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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Тук 
е мястото 

за Вашата реклама! 
--------

0892 287 907
banskivesti@abv.bg

На своя редовна сесия, Об-
щинският съвет гласува Про-

грамата за развитие на туризма 
в Община Банско и прие отчет 

за предходната 2018 година в 
сектора. Основните цели на 

Програмата са създаване на 
нови туристически атракции 

и културни маршрути, стиму-
лиране и промотиране на ал-

тернатив-
ни форми 
на зимния 
т у р и зъ м , 
базирани 
на култур-
н о - и с т о -
рическото 
наследство 
и уникал-
ните при-
родни да-
дености на 
Общината. 
П р е д в и -
дено е и 
у ч а с т и е 
на общи-
на Банско 
в иници-
ат и в н ат а 
група на 
с ъ с е д -

Общинският съвет гласува 
Програмата за развитие на 
туризма в Община Банско

(Продължава на стр. 3)

На 23.03 се проведе тра-
диционното състезание от 
календара на БФКА по ски- 
алпинизъм – купа Мальови-
ца. Победители при мъжете в 
дисциплината отборно стана-
ха Никола Калистрин и Иван 
Геров от клуб "АлПиринСки" 
Банско. При жените първо 
място зае Ивона Михайлова, а 
второ място спечелиха Миха-
ела Георгиева и Яница Злате-
ва също състезателки от клуб 
"АлПиринСки”. Ден по-късно 
се проведе и държавно пър-
венство по ски-алпинизъм. 

Отлично представяне 
на купа Мальовица

При дис-
ц и п л и н ат а 
спринт клуб 
"АлПирин -
Ски" спече-
ли четири 
медала. Злат-
ни медали 
за Никола 
Ка л и с т р и н 
и Ивона 
Михайлова, 
бронзов за 
Иван Геров 
и сребърен за 

Яница Златева.

БАНСКАЛИИ

 „Утринна звезда” отново 
изгрява в Банско и 
таланти от всички 
възрасти показаха 
уменията си. Тази 
година фестива-
лът бе разделен в 
два формата - тан-
цов шампионат и 
творчески лагер. 
Даровитите деца 
ще взеха участие в 
раздели: театрално 
изкуство, музика, 
изобразително из-
куство и танцово 
изкуство.

Организаторите на фестива-

ла от арт академия „Утринна 

звезда”, член на междунаро-
ден танцов съвет UNESCO, 

не само предоставиха на учас-
тниците възможност за 
изява, но и създададоха 
приятелска среда, в коя-
то групите общуваха и 
обменяха опит. С тази 
цел бяха организирани 
множество семинари и 
майстор класове, воде-
ни от журито на фести-
вала и сертифицирани 
специалисти. Концерт - 
продукцията  се прове-
де в читалище „Никола 
Вапцаров”. Фестива-
лът се провежда всяка 

година със съдействието на 
Община Банско.

Банско отново столица на таланти в XXVI-ото 
издание на Международния фестивал 
на изкуствата „Утринна звезда“ – 2019
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На летище София Иван Ве-
зюв, сребърен медалист от Све-
товните летни игри "Спешъл 
Олимпикс" - 2019, бе посрещ-
нат с емоции и радост от своите 

близки и приятели. 
Нашето момче развя знамето 

на града, щастлив, че е донесъл 
сребърното отличие за своя ро-
ден град. 

Още с 
п ъ р в и -
те думи  
Иван бла-
годари на 
кмета на 
Общината 
– Георги 
Икономов 

за подкрепата и съ-
действието, оказано 
му при подготовката 
за игрите.

Банско посрещна своя 
герой на летище София

След успехите на своите въз-
питаници от Школата по на-

родно пеене и народни инстру-
менти и дейности по интереси 
„Свирим, пеем и мечтаем” към 
НУ „Св. П. Хилендарски” – 
Банско, признание получи и 
техният ръководител Марин 
Бърдарев. 

