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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Нашите млади таланти в 
ските премериха сили на пис-
та „Витошко лале”, където 
се проведе държавното пър-
венство по ски алпийски дис-
циплини при момичетата и 
момчетата - младша и старша 
възраст (от 14 и до 16 години). 
Организатори са "Витоша ски" 
АД и БФСки. В гигантския 
слалом победителка при мо-
мичетата младша възраст до 
14 г е Бояна Радева (Юлен). 
Среброто остана за нейната 
съотборничка Стефани Въле-

Изключително представяне на 
нашите деца на държавното първенство 

по ски алпийски дисциплини

(Продължава на стр. 3)

За поредна година 
Банско е домакин и съ-
организатор на прес-
тижния Междунаро-
ден детски конкурс 
Little Miss & Mister 
Galaxy 2019, който се 
провежда между 17 и 
22 март в града. Деца 
от цял свят, обединени 
от любовта към Бъл-
гария и Банско, вече 
огласят старинните 
улички на града с жиз-
нерадостния си смях.
Тази година, освен 
традиционните учас-
тници от Южна Аф-
рика, Индия, Грузия, 

Кметът Георги Икономов 
се срещна с малките таланти от 
десетото юбилейно издание на 

Международния детски конкурс 
Little Miss & Mister Galaxy 2019

(Продължава 
на стр. 2)
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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

Русия,Македония, България, 
Румъния за пръв път има гости 
от Малта и Узбекистан. Мла-
дите претенденти за титлата се 
срещнаха с кмета Георги Ико-
номов, за да поднесат своите 
подаръци, символизиращи дър-
жавата, която представляват. От 
своя страна той ги поздрави за 
участието им в конкурса, като 
им пожела да създават приятел-
ства и добри спомени от Банско. 
На всички участници бяха по-
дарени традиционни сувенири 
символи на града. Жителите и 
гостите на Банско ще имат въз-
можност да се насладят на фи-
нала на конкурса, който ще се 
проведе на 22.03. от 16.00 часа 
в залата на Посетителския цен-
тър.

(Продължение от стр. 1)

Кметът Георги Икономов се срещна с малките таланти 
от десетото юбилейно издание на Международния детски 

конкурс Little Miss & Mister Galaxy 2019

Във Villars Sur Ollon, Швей-
цария се проведе Световно 

първенство по Ски-алпинизъм 
в четири дисциплини - спринт, 
индивидуално, скоростно из-
качване и отборно.

България беше представена 
от двама състезатели - Никола 
Калистрин от Банско и Кирил 
Николов - Дизела.

В първия състезателен ден се 
проведе спринт в къса дистан-

ция, която включва изкачване 
със ски с колани, по специално 

създадени изкуствени серпен-
тини, както и етап с ходене по 
обувки. Никола Калистрин се 
класира на 46 място, от 68 учас-
тници мъже .

В индивидуалната дисципли-
на, която се проведе на 12.03, 
Никола Калистрин се класира 
на 49 място от 77 мъже. Със-
тезанието представляваше 6 

последователни изкачвания и 
спускания в рамките на 15 км 
и преодоляна денивелация от 
1700м, която включва и 2 етапа 
по обувки. Трасето на състеза-
нието бе технично, с трудни и 
дълги изкачвания, с много сер-
пентини, и ледени спускания по 
фирн. В дисципли-
ната - скоростно 
изкачване, Нико-
ла Калистрин зае 
49 място, с време 
31минути.

С това българ-
ското участие на 
световното пър-
венство приключи.

Няколко дни 
по-късно се про-
веде състезание-
то Rossa ski Raid 
в италианското 
градче Макуняга, 
което се намира 
по южната стена 
на масива Монте 
Роза на границата 
на Италия с Швей-
цария.

В състезанието взеха учас-
тие двама състезатели на клуб 
„Алпирински Банско“ - отново 
Никола Калистрин и Ивона Ми-
хайлова .

