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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Уважаеми съграждани, скъпи 
учители, просветни и културни 
дейци,

 В навечерието сме на 24 май - 
най-хубавият, най-чистият, най-свет-
лият наш празник. Ние, българите, 
се гордеем всеки ден с делото на 
светите братя Кирил и Методий, 
защото писмеността е вечния ни 
завет, запазил народа ни през веко-
вете. Ние имаме хиляди поводи да 
бъдем с високо вдигнати глави, ко-
гато погледнем назад в историята и 
си спомним, че държавата ни е била 
силна не само с меча, но и със сло-
вото. На празника, повече от всеки 
друг ден, трябва да благодарим на 
нашите учители. На хората посве-
тили живота си на мисията да про-
правят път и да откриват нови хо-
ризонти пред бъдещите поколения. 
Да градят личности. Трябва да бла-
годарим на дейците и творците на 
културни ценности, защото, нашата 
община е не само световен курорт, 
но и територия на духа. Празникът 
на Светите братя Кирил и Методий е 
денят, в който славим делата българ-
ски, прекланяме се пред енергията и 
стремежа на всички просветители, 
пазители на духовността и българ-
ската памет. Едновременно с това, 
ние славим и днешна България, коя-
то ще пребъде! 

Кмет на Община Банско 
Георги Икономов

Преди 90 години в Банско 
започва градежът на начал-
ното училище "Свети Паисий 
Хилендарски". Тридесет и три 
години по-късно, забележи-
телната сграда, построена по 
френски проект, отваря вра-
тата си за своите питомници. 
Този исторически факт бе от-
белязан от училището с вълну-
ващ спектакъл в читалището в 
Банско, наречен символично 
от своите създатели - Силвия 
Терзиева, Райна Асева, Марин 
Бърдарев и Георги Кавръков, 
"Вратата", като символ на не-

Училищният празник 
на НУ „Паисий Хилендарски“ се 
превърна в празник за целия град

(Продължава на стр. 2)
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Шест ученически отбора 
“Млад огнеборец” от общи-
ните Хаджидимово, Якоруда, 
Петрич, Сандански, Симитли и 
Банско премериха сили, бързи-
на и умения на стадион „Свети 
Петър” в Банско. Областното 
състезание бе организирано 
от Района дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на насе-
лението“ – Благоевград. Отбор-
ната надпревара по традиция 
премина в две дисциплини – 
“Бойно разгръщане на състе-
зателна пътека” и “400 метра 
щафетно бягане с препятствия”. 
Освен бързина и точност, деца-
та бяха оценявани от журито и 
за специфични пожарникарски 
умения – преодоляване на пре-
пятствия, боравене със струй-

ници, шлангове, съединители, 
изработване на специални въ-
зли. 

Първо място грабна СУ „Н. 
Вапцаров“ – гр. Хадждимово. 
На второ място се класира от-
борът на ОУ „Св. Паисий Хи-
лендарски“, с. Долно Осеново, 
трети в надпреварата станаха 
учениците от СУ „Св. Св. Ки-
рил и Методий“, гр. Якоруда, 
четвърто място за I ОУ „Кочо 
Мавродиев“, гр. Петрич, пето 
място за I ОУ „Св. Климент Ох-
ридски“, гр. Сандански и шесто 
за СУ „Н. Рилски“, гр. Банско.

Всички отбори, които се състе-
заваха в областното първенство 
„Млад огнеоборец”, бяха на ниво, 
за което получиха висока оценка 
и заслужени награди.

Млади огнеборци мериха сили, 
бързина и умения на стадион 

„Свети Петър” в Банско

пресъхващата жажда за знание 
на местните хора. Спектакълът, 

който бе предхождан от филмов 
разказ за историята на училище-
то, потопи зрителите в прекрас-
ния свят на децата и пресъздаде 
приемствеността в професията 
на учителя. На финала, пред 
развълнуваната до сълзи публи-
ка, 120 деца изпяха от сцената 
за първи път химна на учили-
щето, по 
текст на 
М а р и я 
М а л а -
мова и 
м у з и к а 
- Марин 
Б ъ р д а -
рев. Ди-
ректорът 
на учи-
л и щ е т о 
Евгения 
Тренчева 
б л а г о -
дари на 
О б щ и -
ната и 
л и ч н о 
на кме-
та Ико-
н о м о в , 
който бе 
сред зрителите, за подкрепата 
през годините и за подаръка 
по повод годишнината - мулти-

