всички 

присъстващи с настъпващите 
празници.

Курортът вече е празнично 
украсен в очакване на Колед-
ните празници, а културният 
календар предлага поредица от 
прояви. Те ще започнат на 12 
декември с концерт на детската 
школа по пиано, водена от Ма-
рина Иванова. 

Още едно събитие с благот-
ворителна цел е предвидено за 

тази дата. Ротари Клуб „Бан-
ско-Разлог” и Самодеен театра-
лен състав Разлог към НЧ "15.
IX.1903-1909 г.", ще представят 
веселата постановка "Секс бър-
котия" по Рей Куни. Средствата 
ще подпомогнат инициативата 
на ротарианците за оборудване 
на три отделения на МБАЛ Раз-
лог - хирургично, неврологично 
и детско отделение. За целта 
зрителите на спектакъла следва 
да дарят минимална вноска от 5 
лева.

Отново към 
децата е на-
сочено още 
едно култур-
но събитие от 
п р а з н и ч н и я 
календар на 
Община Бан-
ско – детско-
то театрално 
представление 
„Нощта пре-
ди Коледа“ на 
Драмати чен 
театър – Благоевград. То гос-
тува в Банско на 13 декември в 
салона на градското читалище. 

Традиционен поздрав към 
жителите и гостите на града ще 
бъде големият коледен концерт 
под надслов “Вълшебна Ко-
леда”. Децата от всички само-

дейни състави към читалището 
с много трепет са подготвили 
програмата на концерта, който 
е планиран за 21 декември от 
17:30 ч. в салона на културното 
средище.

В новогодишната нощ жи-
телите и гостите на града ще 
бъдат забавлявани от младата 
фолклорна изпълнителка Да-
финка Димитрова. Талантли-
вата певица е подготвила букет 
от празнични песни, с които да 
създаде весело настроение в 

първите часове на 2019 година.
А в първия ден от Новата 

2019 година, всички заедно ще 
гонят злите духове с атрактив-
ното Кукерски карнавал, сътво-
рен с много любов и старание 
от самите жители на планин-
ския град.

Банско запали коледните си 
светлини на Светлия Никулден

(Продължение от стр. 1)
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Всички знаем, че на Бъдни 
вечер се поднасят нечетен брой 

ястия, но когато се стигне до 
планиране на менюто, започва-
ме да се лутаме межди десетки 
рецепти, всяка от които претен-
дира да е най-вкусната. Събрах-

ме на едно място точно девет 
традиционни (и не чак толкова) 

рецепти за Бъдни вечер - пре-
дястие, основно, десерт и по-
неже на Бъдни вечер не се пие 
вода - рецепта за ошав. 

С малко мобилизация и добра 
организация менюто ще е е го-
тово бързо-бързо и ще остане 

време за декорацията на масата. 
И за нас самите. 

Какво се слага на Бъдни ве-
чер, освен ястия?

Добре е покривката да е чер-
вена, не защото с този се асо-
циира обикновено Коледа, а и 

защото червеният цвят предиз-
виква оживление и добър апе-

тит. Още по-автентично би 
стояла традиционна българска 
покривка. 

Символите на трапезата, ос-
вен ястията, са:

Орехи, лешници - нашенски-
те ядки. Те са символ на силата 

на българския дух.
Сушени плодове - през зимата 

те са символ на пло-
дородието.

Чесън и лук - оли-
цетворяват здравето 
и неуязвимостта сре-
щу болестите.

В купичка можете 

да сложи-
те зърна, 
които на-
б ъ б в а т : 
ориз, бул-

гур, жито, 
боб, леща, 

нахут 
- сим-
вол на 
расте-
жа и 
благополучието.

Не забравяйте и коледна-
та свещ - символ на един-
ството на семейството и 
връзката с предците.

Трапезата на Бъдни вечер
Обредна пита с квас за 

Бъдни вечер или постната 
Коледна питка с паричка - 
Боговица, бъдняк. Хлябът 
на Бъдни вечер е центърът, 
около който кръжи трапе-
зата. Ако успяхте или вече 
имате захванат квас, може-
те спокойно да пробвате 
един съвсем традиционен 

начин.
Салата "Мъката на бацила" - 

Салата от сезонни зеленчуци - 
ряпа, цвекло. Много питателна 
и вкусна салата за началото на 
вечерта.

Ориенталската разядка хумус 

е чудна идея за предястие.
Кисело зеле по добруджан-

ски. Традиционна рецепта от 
добруджанския край - ориз със 
зеле на фурна.

Пълнени чушки с боб. Класи-
ческа рецепта за пълнени сухи 
чушки с боб. Може и бобът да е 
от консерва.

Постни арменски сармички. 
Съчетават сладкия и соления 

вкус, те са тези, които искат да 
експериментират с нещо ново 
на така традиционния празник.

Зелеви сарми с праз и гъби. И 
в двата варианта са вкусни, а и 
могат да се пекат заедно - вку-
совете не си пречат, напротив.

