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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Много приятна и сърдечна 
среща се състоя в Общината. 

На третия ден от Възкре-
сение Христово, жените от 
Клуба на пенсионера - Добри-
нище, зарадваха кмета Иконо-
мов и неговия екип с червени 
яйца, наречени за здраве, сила 
и благоденствие, а той, от своя 
страна, им пожела да бъдат все 
така дейни, усмихнати и ве-
сели. Доброто настроение от 
срещата, представителките на 
Клуба пренесоха в Добрини-
ще, където също бяха поздра-
вени от кмета на града Китан 
Галчев. Светлата седмица про-
дължава да бъде изпълнена с 
доброта и благоволение меж-
ду хората от Общината.

Много приятна и сърдечна 
среща се състоя в Общината

Празникът в Добринище 
и тази година започна в ран-

ни зори с ритуала "Топене 
на китки" - един стародавен 

обичай, съхранил традицион-
ните багри на носиите, бла-

гозвучната 
гергьовска 
песен и 
р о с н а т а 
гергьовска 
китка за 
здраве и 
п л од о р о -
дие, кой-
то хората 
на града 
в ъ з р о д и -
ха. Малки 
и големи, 
о бл еч е н и 
в народни 
носии, се 
събраха на 
площада , 

Гергьовден в Добринище –
скъпи гости и тържество 
на народния дух и обичаи

(Продъл-
жава на 

стр. 2)
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за да покажат как всяка махала 
в града вижда този ритуал. Пред 

граждани 
и гости 
о ж и в я х а 
с т о т и ц и 
н а р о д н и 
носии, из-
вадени от 
бабините 
ракли и 
пренесени 
през вре-
мето, за 
да го има 
б ъ л г а р -
ското.

Да спо-
делят ма-
гията на 
празника 
тук бяха 
кметът на 

Община Банско Георги Ико-
номов, еврокомисарят Мария 
Габриел, евродепутатът от гру-
пата на Европейската народна 
партия Асим Адемов и народ-

ните представители Даниела 
Савеклиева и Александър Ма-
цурев, посрещнати от кмета на 
Добринище Китан Галчев.

Георги Ико-
номов поз-
драви хората, 
като не про-

пусна да отбе-
лежи, че истин-
ският празник 
за него е да бъде 
именно 

тук,в Добринище, сред хо-
рата, които предават родовата 
памет на поколенията по един 
красив и неповторим начин. 

Асим Адемов напом-

ни, че Гергьовден се 
празнува и от други етноси и 
религии и така става още по-го-
лям и пъстър.

Мария Габриел благодари на 

кмета Китан Галчев и на кмета 
на общината Георги Икономов 
за поканата, както и на неве-
роятните жители на града, за 
изключителната емоция, която 

съприживя заедно с тях. 
"Днес- обърна се тя към 

всички - вие ни накарахте да 
се гордеем, че сме българи. 
Благодарение и на Добринище, 

България ще пребъде!." 
Георги Икономов награди 

всяка една от махалите за пре-
красните изпълнения. 

Изключително емоционален 
бе моментът, в който, като име-
ник ,той също получи поздрав-
ления и дарове от читалището и 
клуба на пенсионера. 

Четири ката български хора 
извиха гражданите и гостите 
на Добринище, за да отбеле-
жат Гергьовден и да покажат, че 
българският дух и българските 
традиции са живи.

Гергьовден в Добринище – скъпи гости 
и тържество на народния дух и обичаи
(Продължение от стр. 1)



18 май – Международен ден на музеите и Европейска нощ на музеите.
Музеите в Банско ще работят безплатно  и с удължено работно време, както следва:

КЪЩА МУЗЕЙ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“  9-14ч. 
и 17-23ч.

ПОСТОЯННА ИКОННА ИЗЛОЖБА 9-14ч. и 17-
23ч.

ДИЦ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 9-14ч. и 
17-23ч.

ВЕЛЯНОВА КЪЩА 9-14ч. и 17-23ч.
ИЕК „РАДОНОВА КЪЩА“ 9-14ч. и 17-20ч.
ИЗЛОЖБА „РОДОВАТА ПАМЕТ РАЗКАЗВА“  
В ДОМ НА ИЗКУСТВАТА 9-14ч. и 17-23ч.