Той бе удостоен с „Първа на-
града – ЛАУРЕАТ” във виде-

оконкурса „Децата и фолклора 
– 2019”. Конкурсът е ежегоден 
и се провежда във Варна, а на-
граждаването на лауреатите се 
проведе в Пловдив на 24-ти март 
на заключителния гала-концерт. 
Целта на конкурса е изява и 

популяризиране постиженията 
на учителите по музика с де-
цата в областта на фолклора. В 
конкурса са взели участие над 
120 учители по музика от ДГ, 
НУ, ОУ и СУ от цялата страна. 
Всички 
у ч а с -
т н и ц и 
са оце-
нени от 
ко м п е -
т е н т -
н о т о 
жури в 
състав: 
п р о ф . 
а к а д . 
М и л ч о 
Василев 
– ректор 
на Ака-
демията 
за музи-
к а л н о , 
танцово 
и изоб-
разител-

но изкуство - Пловдив, г-н Ни-
колай Гурбанов – председател 
на Български национален мла-
дежки фолклорен съюз, г-жа 
Павлинка Тодорова – музикален 
педагог в НУИ „Добри Хри-

стов” – Варна.
Марин Бър-

дарев участва с 
видео-материал 
от седем фол-
клорни песни из-
пълнени от него-
вите ученици на 

Заслужено признание последния съвместен концерт 
от миналата година през ме-
сец август с гост-изпълнители: 
Клавдия Драганова – учител по 
музика в Международна гим-
назия „Проф. д-р В. Златарски” 
– София, Ганчо Гавазов – дири-
гент на Представителен хор към 
НУФИ „Широка Лъка” и Петър 
Миланов – контрабасист на ан-
самбъл „Филип Кутев” – София.

Както е известно, малките 
таланти започнаха своето му-
зикално развитие, благодарение 
на Общинската лятна програма 
„Детско лято”, която се провеж-
да всяка година в Началното 
училище. От месец юни Школа-
та по музика очаква своите нови 
попълнения.
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ФОТООКО

ни общини, за изработване на 
Програма за изграждане на ре-
гионален клъстър „Туризъм”. 
Приоритети на Програмата са 
създаване на секция в сайта на 
Общината, в подкрепа на биз-
неса; организиране на приемна 
с общински служители и биз-
неса; обединяване действията 
на 23-те общини от клъстъра в 
сферата на туризма. 

Общинарите подкрепиха фи-
нансово и Начално училище 
„Паисий Хилендарски“, което 
тази година,през месец май, на-
вършва 90 години от създаване-
то си. Финансова подкрепа ще 
бъде оказана и на спортистите 
от таекуон-до клуб „ Хоук- Бан-
ско" , които ще участват на ев-
ропейското първенство в град 
Римини, Италия. 

По време на заседанието бе 
обсъдена и още една допълне-
на точка, която касае финансова 
помощ за отпускане на средства 
за лечение на дългогодишния 
треньор по биатлон и заместник 
- председател на ски клуб „Бан-
ско" Георги Джолев. Треньорът 
по биатлон се нуждае от спеш-
на операция на черния дроб в 

Турция. Съветниците гласуваха 
да бъдат отпуснати 3 000 лева 
от бюджета в помощ на Георги 
Джолев.

(Продължение от стр. 1)

Общинският съвет гласува 
Програмата за развитие на 
туризма в Община Банско

Среща на шампиони. Националният състезател по 
ски алпийски дисциплини Алберт Попов и сребърни-
ят медалист от Световните летни игри "Спешъл 

Олимпикс" Иван Везюв

От служители на СПС към 
група ОП при ОДМВР-Благо-

евград, пред ученици от VII 
клас от училища в Банско, До-
бринище и с.Места, бе прове-
дена демонстрация на техники 
за лична полицейска защита и 
използваните от полицейските 

служители помощни средства 
при задържане на правона-

рушители и извършители на 
престъпления. Основната цел 
на проведената демонстрация 
е децата да се насочат към раз-
личните видове спорт, а тези от 
тях, които се занимават с бойни 