Трасето бе под стената на 
връх Дюфор Шпиц 4634м, вто-
рият по височина в Алпите 

след Монблан, като състезание-
то включваше 4 изкачвания , с 
дължина 19 км и денивелация 
от 1600м. 

На финала Ивона Михайлова 
се класира 3 - та при жените, а 
Никола Калистрин стана 16 -ти 
от 77 състезателя.

Банско участва на две международни
 състезания по ски – алпинизъм
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ФОТООКО

ва, а състезателката на ски клуб 
Банско Симона Цекова се наре-
ди на престижното шесто място. 
При момчетата в тази възраст 
Иван Кузманов (Юлен) зае вто-
ро място, а представителя на СК 
”Банско” Георги Проев зае пет-
надесето място. Първи при мом-
четата до 16 години е Костадин 
Каферинов (Юлен), пред Иван 
Главчев (Юлен). Никола Геор-
гиев от СК (Банско) се класира 
девети. Във възрастовата група 
до 16 при момичетата Лиляна 
Питова (Банско) се окичи със 
среброто, а съотборничката и 
Ива Скабрина се класира седма.

В дисциплината слалом от 
втория ден на държавното пър-
венство стартираха 75 алпийци 
при децата (до 14 и 16 г). При 
момичетата младша (до 14 г) 
титлата след тази в гигантския 
слалом от понеделник, отново 
отиде при Бояна Радева (Юлен), 
втора Виктория Вачева (Юлен) 
за трето място се пребори със-
тезателката на СК (Банско) 
Симона Цекова, а Александра 
Карадимова от СК (Банско) се 
класира седма. При момчетата 
в тази възраст първи е Борислав 
Хаджистоянов (Юлен), а състе-
зателят на СК „Банско” Георги 
Проев успя да се класира осем-
надесети, сред сериозната кон-
куренция. При момчетата до 16 
години убедително доминира 
Костадин Каферинов (Юлен), 
следван от съотборника си Иван 
Главчев. Титлата при момичета-

та в тази възраст грабна Юлия 
Златкова (Юлен). Лиляна Пито-
ва (Банско) се окичи с бронз, а 
Ива Скабрина (Банско) се класи-
ра четвърта. Призьорите от два-
та дни получиха медалите си от 
Георги Бобев, вицепрезидент на 
БФСки, Красимир Хаджидинев, 
член на УС на БФСки, Радослав 
Пеев (Витоша ски), Георги Глав-
чев (Юлен), Виктор Гичев, ди-
ректор на състезанието и Мария 
Киркова (Юлен).

(Продължение от стр. 1)

Изключително представяне на 
нашите деца на държавното първенство 

по ски алпийски дисциплини

С гала представление завърши десетото юбилейно издание на Международния 
детски конкурс Little Miss & Mister Galaxy 2019.

На провелото се на Витоша 
Държавно първенство по ски 

алпийски дисциплини, учас-
тниците от ски клуб „Банско” 

спечелиха 3 медала и няколко 
призови класирания в топ 10.

В първия ден от състезанието, 
в дисциплината Гигантски сла-

лом за възрастовите групи до 14 
и 16 години, Симона Цекова и 

Александра Карадимова се 
класираха на 6-то и 8-мо 
място.

При момичетата до 16 го-
дини, Лили Питова зае вто-
ро място, Ива Скабрина се 
класира 6-та, а Tайс Тош-
кова зае 9-та позиция. При 
момчетата в същата възраст 
Никола Георгиев зае 9-то 
място.

През втория ден се про-
ведоха стартовете в дисци-
плината Слалом. Симона 
Цекова зае 3-то място при 
момичетата до 14 години, 
а Александра Карадимова 
зае 7-мо място.

Лили Питова отново се 
качи на почетната стълбич-
ка, но този път на 3-то мяс-
то, Ива Скабрина се нареди 

4-та, а Тайс Тошкова отново бе 
9-та.