ЧЕСТВАНЕ НА:

- 85 г. от смъртта на Серафим Иванов Боянов 
(1863 –1934) - просветен деец и фолклорист

- 145 години от рождението на Димитър Г. Мо-
леров 

(1874 – 1961)
- 140 години от рождението на проф. Константин 

Стефанов

КАНИМ ВСИЧКИ НАШИ ПРИЯТЕЛИ, ЖИ-
ТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ГРАДА

Ще се радваме да бъдем с вас на празника и да  
съпреживеем заедно и отново свидетелствата на 
завещаното от предците, белезите и символите на 
националната ни идентичност и гордост.
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ВАЖНО!!!

18 май – 
Международен ден на 
музеите и Европейска 

нощ на музеите

Конкурсът “Звезди в радиото“, орга-
низиран за девети път от Радио Благоев-
град и Национална хуманитарна гимна-

зия "Св. Кирил и Методий", с подкрепата 
на Регионално управление на образова-
нието – Благоевград, и тази година събра 
на една сцена талантливите ученици от 
V-ти, VI-ти и VII-ми клас, състезавали се 
в разделите „Фолклор“, „Популярна му-
зика“ и „Инструменталисти“.

Пред зрителите, в препълненото Голя-
мо музикално студио на радиото,млади-
те таланти от Банско отново доказаха със 
своите изпълнения, че са достойни за от-
личията си и за любовта на публиката.

Награда на Община Благоевград спе-
челиха възпитаниците на отец Георги 
Касапинов и Димитър Касапинов, в раз-

дел „ФОЛКЛОР“ 
- Ивана Христова 
Малчова и Ивона 
Христова Малчова. 

Награда на Радио 
Благоевград за от-
лично представяне 
спечели Николета 
Атанасова Загорич-
на, отново в раздел 
„ФОЛКЛОР“. 

Наградата на Ре-
гионалното упра-
вление на образо-
ванието за отлично 
представяне грабна 

Вяра-Любов Николаева Гигова, в раздел 
„ФОКЛОР“.

В конкурса "Звезди в радиото" взеха 
участие и класовете по пиано, с препо-
даватели Марина Иванова и Христина 
Палева. В раздел "Инструменталисти" 
(класически инструменти), Мария Ан-
джела – Гардинър спечели поощтрител-
на награда, а Александра Александрова 
Калчева спечели Наградата на община 
Благоевград в раздел „ПОПУЛЯРНА 
МУЗИКА“.

Дъжд от награди в конкурса 
„Звезди в радиото“

Община Банско – хит 
на изложението в Дубай

При изключителен интерес преми-
на представянето на Община Банско в 
туристическото изложение ARABIAN 
TRAVEL MARKET 2019 в ДУБАЙ, ОБЕ-
ДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА.

Изложението е 
най-значимото между-
народно туристическо 
събитие в региона на 
Близкия изток и Север-
на Африка. То е отворе-
но за професионалисти 
и масова публика, като 
броя на бизнес посе-
тителите надхвърля 39 
000, най-многобройни, 
от които са от Саудитска 
Арабия, Индия, Иран и 
Китай.

В Дубай Банско демонстрира отлични-
те си възможности за летен туризъм. Пла-
тежоспособните арабски туристи от този 
край на света, търсят, както почивки, така 
и нови преживявания. Особен интерес 
беше проявен към красивата природа и 
отличните климатични условия в нашия 
регион. Посетителите бяха впечатлени и 
от факта, че Национален парк „Пирин” 
e най-големият по големина български 
парк и е включен в списъка на Конвенци-
ята за защита на световното културно и 

природно наследство на ЮНЕСКО. Още 
от първия ден на изложението, Ски-зо-
ната бе във фокуса на посетителите, 
като едно от най-големите предимства 
на Банско. Особен интерес предизвика-

ха рекламни-
те материали 
с вграден QR 
код, който дава 
възможност на 
всеки да раз-
гледа виртуал-
но пистите в 
курорта в пъл-
ни детайли.