изкуства да използват заучените 
техники единствено в спорта и 

при не-
и з б е ж н а 
с а м о з а -
щита, но 
в никакъв 
случай за 
насилие. 
От поли-
цейските 
с л у ж и -
тели бе 
пояснено, 
че при 
и з п ъ л -
нение на 
с л у ж е б -
ните им 
задълже-
ния тези 
техники и 
помощни 
средства 
се използ-
ват само 

и единствено в случаите, кога-
то това е крайно наложително, 
като се вземат всички мерки за 
опазване на живота и здравето 
на лицата,  срещу които са на-
сочени.  

Техники по лична полицейска 
защита бяха демонстрирани 

пред ученици в Банско, 
Добринище и с. Места

В Банско се проведе купа 
„Пирин” за юноши и девойки 
от 18 до 21 години, организи-
рано от Юлен АД. В първия 
състезателен ден, в слалома, 
Калин Златков (Юлен) се кла-
сира шести, но става шам-
пион на България до 21 г., а 
Георги Ергин, също от клуб 
Юлен, зае 10-то място и спе-
чели титлата до 18 г., при же-
ните втора се класира Симона 
Скробанска (Юлен). Златото в 
слалома грабна националният 
ни състезател Камен Златков. 
През втория състезателен ден, 
в гигантския слалом, звездите 
на българските алпийски ски 
се качиха на подиума - второ 
място за Алберт Попов, бронз 
за Камен Златков и четвърто 
място за Симона Скробанска 
(Юлен). Резултатите от състе-
занието са валидни и за дър-
жавното първенство, което 
ще се проведе на 27 и 28 март 
в Банско.

Състезатели от десет 
държави взеха участие 

в купа „Пирин“
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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

В Пловдив се проведе му-
зикално - фолклорен конкурс 
„Орфееви таланти“, конкурс, 
посветен на най-талантливите 
деца на България. За поредна 
година в това голямо музикал-
но събитие взе участие състав 
„Банска младост“, при читали-
ще „Никола Вапцаров -1894г., 
с ръководители иконом Георги 
Касапинов, Димитър Касапинов 
и Нели Александрова. Участни-
ците в конкурса бяха оценявани 
от авторитетно жури, съставено 
от музиканти и музикални педа-
гози. За изпълненията си певци-
те от Банска младост завоюваха 
златни медали и плакети. Като 
победител в конкурса, групата 
взе участие и в Гала концерта 
на лауреатите.

Злато за „Банска 
младост“ на 

„Орфееви таланти“

Под наслов „Защо ски бяга-
не“ се проведе открит урок на 

Бъндеришка поля-
на, организиран от 
треньорите на ски 
клуб Банско. В него 
се включиха учени-
ците и учителите 
от НУ „Св. Паисий 
Хилендарски” и СУ 
„Неофит Рилски“. 
Урокът започна с 
представяне на на-
шите шампиони 
и техните пости-
жения. Децата се 
запознаха с шам-
пионката от купа 
„Тополино“ Италия 
– Елена Петакова, 
която е и настояща 
треньорка в ски 

клуб Банско и с олимпийската 
шампионка от Солт Лейк Сити 

Ирина Никулчина. Урокът про-
дължи с кратка история на ски 

бягането, от който 
учениците научиха 

историята на този 
спорт и кога е създа-
ден първият ски клуб 
в Банско. Бяха демон-
стрирани стилове и 
ходове от състезате-
лите на ски клуба, 
след което децата 
имаха възможност 
да направят първи-
те стъпки в ски бя-
гането. С радостно 
любопитство те за 
първи път обуха "пи-
салките" и направиха 
първите спускания. 
Новите скиори имаха 
и възможността да се 
качат на кабинковия 

лифт, благодарение и съдей-
ствието на фирма ЮЛЕН АД.

Откритите уроци ще продъл-
жат.