3 медала за банскалии в Държавното 
първенство по ски алпийски дисциплини

На 15.03.2019г. в ТУ-София, 
филиал Пловдив, се проведе 
регионалния кръг 
на национално-
то състезание по 
приложна електро-
ника „Мога и зная 
как“. Отборите от 
ПГЕЕ - Банско, с 
ръководител инж. 
Димитър Денизов, 
представени от 
Сиян Питов и Лю-
бомира Пчелина в 
първа възрастова 
група и Георги Ба-

лев и Мария Колчагова – втора 
възрастова група, спечелиха 

първите места. 
Сиян Питов и Георги Балев 

грабнаха златото в индивидуал-
ното класиране, изпреварвайки 
представителите на професио-
нални гимназии от Пловдив, 
Пазарджик, Петрич, Кърджали, 
Мадан, Хасково и Карлово. Този 
успех е прецедент в състезание-
то, което има деветгодишна ис-
тория. Георги Балев получи сер-
тификат и възможност за избор 
да продължи образованието си 
без приемен изпит в Техниче-
ския университет в град София 
и град Пловдив.

Безапелационна победа на ПГЕЕ – Банско, 
на регионален кръг в Пловдив
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Група млади хора включиха 
в националната благотворител-
на кампания „Капачки за бъде-
ще”, която се провежда за трети 
път в България. Те монтираха в 
центъра на града голямо сърце 
от метал, изработено с техни 
средства. Десетки деца от Бан-
ско донесоха събраните от тях 
пластмасови капачки, с които 

започнаха да го пълнят. Със съ-
браните средства ще бъдат за-
купени кувьози за болниците в 
страната. 

Кампанията продължава и 
Бански вестник приканва граж-
даните да се включат в нея. Нека 
всички покажем съпричастност 
към тази изключително благо-
родна кауза.

„Капачки за бъдеще“ 
и в Банско

Занятия на тема „Запазване на 
местопроизшествие и снемане 

на пръстови отпечатъци“ бяха 
проведени пред ученици от VI 
клас в различни училища в гр. 
Банско, гр. Добринище и с. Мес-
та. От инспектор Катя Чакърова 
и експерт криминалист от РУ – 

Банско, децата бяха запознати с 
дейността на полицейските слу-

жители при получаване на сиг-
нал за извършено престъпление, 
как се запазва местопроизшест-
вие, как се обработват устано-
вените следи и как се снемат 
пръстови отпечатъци на запо-

дозрени лица. На малчуганите 
бе предоставена възможност 

да снемат сами собствените си 
пръстови отпечатъци от различ-
ни повърхности и им бе обясне-
но как това помага при устано-
вяването на извършителите на 
криминални деяния.

Ученици от Банско, Добринище и с. Места
се запознаха с дейността на полицейските 

служители при запазване на местопроизшествие 
и снемане на пръстови отпечатъци

В СУ „Неофит Рилски“ отбе-

лязаха Световния ден на водата. 
Учениците от клубовете по 

интереси: „Млад природолюби-

тел“, „Малък природолюбител“ 
и „Млад изследовател – бил-

кар“, заедно със своите ръково-
дители, бяха подготвили цяла 
програма, чрез която да запоз-
наят съучени-
ците си колко е 
важна водата за 
нас. Предста-
вени бяха ин-
тересни макети 
и презентации 
по темата, из-
готвени под 
ръководството 
на учителите. С 
много усмивки 
и вкусен бил-
ков чай всич-
ки в училище 
отпразнуваха 
Световния ден 
на водата.

Световният 

ден на водата се отбелязва вся-
ка година на 22 март. Темата на 
Световния ден на водата през 

2019 г. е „Вода за всички! Всеки 
е важен!“, в съгласие с основ-
ния поет от страните ангажи-

мент в Програ-
мата на ООН за 
устойчиво разви-
тие до 2030 годи-
на. Чрез мотото 
на тазгодишната 
кампания „Вода 
за всички! Всеки 
е важен!“ се ак-
центира, че пра-
вото на достъп до 
вода е основно 
човешко право и 
никой не трябва 
да бъде забравен, 
при осигуряване-
то на свободен и 
лесен достъп до 
питейна вода.