Щандът на 
Община Бан-
ско бе посетен 

от българския посланик на Република 
България в Обединените Арабски Емир-
ства, г-н Богдан Коларов. Той, заедно 
представителите на Община Банско, 
проведоха срещи със заинтересовани 
туроператори и агенции, които прояви-
ха интерес към летните форми на тури-
зъм, които предлага курорта ни, както и 
прохладата на планината. Обсъдени бяха 
и перспективи за стартиране на нова 
директна самолетна линия от ОАЕ до 
София, като Община Банско ще подаде 
ръка за партньорство.
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Ако тийнейджърът не се бун-
тува по никакъв начин, това не 
е повод за радост, а сигнал за 
тревога, единодушни са психо-
лозите. 13-19-годишните моми-
чета и момчета преминават през 
поредица от кризи, за да могат 
да се отделят от детството и 
да пораснат. Колкото и законо-
мерни да са тези процеси, няма 
начин да не изнервят и детето, 
и родителите му. "В края на 
краищата тийнейджърът ще ви 
уволни. След години отново ще 
ви наеме, но този път като кон-
султанти, не като мениджъри", 
обяснява образно американски-
ят психолог Стюарт Голдман. 
Той твърди, че най-често сре-
щаните младежки проблеми са 
5. Недопустимо е да се справяте 
с тях вместо юношата, но може 
да му помогнете да ги преодо-
лее по- безболезнено. 

1. Казва, че ви мрази 
Каквато и тема да подхване-

те, тийнейджърът ви опонира. 
Дръзнете ли да му направите 
забележка, започва да пъшка, да 
върти очи и тича да се скрие в 
стаята си. Случва се директно 
да заяви, че ви мрази и съжаля-
ва, че е дошъл на бял свят точно 
в това семейство.

Решението: Ако се разровите 
в паметта си, ще изпитате усе-
щане за дежавю. Когато е било 
2-3-годишно, детето също е каз-
вало "не" на всяка ваша дума 
или действие. "3акономерно е 
малко след прохождането си, 
както и с навлизането в пубер-
тета, момичето или момчето да 
започне да отхвърля родителите 
си. Така то символично се отде-
ля от тях, за да стане личност. 
Първия път го прави на физиче-
ско равнище, втория - на психи-
ческо", обяснява специалистът. 

Той препоръчва да не се хва-

щате за думите и да не отвръща-
те на отхвърлянето с отхвърля-
не. Бъдете сдържани, търпеливи 
и мъдри, защото етапът на ом-

разата обикновено отминава на 
16-17 години. В никакъв случай 
обаче не позволявайте на мла-
дежа да ви нагрубява. Посмее 
ли да го направи, отвърнете 
спокойно: "Ако нямаш нищо 
хубаво за казване, замълчи" и 
прекратете разговора. Посто-
янно му показвайте, че ако има 
нужда от вас, сте насреща. Щом 
се придържате към тази линия 
на поведение, той малко по мал-
ко ще се върне към вас. 

2. Залепнал е за "умните" ус-
тройства.

Тийнейджърите толкова мно-
го общуват във вирryалното 
пространство, че не им остава 
време да контакryват очи в очи 
с хората, с които живеят. 

Решението: Избийте си от гла-
вата мисълта, че бихте могли да 
лишите юношата от електронни 
джаджи, казва Стюарт Голдман. 
Няма нужда да се ядосвате, ако 
се справя в училище, пише си 
домашните и се държи при-
лично вкъщи. Поставете оба-
че условия - на масата се сяда 
без джиесем, компютърът не се 
използва след 23 ч. Едва ли мо-
жете да разберете с какво точно 
се занимава юношата във вир-
туалното пространство. Но не 
спирайте да предупреждавате 
за опасностите, които дебнат 
е мрежата. И се надявайте, че 
е достатъчно разумен, за да си 
направи сам нужните изводи.

3. Закъснява вечер
Казали сте на дъщеря си, че 

трябва да е у дома в 22 ч. Вече е 
23, а нея още я няма.