функционална копирна машина 
с цветен скенер. Началникът на 
Регионалния инспекторат по об-
разованието, Ивайло Златанов, 

също уважи честването, както и 
представител на Министерство-
то на образованието и науката. 
Бе прочетен поздравителен ад-
рес от министъра на образо-
ванието и науката Kрасимир 
Вълчев и обявени много други. 
Специални благодарности по-
лучиха спомоществователите 

на празника, Училищното на-
стоятелство, обществения съвет 
и всички родители, участвали в 

подготовката на спектакъла. Ев-
гения Тренчева обяви и главния 
герой в събитието, талантли-
вите ученици, които повече от 

час се 
р а з д а -
ваха на 
с ц е н а -
та, под 
непрес-
танните 
а п л о -
дисмен-
ти на 
з р и т е -
лите.

В е -
черният 
спекта-
къл бе 
п р е д -
хождан 
от реди-
ца проя-
ви през 
д е н я 
- подна-
сяне на 
ц в е т я , 

спортно междучасие на стади-
она и изложба във фоайето на 
читалището.

Начално училище "Свети Па-
исий Хилендарски" в Банско, 
ще продължи да пише с успехи-
те си историята на образовател-
ното дело в града, стъпило на 
здравите темели на създатели 

си и славейки името на своя па-
трон - великият банскалия Све-
ти Паисий.

Училищният празник 
на НУ „Паисий Хилендарски“ се 
превърна в празник за целия град

(Продължение от стр. 1)



3СЕДМИЧНА МОЗАЙКА

ФОТООКО

Нашето момче, футболистът Лазар Боянов, наскоро спечели 
националната купа за школи родени през 2003г и 2004г. Мла-

дежът учи в академия Брукхаус и е част от представителния 
отбор на школата от близо година. Левият бранител бе с 

основна заслуга за спечеления финал. Юношеският национал 
е неизменна част и от селекцията на юношеския национален 

отбор на България до 16 години.

Община Банско подписа с 
Министерството на труда и со-

циалната политика проектни 
дейности за осигуряване на па-
тронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания. На 
официална церемония кметът 

на Общината Георги Икономов 
и ръководителят на Управлява-
щия орган на Оперативна про-

грама „Развитие на човешките 
ресурси“ заместник-министър 

Зорница 
Русино-
ва, по-
дписаха 
договор 
за без-
възмез-
дна фи-
нансова 
помощ. 
С р е д -
с т в а т а 
са пред-
н а з н а -
чени за 
п р о е кт 
„Осигу-
р я в а н е 
на па-
тронаж-
на гри-
жа за 
възраст-
ни хора 

и лица с увреж-
дания в община 
Банско“. Чрез 

него възрастни 
хора и лица с 
увреждания ще 

получат здравни грижи и ще се 
подобри качеството им на жи-
вот,ще се осигури заетост в сек-
тора на здравно-социалните ус-

луги. От проекта ще могат да се 
възползват възрастни хора над 

65 г. с ограничения или в невъз-
можност за самообслужване; 
хора с увреждания и техните 
семейства, както и служители 

на доставчици на 
социални и здравни 
услуги. Проектът 
цели да осигури 
почасови мобил-
ни и интегрирани 
здравно-социални 
услуги в домашна 
среда. Финансира-
нето на проекта е 
по процедура BG-
05M9ОP001- 2.040 
„Патронажна гри-
жа за възрастни 
хора и лица с ув-
реждания – Ком-
понент 2“ по ОП 
„Развитие на чо-
вешките ресурси“ 
2014 – 2020 г. Сро-
кът за изпълнение 
е 18 месеца, а пре-

доставянето на интегрираните 
услуги - 12 месeцa.

Нова социална услуга 
стартира в Община Банско

Докторант от Банско за трета поредна година 
се нареди в челната тройка сред младите учени, 
участвали в Националните четения за студенти и 
докторанти.

Събитието се организира всяка година, като 
част от календара на Филологическия факултет и 
като събира множество млади филолози от Бълга-
рия и чужбина.