В СУ „Неофит Рилски“ отбелязаха 
Световния ден на водата
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Банскалии живеят с чувство-
то за оригиналност и самобит-

ност на своя говор, което е ясно 
забе-лежимо във всяка тяхна 
фраза. В книгата „Банско (из-
следвания и материали) почти 
всички изследователи акценти-
рат върху спецификата на гово-
ра на банскалии, който рязко се 
отличава от говора на жителите 
от околността. Важна е конста-
тацията, направена въз основа 
на стари паметници и запазе-
ни тефтери, че те са писани на 
говорим и книжовен български 

език от просветени жители на 
Банско. На такъв език се е го-
ворело и писало по цялата земя 
българска. Към него се насло-
яват диалектни особености в 
речниковия състав, фразеоло-
гичните съчетания и интонаци-
ята. Първото нещо, което ухото 
долавя е, че тукашните хора 
говорят меко и напевно протяж-
но, досущ като песен. Банската 
реч има неподражаемо звуче-
не, дълбоко смислена и почти 
винаги с подтекст. Истинският 
банскалия и сега говори на своя 
чист и мъчен диалект, който 
от мнозина се възприема като 
чужд език. Столичен журналист 

в интервю с краеведа Гьорката 
Ушев го запитал защо банска-

лии с външни хора говорят на 
литературен български език, а 
помежду си на банскалийски 
диалект. „Това ни свързва с об-
щото потекло, с прадедите. Бан-
скалия като се връща за дома, 
още като види Предела и Бан-
ско, вече започва да говори на 
бански. Стъпил е на земята, къ-
дето му е всичко мило и родно. 
Роден му е чудесният бански 
говор. Сутрин, когато започва 
да се съмва, банскалията казва 

„Забелва се", а след пладне „на 
заод сънце". Ако близък човек 
е нещастен или е в беда, казва 
„не ми втеква", което значи - 
не мога да се зарадвам, защото 
другите страдат." Журналистът, 
който бил и поет, се съгласил с 
бай Гьорката и добавил: „Наис-
тина чуден е този банскалийски 
говор - леко напевен, с мелодия 
на бълбукащ пирински поток. 
Шуми като борика, като вятъра, 
който вее в гората... Благ и леещ 
се говор, какъвто няма нийде 
другаде. Как само мило и меко 
банските баби се обръщат към 
внучето си „Йела, гале-е".

Банскалии мислят в образи и 

често се изразяват метафорич-
но, това им е вродено. Банска-

л и й к а 
изказва 
с в о е 
у ч у д -
в а н е , 
че в съ-
седната 
къща са 
се раж-
д а л и 
„ с а д е " 
м о м -
ч е т а , 
а сега 
снахите 
раждат 
„ с а д е " 
момиче-
та. От-
говорът 
на све-
кървата 
е пре-
даден с 
п о д хо -

дяща метафора: „В една черга 
требува да се сменят клепките, 
не може само синьо или само 
червено". На небанскалията 
трябва да се обясни, че клепка 
означава цветната полоса на 
черга и за да е чергата шарена 
трябва да се сменя. Съседът 
на бай Гьорката 
Ушев го пита: 
„Оти, Гьорко, 
само на твоя 
покрив нема 

ярем?" Банска-
лията няма нуж-
да от пояснение 
за какво става 
дума - антената 
прилича образно 
на ярем.

В говора на 
Банско няма 
много, много 
„якане". Така е 
във всички за-
падни български 
наречия. Напри-
мер - хлеб, нема, 
вера, техна, дес-
на, лева. Твър-
де характерна 

особеност в банския диалект е 
членуването на думите от мъж-
ки род в множествено число 
с „е", вместо с „те". Примери: 
орач-ораче, говедар-говедаре. 
Тази характерна форма се сре-
ща и в Паисиевата история.