Изключителен интерес към първия 
открит урок по ски бягане

За втора поредна година Об-
щинската организация на Жени 
ГЕРБ - Банско организира кон-
курс за дет-
ска рисун-
ка на тема 
" П р о л е т т а 
в моя роден 
град", в три 
категории: - 
За деца от 3 
до 8 години; 
- За деца от 9 
до 11 години; 
К р а с и в и т е 
творения на 
децата бяха 
п о к а з а н и 
във фоаето 
на читали-
ще "Никола 
Вапцаров" в града. Изложбата 
откри Евгения Тренчева - пред-
седател на общинската орга-
низация. По думите на Силвия 
Стоилова, тази година журито 
е било изключително затрудне-

но да определи победителите в 
трите категории, защото всяка 
рисунка пресъздава представа-

та на малчуганите за пролетта 
и родното място по един много 
свеж и оригинален начин. Гост 
на събитието бе кметът Геор-
ги Икономов, който поздрави 
малките художници и напомни, 

че за много неща, ние, възраст-
ните, трябва да се учим от де-
цата. Кметът връчи наградите 

на отличените 
и не пропусна 
да поздрави и 
представите-
лите на дет-
ската школа 
"Свирим, пеем 
и мечтаем", 
към НУ " Све-
ти Паисий Хи-
лендарски", с 
ръководител 
Марин Бър-
дарев, за из-
ключителните 
им успехи на 
националния 
конкурс "Ор-

фееви таланти". Малките сла-
веи бяха подготвили специал-
на програма за откриването на 
изложбата, която бе посетена 
от много родители, учители и 
граждани.

Изложба на детски рисунки грейна 
във фоайето на читалището в Банско
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Морбили е вид шарка извест-
на още като Брусница. Друго-
то и известно наименование е 
„дребна шарка”. Това е остро 
инфекциозно заболяване с ви-
русна етиология, което е силно 
заразно и се причинява от РНК 
вирус от род Morbilli virus. Ха-

рактерно за него е, че е много 
слабо устойчив във външна сре-
да.

Обичайно след като веднъж 
се преболедува срещу вируса, 
който го причинява, се изграж-
да естествен имунитет до края 
на живота на човека.

От морбили боледуват хора, 
които не са ваксинирани, като 
най-често това се случва във 
възрастта между 3 и 9 години. 
Случва се да се заразят и въз-
растни хора, като симптомите 
при тях са значително по-силни 
и опасни.

При майките, които са боле-
дували от морбили преди да 
забременеят, няма данни за ув-
реждане на плода, но трябва да 
се има предвид, че заболяването 
носи риск от аборти преждевре-
менно раждане.

Деца на майки, които са пре-
боледували от морбили, имат 
естествен имунитет до навърш-
ване на 3 месеца, след което по-
степенно намалява.

Симптоми при морбили
В първия етап това заболява-

не протича без симптоми, като 
той може да продължи от 7 дни 
до около 2 седмици. След него 
започва проявата на симптоми 
характерни за много вирусни 
заболявания: висока темпера-
тура (при тази шарка може да 
достигне до 40° C), кашлица, 
хрема. Може да се наблюдава 
обилно сълзотечение и парене в 
очите– фотофобия и конюнкти-
вит, а също така и подуване на 
шийните лимфни възли.

Специфично за морбили е по-
явата на петна Филатов-Коплик 

върху лигавицата срещу кътни-
ците. Те са сигурен признак за 
това заболяване. Три до четири 
дни след появата на първите 
симптоми се появява обривът. 
Пъпките характерни за тази 
шарка са съвсем малки, ярко 
червени и имат неправилна 
форма, по-често не са съпрово-
дени със сърбеж и имат склон-
ност към сливане. Разпростра-
нението им е от главата към 
крайниците с изключение на 
Атипичния морбили синдром, 
при който обрива започва от 
краката.

След 3-4 дни обриват започва 
да отшумява, а заедно с него и 
всички съпровождащи заболя-
ването симптоми.