Решението: „Едно от основ-
ните занимания на тийней-
джърите е да се борят за повече 
свободи. Няма как да ги полу-

чат, ако не нарушават вашите 
изисквания. Може да звучи па-
радоксално, но въпреки всичко 
те очакват да отстоявате прин-

ципите си. За-
това го праве-
те, колкото и 
да е трудно“, 
казва психоло-
гът. Допустимо 
е да си затваря-
те очите пред 
закъснение от 
15-30 минути. 
Но ако тийней-
джърът се бави 
с часове, бъде-
те безпощадни 
и му забранете 
да излиза след-
ващия уикенд.

4. Движи се в 
лоша компания

Това е един 
от най-сериоз-
ните пробле-
ми, с които се 
сблъскват ро-
дителите. Тий-
н е й д ж ъ р и т е 
силно се вли-
яят от мнение-
то на връстни-
ците си, затова 
е лесно, ими-
тирайки няко-
го, да залитнат 
към пропастта.

Решението: 
Първо си изя-
снете какво на-
ричате „лоша 
к о м п а н и я “ . 
Ако не харес-
вате дрехите, 
п р и ч е с к и т е 
и музиката, 
която слушат 
приятелите на 
детето ви, но 
те се държат 

прилично в училище и у дома, 
сдържайте критиките си.

Друго е обаче, ако имате дока-
зателства, че тези хора се дро-

гират, бият се, 
крадат. В такъв 
случай се опи-
тайте да разбере-
те какво е тлас-
нало детето ви 
към общуване с 
тях. Поговорете, 
без да го обиж-
дате или заплаш-
вате. Променете 
и собственото си 
поведение - ве-
роятно сте или 
твърде взиска-
телни, или не-
достатъчно гри-
жовни. Ако не се 
справяте и мла-
дежът продъл-
жава да затъва, 
не се колебайте 
да се обърнете 
към психолог. Не 

желае ли да посети специалист, 
насила го откъснете от средата, 
като смените квартала и учили-
щето.

5. Драматизира всичко
И най-малкият проблем из-

карва юношата от релси, кара го 
да крещи и да тряска врати.

Решението: Тийнейджъри-
те изпитват много по-силни 
чувства от възрастните, затова 
всичко изглежда толкова зна-
чимо в техните очи. Ако искате 
да запазите връзката си с де-
тето, не му казвайте, че онова, 
което преживява, не е нищо 
особено. В противен случай 
то ще се почувства отхвърлено 
и неразбрано, още повече ще 
се затвори в себе си и ще спре 
да споделя каквото и да било с 
вас. Ще спечелите, ако дейст-
вате като психоаналитик - само 
слушайте, без да говорите и да 
давате съвети. Така ще дадете 
възможност на юношата сам да 
стигне до правилните изводи и 
решения.

Пет проблема, които мъчат 
всеки родител на тинейджър

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
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ПРОДАВАМ 
фризер
Улица 

„Захари Стоянов“ N8
Телефон за връзка: 

0896 007196, 
Надежда Стойчева

Богородица, Света Дева Ма-
рия, Светата Майка, Мадона 
– това са прозвищата на една 
обикновена жена с необикно-
вена съдба – да роди 
Сина Божи. Всичко 
започва на Благове-
щение, когато ангел 
небесен съобщава на 
младата Мария но-
вината, че е избрана 
измежду всички зем-
ни жени. Непороч-
ното й зачатие, едно 
от християнските 
чудеса, раждането 
на Исус, и животът 
й като Негова майка, 
спътница и после-
дователка до Успе-
нието й ( 15 август 
) – издигат светостта 
й до най-високо мяс-
то в християнство-
то. Дори ислямът я 
признава като една 
от трите съвършени 
жени и й отделя глава 
в Корана.

Богородица е най-почитана 
светица в цялото християнство. 
Обикновено е изобразявана с 
Младенеца на ръце, както и в 
сцени от живота й – Въведение 
Богородично, Благовещение, 
Успение Богородично, сцени от 
разпъването и Възкресението 
на Христос. Много храмове но-
сят нейното име, много градове 
са посветили празниците си на 
нея, смятайки я за своя закрил-
ница. 