Сред победителите от различни университети 
в страната, Китай и Албания, на трето място със 
своя доклад е класирана и Александра Димитрова 
Клечорова, която е в момента е докторант по ди-
алектология във факултета.

Докладът на Александра е на тема „Тематични 
групи лексика в банския говор“, с който тя прави 
дълбоки проучвания в сферата именно на родния 
си диалект, който имат ценна научна стойност. 

Това е поредна победа за Клечорова, която от 
три години насам защитава докладите си, нареж-

Докторант от Банско 
в челната тройка 

сред младите учени

(Продължава на стр. 4)
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Петите класове на СУ „Нео-
фит Рилски” изнесоха открит 

урок, посветен на Деня на Ев-
ропа. 

Учениците представиха и 
презентация за основаването на 
Европейския съюз и основните 
общи теми, по които работят 
държавите членки. 

Урокът започна с химна на 
Европа – „Ода на радостта”, из-
пълнен от преподавателката по 
пиано Марина Иванова и от де-
цата Александра Калчева, Иво-
на и Ивана Малчови и Николета 

Загорчина. Така те показаха, че 
българската музика заема свое-

то за-
служено 
м я с т о 
в евро-
пейската 
култура. 
Тя е тази 
м а г и я , 
която оч-
арова хо-
рата от 
цял свят.

П р е з 
1985 г. 
ръково-
дители-

те на страните от Европейския 
съюз, на свое заседание в Ми-
лано, решават 9-и май да бъде 
честван като Ден на Европа. От 
тогава до днес датата символи-
зира стремежа към единство, 
мир и просперитет в Европа. 

Проявата, посветена на Евро-
па, завърши с посланието, което 
отправи директорът на СУ „Нео-
фит Рилски” – Елеонора Баряко-
ва: „Нека бъдем горди и достой-
ни българи, и европейци!”

С открит урок „Деца сме 
на Европа“ ученици от Банско 

отбелязаха Деня на Европа

Георги Бистрин от СУ „Нео-
фит Рилски“ и Любен Ламбрев 
от НУ „Свети Паисий 
Хилендарски“ са 
финалистите в 
конкурса на 
Община Бан-
ско и Център 
за творческо 
обучение. Те 
получават две 
пълни стипен-
дии за участие в 
Space Camp Turkey 
2019. Финансиране-
то покрива разходите по 
6-дневния престой на децата, 
храната, таксата за участие и 
пътуването в размер на 1250 
долара. Конкурсът се проведе 
в рамките на новосформирано 
сътрудничество между Община 
Банско и Център за творческо 
обучение в областта на обра-
зованието, паралелно с нацио-
налния конкурс на Центъра за 
творческо обучение

Space Camp Turkey e учеб-

но-тренировъчен лагер, съз-
даден през 2000г. в гр. Измир, 

Турция по модел на NASA 
като един от едва трите 

подобни центъра на 
планетата.

Лятната програ-
ма на Space Camp 
Turkey развива 
познанията 
на децата 

в науките 
астроно-

мия, фи-
зика, матема-

тика, технологии, 
биология и други 
науки. Космически-
ят център дава въз-
можност на участни-
ците да преминат през 
реална подготовка за мисия 
в Космоса. Част от занимания-
та им включват работа с астро-
навтски костюми, пребиваване 
в изкуствена безтегловна сре-
да, използване на тренажори 
за астронавти и на совалката 

Discovery, отглеждат растения в 
безпочвена среда и други.

Координатор на програмата 
Space Camp Turkey за България 
е Център за творческо обуче-
ние, който вече 15 години ра-
боти в тясно сътрудничество с 
тренировъчния център Space 

Camp Turkey. Цен-
търът провежда 

редица дейнос-
ти, свързани 
с ученето 
през це-
лия живот 
и активно 
работи в 
сферата на 

формалното 
и неформал-

но образование. 
Мисията на Център 

за творческо обучение е по-
добряване на образователната 
среда в България чрез разви-
ване на ключови компетенции, 
разкриване на индивидуалния 
потенциал.

Деца от Банско заминават 
с пълна стипендия 

за Space Camp Turkey 2019

дайки са на 1-во място 
през 2017 и на трето 
през 2018 на Нацио-
налните четения.