В банскалийския диалект в 
много думи се изпуска звукът 
„х". Примери: хляб - леп, хара-
мия - арамия, халище - алишче, 

хайти - айти.
Интересен факт е, че само 

в говора на банскалии буква-
та „щ" се произнася „шч" без 
изключение. Примери: баща 
- башча, плащам - плашчам, 

къща - кашча, щерка - шчерка. 
Въпросът заслужава задълбоче-
но езиково изследване, но и на 
пръв поглед се натрапва влия-
нието на руски звук или по-точ-
но на украински. Още повече, 
че се срещат в банския диалект 
думи заимствани от тези сла-
вянски езици, като Глазне - от 
глаза, ужин, плюшчия. Бие на 
очи и мекотата в банската реч, 

като - чека-
льня. Под-
ч е рт а н ат а 
протяжност 
в интонаци-
ята в говора 
на банска-
лии пак ни 
о т п р а щ а т 
към руския 
език.

Го л я м а -
та отлика 
на банския 
диалект в 
л е кс и кат а 
и произно-
ш е н и е т о , 

неговата устойчивост и консер-
вативност заедно с характерния 
бит, носии и домостроителство 
свидетелстват за един различен 
произход на банскалии от оста-
налите разложани.

Уникалният бански говор
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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 93000

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 ФОТООКО

ОРИЗ ПО КАНТОНСКИ

30 МАРТ- 04 АПРИЛ

Читалище „Н. Вапцаров“

Международен танцов фес-
тивал „Утринна звезда”

М. АПРИЛ

Читалище „Н. Вапцаров“

Седмица на детската книга 
– литературни четения с уче-
ници от началните класове

12-14 АПРИЛ

Читалище „Н. Вапцаров“

Детски фестивал на изку-
ствата „Планински перли”

21 АПРИЛ

Читалище „Н. Вапцаров“

„Букет за цветница“ – праз-
ничен концерт

25 АПРИЛ

Музеен комплекс – Бан-
ско-Велянова къща

Велики четвъртък: „Със 
слънце замесен е хлябът” – 
Народната традиция по Ве-
ликден – да знаем, да помним, 
да предаваме: месене на риту-
ални хлябове и боядисване на 
великденски яйца с природни 
багрила. Съвместна проява 
на читалище „Н. Вапцаров” и 
Музеен комплекс

28 АПРИЛ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

Празничен Великден-
ски концерт и конкурс за 
най-здраво великденско яйце, 
съвместна проява  на читали-
ще „Н. Вапцаров“ и  Община 
Банско

06 МАЙ

Площад „Независимост“ 
– гр. Добринище

„Гергьовски люлки“ – въз-
раждане на традицията

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
250 г ориз
50 г грах

2 бр. тънки филийки шунка
2 бр. яйца
1 глави лук
10 г масло
2 с.л. олио
2 с.л. соев сос
сол, черен пипер

Начин на приготвяне
Оризът се сварява и се ос-

тавя на студено. Маслото се 
разтопява в тиган, изсипват 
се разбитите със соев сос 

яйца и се изпържва тънък 
омлет. Изстудява се и се на-
рязва на ивички. 

Ситно нарязаният лук се за-
пържва в силно сгорещеното 
олио. Прибавят се шунката, 
нарязана на ситно, и граха. 
Прехвърля се в друг съд и в 
същия тиган се изсипва ориза 
и се пържи на силен огън 2-3 
минути, като се бърка непре-
къснато. Огънят се намаля, 
прибавят се шунката, омлета 
и зеленчуците и се оставя за 
още 2-3 минути на печката. 
Сервира се с пиле.