Класическа рецепта за тикве-
ник. Тиквеникът е най-харак-
терният десерт за Бъдни вечер.
Съчетанието от тиква и канела е 
истинския дух на Коледа.

Б ъ д н и 
вечер не 
може и 
без ошав. 
Тази вече 
не се пие 
вода, а 
о ш а в . 
Това е 
нищо по-
вече от 
компот от 
с у ш е н и 
плодове , 
но ако 
плодове -
те са до-
машни и 
добавите 
малко ка-
нела - вку-
сът е не-
сравним с 
никой сок 
или безал-
кохолно. 

И да не 
у с п е е т е 
с точния 
брой - не 
е толкова 
с т р а ш -
но - може 
да са и 7, 
и 5 и т.н. 
Важното е 
да има на-
строение 
на масата. 
Но е пре-
красно и 
когато се 
по ст ара -
ем за нея. 
Доволно-
то дъвка-
не, въз-
хитените 

погледи и празните чинии на 
близките ни - нима има по-голя-

ма радост? Храната не е най-ва-
жното на Бъдни вечер, но опре-
делено прави впечатление.

Какво да сложим на масата на Бъдни вечер
9 ПОСТНИ ИДЕИ С РЕЦЕПТИ НА ЕДНО МЯСТО
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Колеж ABC 
организира

курс за огняри.
Телефон 

за връзка: 
0879599213

Шейната на Дядо Коледа вече 
е заредена с подаръци и елени-

те са в хангара в очакване на 
разрешение за излитане, така 

че, докато ние броим дните до 
пристигането на добрия старец 
ви предлагаме няколко любо-
питни факти за него.

1. Наименованията Санта 
Клаус и Дядо Коледа не 
са били синоними до 
XVI век

2. В 
най-ран-
н и т е 
и з о -

б р а -
же н и я 
Дядо Ко-
леда носи 
зелено наметало

3. Произходът на Санта Клаус 
се корени в холандските исто-

рии за Синтерклас (Свети Ни-
кола)

4. Холандците все още отбе-
лязват 

деня на светеца и си разменят 
коледни подаръци на 6 декем-
ври

5. Произходът на 
Дядо Коледа 
идва от 
с р е д -
н о -
в е -

ков -
н и 
и с т о -
рии, в 
к о и т о 
той е 
р а з -
д а -

в а л 
подаръци по Ко-

леда
6 . 

Най-ран-
ната известна 
употреба на 
наименова-
нието Дядо 
Коледа на 
английски е 
от 1773 г. в Аме-
рика

7. С червено наметало Дядо 
Коледа се сдобива през 1931 г. 

благодарение на рекламна кам-

пания на Coca 
Cola

8. Най-ста-
рото учи-

лище 
з а 

д я -
доколедовци в све-

та е основано 
през 1937 г. 

от Чарлз Ха-
уърд в Ми-

ч и г а н , 
САЩ

9 . 
П р е з 
2 0 1 3 
г. Нел-
с ъ н 
Манде-
ла става 

първата 
личност, 

обявена от 
премиера 
на Грен-
ландия за 
Дядо Ко-

леда на годи-
ната

10. Съвремен-
ният имидж на 
добрия старец, 
който управлява 
шейна с летящи 
елени и се спуска 

през комините, се 
дължи на поема 
на Клемънт Кларк 
Мур от 1823 г.

10 любопитни факта за Дядо Коледа
ШЕЙНАТА ВЕЧЕ Е ЗАРЕДЕНА С ПОДАРЪЦИ И ЕЛЕНИТЕ СА В ОЧАКВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗЛИТАНЕ
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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

ПЪЛНЕНИ СУХИ ЧУШКИ 

С НАХУТ И КИСЕЛО ЗЕЛЕ
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
400 г нахут
500 г кисело зеле
8-10 бр. сухи червени чушки
2-3 глави лук или 2 стръка 

праз лук
3/4 ч.ч. олио
сол
подправка по избор - джо-

джен; чубрица; копър;

Начин на приготвяне
Нахутът се накисва в студе-

на вода за 10-12 часа, излива 
се тази вода, налива се нова 
студена вода, кипва се за десе-
тина минути, отново се излива 
водата. Измива се. След това се 
сварява, отцежда и се смачква (с 
вилица или най-лесно с реше-
тъчния пасатор от кухненските 
прибори).

Сухите чушки се измиват и 
предварително се накисват в 
топла вода да омекнат. С дебела 
игла или с острия връх на ножче 
правя дупки около дръжката на 
чушката. Така по-лесно навлиза 
от водата в чушката и тя омеква 
по-бързо. След това внимателно 
се почистват от семето, за да не 
се разкъсат.

Киселото зеле се отцежда 
много добре и се нарязва на 
ситно.

Лукът също се нарязва на сит-
но и се задушава в 3-4 с.л. олио. 
Прибавя се зелето и под капак 
се задушават около 15 минути, 
за да омекне зелето.