Разпространение на морбили
Инкубационният период на 

заболяването е между 12 и 24 
дни, като най-често е около 14. 
Предава се по въздушно-капков 
път, вирусът се отделя в теч-
ността на носоглътъчния секрет 
на болния, при кашляне и ки-
хане той може да попадне вър-
ху рофарингеалната и назофа-
рингеалната лигавица, както и 
върху конюнктивите на хората 
в досег с болния и по този на-
чин да се заразят. Заболяването 
е силно заразно.

Диагностициране на морбили
Най-често диагнозата се по-

ставя от лекар на базата на кли-
нична картина и интервю дали 
пациента е бил в контакт с бо-
лен от морбили. Ако данни за 
контакт с болен няма, в начал-
ния етап диагностицирането е 
трудно, тъй като симптомите 
наподобяват вирусно заболява-
не. За да се изолира морбили 

може да се на-
прави изследва-
не на секрет на 
болния, но това 
на практика не 
се прилага.

Лечение на 
морбили

При нормални 
обстоятелства 
лечението се 
провежда в до-
машни условия, 
като не е необхо-
димо нищо спе-
циално. Добре 
е болния да е 
на течна диета 
– супи, пюрета, 
като количе-
ството течност в 
периода с висо-
ка температура 
трябва да е над 
2 литра. За ка-
шлицата може 
да се предпише 
сироп за кашли-
ца и освен това е 
добре да се под-
държа нормална 
влажност в по-
мещението. Бо-
лният трябва да 
се постави под 
карантина, за да 
се ограничи раз-
пространението 
на заболяването.

Ако обривът е 
съпроводен със 
сърбеж, се пре-
поръчват лосио-
ни за неговото 
о б л е кч а в а н е . 
При някои бо-

лни в редки случаи настъпват 
тежки усложнения, при тях е 
необходимо болнично лечение.

Какви усложнения може да 
има? Това заболяване рядко 
води до усложнения. Най-често 
срещаното от тях е среден отит 
(възпаление на средното ухо). 

Други усложне-
ния са пневмо-
ния, енцефалит 
и др.

Предпазване от 
морбили

За предпазва-
не от морбили 
в България се 
прилага ваксина. 
Това се случва 
два пъти в жи-
вота на човека, 
първата се поста-
вя на 13 месеца, 
а втората на 12 
години.

Заразените и 
хората, които 
контактуват с 
тях трябва да се 
изолират, за да 
се прекрати раз-
пространението 
на заразата. Пре-
поръчва се висо-
ка лична хигиена.

Статията има 
информативен 
характер и не за-
мества консулта-
цията с лекар!

Морбили
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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

ПИЛЕШКО КЪРИ
С КАРТОФИ И СПАНАК

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

06 МАЙ

Площад – с. Места

Честване празника на с. 
Места

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
500 г пилешко филе
1 глава лук
3 бр. картофи

5-6 стръка спанак
4 скилидки чесън
300 мл кокосово мляко
1 ч.л. къри, 1 ч.л. чикън ма-

сала, черен пипер, сол
пресен лук и кориандър

Начин на приготвяне
Пилешкото филе се почист-

ва и подсушава. Оставя се на 

цели филета или се нарязва 
на хапки по желание. Посо-
лява се, поръсва се със смлян 
черен пипер и се пържи в 

сгорещена мазнина 
до порозовяване. 
Изважда се в чиния 
и се запазва.

Картофите се по-
чистват и нарязват 
на дребни кубчета. 
Пържат се в маз-
нината от пилето. 
Ако е необходимо 
се добавя още маз-
нина. Пържат се до 
готовност и се доба-
вят нарязаните лук 
и чесън. Добавя се 
кърито и масалата и 
се разбърква. Запър-
жва се и заливаме с 

кокосовото мляко. Добавя се 
отново пилешкото и се раз-
бърква. Оставя се да къкри 
още няколко минути и се до-
бавя измитият и нарязан или 
на цели листа спанак. Разбър-
кваме, докато се задушат и се 
снема от огъня. Поръсва се 
с кориандър и пресен лук и 
сервираме.