Всички трудове на 
Александра са свърза-
ни изцяло с езикозна-
нието и проучването 
на банския говор, като 
предните години тя 
представи пред журито 
доклади за „Прякорите 
и фамилните имена в 
Банско“, както и „Осо-
бености на банския говор на ле-
ксикално равнище“.

Самата дипломна работа, с 
която Клечорова защити през 

2017 бакалавърската си степен, 
е на тема „Лексиката в Банско“. 

Обемен труд от 
300 страници, 
който събира 
всички досега 
проучвани на 
говора и до-
пълва с нови 
констатации.

М а г и с т ъ р -
ската степен 
на Александра 
е по журна-
листика, а към 
момента тя 
работи върху 
дисератцията 
си, отново про-
учваща бан-
ския диалект и 
имаща за цел 
да се превърне 
в най-обемния 
труд по езико-
знание, свър-
зан именно с 
Банско и диа-
лекта му.

Александра 
е носител и на 
приза „Студент 
на годината“, 
участник в 
конкурс на Съ-
юза на българ-
ските учени, 
както и дву-
кратен прите-
жател на приза 
„Носители на 
просвета“.

Докторант от Банско в челната 
тройка сред младите учени

(Продължение от стр. 3)
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ПРОДАВАМ 
фризер
Улица 

„Захари Стоянов“ N8
Телефон за връзка: 

0896 007196, 
Надежда Стойчева

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

Около 1850 година е основа-
на Банската българска общи-
на — организация на местното 

българско самоуправление, като 
продължение на сформирания 
през 1833 общоселски общест-
вен съвет начело с Лазар Герман 
за осигуряване на средства, ма-
териали и работна сила за стро-
ежа и изписването на църквата 
„Света Троица“, осветена през 
1835. В ръководството на общи-
ната влизат влятелни предста-
вители на търговско-занаятчий-
ското съсловие. През 60 и 70-те 
години на 19 век общината ог-
лавява борбата срещу гръцките 
църковни власти за независи-
мост на българската църква и за 
развитие на просветното дело в 
селото. По нейна инициатива в 
1857 година се изгражда нова 
училищна сграда, преустройва 
се взаимното училище в клас-
но, разпространяват се възрож-
денски вестници и книжнина. 
Общината организира строежа 
на камбанарията на църквата 
„Света Троица“ в 1850 година и 
монтирането на часовников ме-
ханизъм в 1865 година.

През 70-те г. заедно с други 
общини от Разложко дава отпор 
на протестантската пропаган-
да.Банската българска община 
подпомага материално семей-
ствата, пострадали при поту-
шаването на Кресненско-Раз-
ложкото въстание 1878 - 1879 и 
Илинденско-Преображенското 
въстание 1903 година.

В „Етнография на вилаетите 
Адрианопол, Монастир и Сало-
ника“, издадена в Константино-
пол в 1878 година и отразяваща 
статистиката на мъжкото насе-

ление от 1873 година Бранско 
(Bransko) е посочено като село 
със 798 домакинства и 2700 жи-

тели българи.
 Съгласно известната статис-

тика на Васил Кънчов („Маке-
дония. Етнография и статисти-
ка“) към 1900 година в Банско е 
най-голямото селище в Разлож-
ката каза. В него живеят 6500 
българи-християни.

При избухването на Балкан-
ската война в 1912 година 131 
души от Банско са доброволци 
в Македоно-одринското опъл-
чение. По време на войната об-
щината организира събирането 
на храна и облекло за българ-
ската войска и за доброволче-
ските чети на ВМОРО. Банско е 
освободено на 5 октомври 1912 
година с помощта на чети воде-
ни от Йонко Вапцаров, Христо 
Чернопеев, Пейо Яворов и Ла-
зар Колчагов. Два дена по-къс-
но един от големите български 

поети Пейо Яворов поздравява 
банскалии като свободни жите-
ли на България. За първи кмет е 
избран Асен Тодев.

Миналото на Банско е за-
булено в древността. За него 
свидетелстват останките от 
няколко антични крепости, 

тракийски надгробни могили, 
средновековни поселения и 
църкви в землището на града. 

Първото документал-
но потвърждаване за 
съществуването на 
селището е от 1576 
година.