На Богородица са приписвани 
и много чудеса – като покро-
вителка и пазителка на дома и 
семейството, молитвата към 
нея, преспиването в неин храм, 

лекувало от безплодие, женски 
болести. Деца се изцерявали, 
тежки телесни и душевни боле-
сти минавали като по чудо. Осо-

бено силна е почитта към ико-
ните й, на които са приписвани 
тези изцерителни чудеса. 

В България има три чудотвор-
ни икони на Богородица, пазени 
в едни от най-големите ни мана-
стири. Това са иконите Богоро-
дица Одигитрия (понародному 
- "Осеновица" – Пътеводител-
ка) в Рилския манастир, Богоро-
дица Влахернска в Бачковския 
манастир и Богородица Три-
еручица в Троянския манастир. 
Случвало се е трите да се събе-
рат и да обиколят някои градове 
за благослов и изцеление, като 
това е рядко и безценно събитие 
за вярващите.

В най-големия ни манастир 
– Рилският, има много светини 
за почитане, освен че самият 
манастир е пазител на вярата 
и българщината от векове. Бо-
городица Осеновица е най-ва-
жното му съкровище. Тя пред-
ставлява образ на Богородица 
и Младенеца, обграден от 32 
клетки с мощи на светци, които 
се съхраняват в самата икона. 
Такава икона се нарича "рели-
кварий" и като цяло е много 

рядка в православния свят. 
Има две теории за влизането 

на иконата в манастира. Едната 
гласи, че иконата е дарена през 

15 век от дъщерята на сръбски 
жупан, женена за султан Мурад 
II - Каломария (добрата Мария) 
се е казвала. Тя успяла да запази 
тайно вярата си и дарила на го-
лемия манастир най-ценното си 
ценното притежа-
ние преди да умре. 

Според другото 
предание, иконата 
е дар от византий-
ския император 
Мануил I Комнин 
през 12 век, който 
носел иконата със 
себе си за покро-
вителство по вре-
ме на война. Той 
минавал покрай 
Средец, когато се 
разболял. Оти-
шъл да се помоли 
в близкия храм 
„Св. Георги Побе-
доносец”, където 
били мощите на 
Св. Иван Рилски. 
Императорът се 
изцелил с молитва 
и дарил иконата 
си със завета, тя 
винаги да съпро-
вожда мощите на 
светеца – днес те 
са в Рилския ма-
настир. 

Иконата е из-
целявала през го-
дините градове и 
села от чума и хо-
лера, деца и жени, 
болни физически 
и душевно, които и до ден дне-
шен ходят на поклонение в Рил-
ския манастир с тази цел.

Богородица Влахернска от 
Бачковския манастир е още 
една забележителна икона – 
вярва се, че е една от 20-те в 
света, на които Дева Мария е 
позирала лично. Произходът й е 
един от най-старите – дело е на 
Св. Лука и е донесена в Бачково 
през 14 век от двама грузински 

монаси. Представлява образ на 
Богородица и Младенеца, на 
които се виждат само лицата – 
цялата икона е в сребърен об-

ков. Според една от 
популярните леген-
ди, Богодородица се 
явила в съня на све-
щеник от манастира 
и му казала, че иска 
да стои от дясната 
страна на входа на 
храма да вижда, дали 
тези които влизат в 
храма са със чисти 
сърца. На сутринта 
иконата вече била 
там. 

Богородица от 
Бачково напуска ма-
настира само един 
единствен ден – де-
нят след Великден, 
когато се вярва, че тя 
е най-силна. Прави 
се литийно шествие, 
в което се включват 
вярващи, болни и 
страдащи от цялата 

страна. Тя пренощува в облас-
тта Клувията, там вярващите 
можели да спят покрай нея и да 
се молят – за здраве, за дете, за 
сила. На другия ден се прибира 
обратно в манастира.

Третата чудотворна икона на 
Богородица - Труеручица, се 
намира в Троянския манастир. 
Характерното за нея е добаве-
ната трета ръка на Богородица, 
държаща Младенеца. 