На 21 и 22 март, на сцената на чита-
лище „Никола Вапцаров”, балетната 

трупа на Варненска опера, заедно с 
гостуващи солисти от Русия, Италия 
и Испания представи ярки образци на 
танцовото изкуство, в рамките на пе-
тото издание на Банско Балет 2019.
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Напрегнат период, изпълнен с много 
и най-различни новини, 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. 

Не се поддавайте на лъжливи надежди 
и представи. Дошло е време да отделите 
реалното от нереалното, възможното от 
невъзможното, плявата от зърното. В мо-
мента липсата на концентрация и повише-
ната емоционалност ви правят уязвими.

Бъдете спокойни, основата ви е ста-
билна. Така че можете да бъдете си-
гурни по отношение по-нататъшното 
развитие на събитията. Благодарение 
добрата база вашите дейности ще се 
ускорят. Късметът е с вас и в работата.

Движете се към целите си последо-
вателно и търпеливо. Покажете се като 
надежден и реалистично мислещ човек. 
Нека чувството ви за реалност бъде во-
дещо във всичките ви действия. Не е 
време и за професионални инициативи.

Използвайте многобройните си спо-
собности. Условията са динамични, ще 
бъде жалко за досегашните ограниче-
ния, ако изпуснете момента за действие. 
Периодът е силен в професионално от-
ношение.

Намислили сте нещо, планът ви е 
доста амбициозен, но за осъществя-
ването му е необходимо още време. 
Запасете се с търпение и не бързайте. 
Не сте обмислили детайлно своята 
стратегия. 

Не бъдете лековерни и не надценя-
вайте силите си. Огледайте нещата от 
всички страни, за да се спрете на нещо 
определено. Може да става дума за ра-
ботата или за бъдещето на важен въпрос. 
Интимно разочарование. 

Внимавайте да не станете жертва на 
заблуди или на собствените си завишени 
очаквания. Дошло е време да отделите 
плявата от зърното и да наблегнете само 
на онова, което наистина е реално. До-
машни тревоги. 

Не се опитвайте да променяте какво-
то и да било със сила. Времето за дейст-
вия още не е настъпило, така че следете 
внимателно всичко случващо се, за да 
си извадите съответните изводи. В лю-
бовта преживяванията са болезнени. 

Вярвайте в своята щастлива звезда. 
Бъдете оптимист и не й пречете да се 
прояви. Доверете се на инстинкта си и 
ще се уверите, че всичко в живота ви е 
крачка към вашето благополучие. Рад-
ват ви и придобивки. 

Оставете временно всичко така, както 
е и изчакайте развоя на събитията. Те ще 
ви подскажат какво трябва да направите 
и коя е най-печелившата тактика. В лю-
бовта чувствата са смесени, но за момен-
та липсва надеждност и стабилност. 

Уверете се доколко всички детайли и 
подробности са осъществими и помисле-
те какво зависи от вас, и какво от други 
хора. Само така ще успеете да се спра-
вите с делата си. За някои най-важни се 
оказват административни ангажименти.

1 Преп. Мария Египетска. Св. свщмчк Аврамий Български
2 Преп. Тит Чудотворец
3 Преп. Никита Изповедник, игумен Мидикийски (Прежд. лит.) (Тип. 

436)
4 Преп. Йосиф Песнописец и Георги в Малея. Св. свщмчк Никита Серски
5 Св. мчци Теодул и Агатопод (Прежд. лит.) (Внасяне на светия Кръст)

(Тип. с. 436) (Вечерта Малко повечерие с Богородичен канон и акатист IV 
статия)

6 * Успение на св. Методий Славянобългарски. Св. Евтихий, патр. Кон-
стантинополски. Св. мчци Тимотей и Диоген. (Злат. лит.) (Тип. с. 265)

7 † 4 Неделя на Великия пост Преп. Йоан Лествичник. Преп. Георги, 
еп. Митилински. Гл. 4, утр. ев. 1, ап. Евр. 6:13-20 (с. 330), лит. ев. Мк 9:17-31 
(Вас. лит.) (Тип. с. 436)
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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