Добринище е естествен изходен пункт от 
редица маршрути на Пирин. На 11 км. от 
Добринище се намира хижа „Гоце Делчев“ 
(1412 м,), откъдето има седалков лифт до 

хижа „Безбог“ (2236 м). Туристически пъте-
ки водят до Тевното езеро, Поповото езеро 
и връх Безбог. Пътят от хижа „Безбог“ до 
Мелник е 12 часа. Има ски писта от хижа 

„Безбог“ до хижа „Гоце Делчев“.
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Ситуацията бързо се променя. Ако 
направите решаващата крачка, скоро 
ще получите мечтаната независимост. 
Става дума за работата или нещо, с го-
лямо значение за вас. Но вкъщи личат 
тревоги.

Не надценявайте възможностите си и 
не се впускайте в рисковани спекулации. 
От вас се искат хладнокръвие и трезва 
мисъл, така че бъдете нащрек и не се ув-
личайте прекомерно. Неочакван обрат в 
любовта.

На пръв поглед нещата около вас са 
в рамките на познатото и едва ли кри-
ят изненади, но въпреки това бъдете 
нащрек. Денят е изпълнен както с ху-
бави, така и с неприятни емоции, затова 
дръжте умерената линия.

Обърнете внимание на новина или 
предложение, хвърлят съвсем нова свет-
лина на нещата. Хубавото е, че ще сте 
наясно както със ситуацията, така и с 
тенденциите на нейното развитие. Ожи-
вление има и в любовта.

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

Не изпреварвайте събитията. Така 
или иначе днес многократно ще се нало-
жи да променяте намеренията си. Бъде-
те гъвкави и действайте според новите 
обстоятелства. Някои спешно тръгват 
на път, за други тревогите са домашни. 

Бъдете реалисти. Още веднъж про-
верете истинността на намеренията и 
разчетите си. Така ще уточните, а нищо 
чудно и да смените своята стратегия. 
Днешните новини и събития внасят про-
мени в плановете ви.

Седмицата идва с новина или събитие, 
указващи нова посока. Дано става дума за 
положителни промени, защото от сегаш-
ните ви действия и решения зависи много 
занапред. В интимния живот преживява-
нията са болезнени. 

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 рабо-
тата, и в личния живот дръжте умере-
ната линия. 

Не бързайте, а се опитайте да по-
гледнете на нещата отстрани. Запазете 
дистанция, за да видите картината в ця-
лост и бъдете независими в изводите и 
съжденията си. За някои проблемите са 
административни. 

Помислете дали имате достатъчно 
търпение и издръжливост да доведете 
замисленото докрай. Също, дали сте взе-
ли под внимание всички детайли и въз-
можни усложнения. Заложете на бавния 
растеж и в работата. 

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

8 Св. апли Иродион, Агав, Руф и др.

9 Св. мчк Евпсихий

10 Св. мчци Терентий и Помпий (Прежд. лит.) (Вечерта Малко повече-

рие с целия канон на св. Андрей Критски) (Тип. с. 438)

11 Св. свщмчк Антипа, еп. Пергамски (Прежд. лит.)

12 Преп. Василий Изповедник, еп. Парийски (Прежд. лит.) (Вечерта 

Малко повечерие с целия Богородичен канон и акатист) (Тип. с. 439)

13 * Акатистова събота Чудотворна икона „Златна ябълка“ Св. свщмчк 

Артемон, презв. Лаодикийски (Злат. лит.) (Тип. с. 440)

14 † 5 Неделя на Великия пост Преп. Мария Египетска. Св. Мартин, 

папа Римски. Гл. 5, утр. ев. 2, ап. Евр. 9:11-14 (с. 332), лит. ев. Мк 10:32-45 

(Вас. лит.) (Тип. с. 440-441)
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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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