Легендата този вид Богоро-
дични икони съществува от 8 
век и според нея, третата й ръка 
е добавена по чудодеен начин. 
Св. Йоан Дамаскин, защитник 
на християнството в Дамаск, 

бил заловен от халифа и след 
мъчения, дясната ръка, която 
със слово славела вярата, била 
отсечена. През нощта той оти-
шъл до икона и се молил на 
Богородица да го изцели, за да 
продължи делото си. На сутрин-
та ръката му била невредима. 
Той наредил на вече чудодей-
ната икона да се добави трета 
ръка, в памет на станалото. По-
сле този похват бил използван и 
от други иконографи. 

Троянският манастир всъщ-
ност е построен специално за-
ради иконата. Според източни-
ците, самата икона е от 17 век и 
идва от манастир в Света гора, 
п-в Атон. Монаси носели ико-
ната към Влахия, днешна Румъ-
ния, спрели в село Орешак да 
пренощуват. На следващия ден 
магарето, което носело икона-
та, не искало да помръдне една 
крачка напред и това се повто-
рило и през следващите дни. 
Монасите разчели знамението 
така, че иконата иска да остане 
тук и те построили малко па-
раклисче край селото, където 
поставили иконата. Днес това 
малко параклисче е Троянският 
манастир. Иконата се изнася на 
Успение Богородично за изце-
ление и молитва.

За първи 
път трите ико-
ни се събират 
на едно място 
в София, на 
12 май 2007 
г. по решение 
на Св. Синод. 
Поводът – мо-
лебен за осъ-
дените в Ли-
бия медици. 
В храм-памет-
ника Алексан-
дър Невски 
е отслужена 
Света литур-
гия за тяхното 
спасение и за 
здравето на 
заразените ли-
бийски деца. 
Иконите са 
изложени през 
целия ден за 
поклонение. 
А няколко дни 
след молебе-
на на патри-
арх Максим, 
медиците са 
о свободени. 
За вярващите 
- доказател-
ство за силата 
на иконите и 

най-вече за силата на вярата.
Не съм сигурна, пишейки 

всичко това, кое прави чудесата 
– иконите, кръстовете, вещите. 
Дали е молитвата, дали е вярата, 
която я поражда или зависи от 
силата й. Но може би има вещи, 
които са събрали толкова много 
енергия и вяра, че чудото, която 
правят, всъщност е в сърцата ни 
най-напред, а после – в матери-
алната действителност. 

Трите чудотворни икони на Богородица



6ПОЛЕЗНА СТРАНИЦА

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

ПЪЛНЕНО АГНЕШКО ШКЕМБЕ

18 МАЙ 

Музеен комплекс – Банско

Международен ден на му-
зеите

М. МАЙ

Музеен комплекс – Банско

Европейска нощ на музеите

М. МАЙ

Музеен комплекс – Банско

Честване 85 години от смър-
тта на Серафим Иванов Боя-
нов (1863-1934) – просветен 
деец и фолклорист/

М. МАЙ

Музеен комплекс – Банско

Честване 145 години от 
рождението на Димитър Г. 
Молеров (1874-1961)

М. МАЙ

Музеен комплекс – Банско

Честване 140 години от 
рождението на проф. Кон-
стантин Стефанов

24 МАЙ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

Тържествено честване и 
празничен концерт „Напред, 
науката е слънце” по случай 
24 май – Ден на славянската 
писменост, на българската 
просвета и култура и Ден на 
народните читалища 

24 МАЙ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

Община Банско организи-
ра официално  изпращане на 
абитуриентите от трите гим-
назии в града

М. МАЙ

Читалище  „Н. Вапцаров“

„Любими книги от любими 
автори” – изложба на попу-
лярни детски издания

Културен 
календар 

на община 
БанскоНеобходими продукти

1 бр. агнешко шкембе
агнешки комплект - бял, че-

рен дроб и сърце
500 г агнешки черва
300 г гъби печурки
3-4 стръка пресен джоджен
магданоз

черен пипер, сол
200 мл олио
500 г ориз
1 връзка пресен лук

Начин на приготвяне
Сварените черва и агнеш-

кия комплект се нарязват на 
дребно. Гъбите се запърж-
ват в олиото, добавяме лука, 
после дреболиите и накрая 
ориза, наливаме около 300 
мл вода и когато водата изври 
слагаме магданоза, джодже-
на, черния пипер и солта - 

плънката е готова. 
Суровото шкембе се заши-

ва, като му се оставя отвор за 
пълнене и когато е напълнено 
го зашиваме изцяло. 