Добавя се намачкания нахут и 
желаната подправка. Разбърква 
се добре, захлупва се и на много 
слаб огън се оставя да ври поне 
10 минути, за да може нахутът 
да поеме от солеността на зе-
лето. Сместа е гъста, затова от 
време на време се разбърква, за 
да не загори. Пробва се на сол 
и ако е необходимо се досолява. 
Оставя се настрани, за да поиз-
стине малко.

С тази смес се пълнят плътно 
чушките. Отворът им се потапя 
в брашно, за да се запечата.

Редят се в тава. Ако остане от 
сместа, тя се разпределя между 
чушките. Долива се 1 чаша теч-
ност - смес от зелев сок и вода, 
съотношение на вкус, поливат 
се с тънка струйка олио и се 
пекат в умерена фурна - 180С, 
докато чушките леко се запекат.

Поднасят се изстинали.

За втора година учениците от НУ „Св. 
Паисий Хилендарски” гр. Банско се вклю-
чиха в международeн турнир „Матема-

тика без граници”. От явилите се 51 уче-
ника, 6-ма завоюваха медали. Това са: 1. 

Костадин Джупанов – 2 а клас – Сребърен 
медал 2. Милуш Панчев – 3 б клас– Сребъ-
рен медал 3. Методи Баненски – 4 б клас– 
Сребърен медал 4. Иво Балевски -3 а клас– 

Бронзов медал 5. Цветина Кушлева– 4 б 
клас – Бронзов медал 6. Кристиян Милев 
– 4 б клас – Бронзов медал В есенния кръг 
на VI международeн турнир „Математи-
ка без граници” участваха 21 298 ученици 

от 20 страни.
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Динамичен период, изпълнен с мно-
го и най-различни събития, неочаква-
ни шансове и също толкова неочаква-
ни пречки. Най-важното е да бъдете 
спокойни и да не позволите да ви изва-
дят от равновесие. 

Не се впускайте в рисковани спеку-
лации. От вас се искат хладнокръвие и 
трезва мисъл, така че бъдете нащрек и 
не се увличайте прекомерно. Момен-
тът е напрегнат за служебно ангажи-
раните. 

Моментът не е подходящ да прокар-
вате своите инициативи. Не бързайте, 
особено ако не сте напълно уверени в 
правилността на начинанията си. Пос-
тарайте се да подходите към нещата 
трезво и без предубеждение. 

Изчакайте развоя на събитията. Те 
ще ви подскажат какво трябва да напра-
вите и коя е най-печелившата тактика. 
Не става дума за обичайните всеки-
дневни ангажименти, а за бъдещето на 
нещо важно за вас. 

Очаквайте проясняване на ситуация-
та. Нещо, благодарение на което ви се 
разкрива истинския смисъл на случва-
щото се. Това означава, че сте дости-
гнали до важен момент, така че следете 
внимателно всичко. 

Ситуацията бързо се променя. Вло-
жете всички сили в започнатото, няма 
да съжалявате. Разпределете добре 
времето си и действайте. Нагласата за 
победа най-сигурно ще ви отведе до 
целта. Късметът е с вас и в любовта. 

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. 

Срещи и контакти поглъщат цялото 
ви време. От друга страна това е добре, 
защото ще научите нещо, хвърлящо нова 
светлина върху нещата. Може да е за ра-
ботата, може да е в личен план. Желани 
домашни новости. 

Гледайте на нещата мащабно, за да ви-
дите перспективите. И не пренебрегвайте 
интуицията си, ще ви подскаже какви са 
мотивите на другите, също тенденциите 
за развитие на ситуацията. Радват ви при-
добивки. 

Наред с приятните има и неприятни 
изненади. Старайте се да държите емо-
циите си под контрол и не бързайте да 
изказвате мнение или да правите какво-
то и да било, без да обмислите ситуаци-
ята докрай. 

Най-после смисълът на конкретен 
проблем се изяснява и вече сте наясно 
не само с развитието на нещата, но и с 
бъдещите тенденции. Хубавото е, че 
перспективите са благоприятни. Интим-
на радост. 

Вървете решително по избрания път и 
смело пропагандирайте своите идеи. Ва-
шата увереност и ентусиазъм се придават 
и на другите, така че можете да разчитате 
на разбиране и подкрепа. В работата сте 
стабилни.

17 Св. прор. Даниил и св. 3 отроци Анания, Азария и Мисаил
18 Св. Модест, патр. Йерусалимски. Св. мчк Севастиан и дру-

жината му
19 Св. мчк Бонифаций. Св. мчк Бонифаций, еп. Фарентийски. 

Св. Григорий Омиритски
20 * Св. свщмчк Игнатий Богоносец. Св. Йоан Кронщадски. 

(Игнажден) (Предпразн. на Рождество Христово)
21 Св. мчца Юлиания и мъченици с нея 500 мъже и 130 жени 

в Никомидия
22 Св. вмчца Анастасия
23 † Неделя пред Рождество Христово. Преп. Наум Охрид-

ски. Св. 10 мчци в Крит. Св. мчк Геласий
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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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