Печем в тава с малко олио 
и вода.

Когато променяш улици, градска среда, кога-
то стъпка по стъпка отвоюваш простран-
ства от грозното и ги правиш красиви, ти 

променяш и хората...
 Банско сега...
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Използвайте седмицата, за да се 
заредите с нови сили. И по-смело 
гледайте бъдещето, нищо не ви за-
плашва. Бодри и свежи, ще можете 
да покорите нови върхове. Големите 
придобивки за някои са сигурни.

Има доста неща, които не търпят 
повече отлагане. Ако още сега не се 
заемете с тях, ще се натрупат допъл-
нителни проблеми. Съставете си план 
и действайте по него. Хубавото е, че 
идват дългоочаквани новини.

Ако импулсивно поемете риск, ще 
последват неприятни последици. Това може 
да се отнася към различни ситуации, но 
по-важното е да бъдете предпазливи. Така 
ще избегнете ядовете. В любовта нещата 
са объркани и като цяло – безперспективни.

Движи ви страстно желание за 
промяна. Само гледайте да не пре-
калявате с нововъведенията, за да не 
започнат да създават грижи и пробле-
ми. Не е изключено близки да ви раз-
очароват с капризите си.

Опитайте се да погледнете на всич-
ко от най-веселата и жизнерадостна 
гледна точка. Правете това, което ще 
освежи настроението ви. Днешните 
събития са хубави, няма да останете 
разочаровани.

Освободете се от песимизма, дайте 
воля на предпочитанията си. Нищо не 
ви заплашва. Търсете компанията на 
интересно и приятно общество. Ще се 
обогатите с нови впечатления, а защо не 
и с нови приятели.

Измъчвате се между емоциите и 
логиката. От друга страна, увличайки 
се в рационалните и практични неща, 
рискувате да задушите интуицията си. 
Отпуснете се и направете онова, към 
което отдавна ви тегли сърцето.

Чувствителна натура сте, нуждаете 
се от хармонична атмосфера и взаимно 
доверие. Разчитайте на своите усещания. 
Сега ситуацията около вас е дружелюбна, 
близките и любовната половинка – също. 
За някои най-важно е пътуване.

Бъдете приветливи и готови за диа-
лог с приятели. Не се крийте зад кре-
постни стени, споделете и радостите, 
и тревогите си. Може би в настоящата 
ситуация действително се нуждаете от 
внимание и обич, също от съвет.

Не се опитвайте да променяте как-
вото и да било със сила. Оставете не-
щата сами да се подредят. Всъщност, 
случващото се сега съвсем не е лошо, 
макар че едва ли ще се осъществят 
всичките ви намерения.

Мислите, че партньорът не ви раз-
бира. Забравете минали горчилки и 
обиди, ще освободите място в сър-
цето си за радостта и спокойствието. 
За някои идва дългоочаквана новина, 
нищо чудно да е отдалече.

Посветете се изцяло на замислите 
си. Няма да съжалявате, а и толкова 
възможности да се отпуснете и да се 
почувствате щастливи, не сте имали 
отдавна. Близките са с вас и споде-
лят идеите ви.

13 Св. мчца Гликерия девица. Св. мчк Лаодикий
14 Св. Исидор. Св. мчк Йоан Български. Св. мчк Райко Шуменски
15 Преп. Пахомий Велики. Св. Ахилий, еп. Лариски
16 Преп. Теодор Освещени. Св. преп. отци, избити в манастира „Св. 

Сава“
17 * Св. ап. Андроник. Св. мчк Николай Софийски. Събор на св. 

Баташки мъченици
18 Св. мчци Теодот Анкирски, Петър и др. (Отдание на Неделя на 

Мироносиците) (Тип. с. 463)

19 † 4 Неделя след Пасха на Разслабления. Св. свщмчк Патрикий, 
еп. Брусенски, свщмчци Менандър и др. Гл. 3, утр. ев. 5, ап. Деян. 
9:32-42 (с. 25), лит. ев. Ин 5:1-15 (Тип. с. 464)
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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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