През Възраждане-
то Банско се развива 
като градски търгов-
ско-занаятчийски 
център.Предприем-
чивите му жители ус-
тановяват търговски 
връзки със селища 
по Егейското край-
брежие, Централ-
на и Западна Евро-
па, като пренасят 
стоки с конски 
кервани и откриват 
кантори там.

Р а з ш и р е н и т е 
контакти събуж-

дат рано националното са-
мосъзнание на население-
то. Банско е родно място на 
Паисий Хилендарски – ро-
доначалник на Българското 
възраждане, на Неофит Рил-
ски – един от най-видните 
български просветители, 
на Тома Вишанов /Молера/ 
- основател на Банската ху-
дожествена школа, на много 
именити дейци и участници 
в борбата за национално ос-
вобождение, за да се стигне 
до Никола Вапцаров – един 
от най-гениалните поети на 
България.

В Община Банско има над 
130 архитектурно-истори-
чески паметници на култу-
рата, от които 7 с национал-
но значение. Регистрирани 
са над 100 археологически 

обекти. Музейният комплекс 
разполага с много добра и от-
лично функционираща мрежа.

Музейните обекти в Банско 
са неразделна част от незабра-
вимия свят на миналото. В тях 
са събрани предмети на бита 
от различни епохи – археоло-

гически находки, етнографски 
материали, самобитни носии, 
старопечатни книги и ръкопи-
си, оригинални икони и дърво-

резби, богат 
снимков мате-
риал.

В продълже-
ние на няколко 
д е с е т и л е т и я 
родолюбиви-
те банскалии 
изграждат му-
зейните обек-
ти, в които да 
се покаже бо-
гатото култур-
но-историче-
ско наследство 
завещано и 
съхранено от 
дедите им.

Духът на 
миналото е 
пренесен през 
времето. Не-
повторимат а 
природна кра-
сота на Пирин 
планина, съче-

тана с богатото културно-исто-
рическо наследство, превръщат 
Банско в притегателен туристи-
чески център през всички сезо-
ни на годината.

 В документи от турския данъ-
чен архив на Татар-Пазарджиш-
ка кааза, публикувани в книгата 

"Асимилаторската политика 
на турския завоевател" (изд. на 
БАН), научаваме, че Банско е 
едно от най-големите селища 

в Разложка-
та котловина 
през периода 
1570 - 1660 г. 
Възникнало 
е от слива-
нето на три 
махали, след 
което броят 
на къщите му 
достига чети-
ристотин. В 
същия архив 
са посочени 
фамилии, от-
глеждали ста-
да от по 4000 
овце и рогат 
добитък. От 
тях е трябвало 
да заделят 400 
глави за тур-
ския данък, 
наричан "де-
сятък".

През втора-
та половина 
на ХVII век за 
развиващата 
се все повече 
индустрия в 
Западна Ев-

ропа са необходими суровини в 
големи количества. Предприем-
чивите банскалии се насочват 
натам - най-напред като керад-
жии с коне, а после и като пре-
купвачи-търговци. 

(Продължава
в следващия брой!)

История на Банско
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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

СОЛЕН ВЕНЕЦ С ПЛЪНКА

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

01  ЮНИ

Централен площад             
„Н. Вапцаров” 

„Любимо мое детство” – 
прояви, посветени на Деня 
на детето-1-ви юни-съвмест-
на проява на  читалище „Н. 
Вапцаров”,  Музеен ком-
плекс-Банско  и Община Бан-
ско

Културен 
календар 

на община 
БанскоНеобходими продукти

300 мл вода
3 с.л. олио
3-4 с.л. кисело мляко
с.л. захар
ч.л. сол
1 пакет суха мая
около 500-600 г бяло брашно
    За плънката:
доматено пюре подправено с чесън 

и риган
добавки по избор: пушено месо, 

чушка (сурова или печена), царевица, 
моцарела, кашкавал

подправки на вкус: черен пипер, 
босилек, магданоз

1 бр. яйце - разбито с няколко кап-
ки олио или зехтин за намазване

Начин на приготвяне
Приготвяне на тестото: пресейте 

брашното на работния плот (или в го-
ляма купа) и оформете в средата му 
кладенче. Добавете маята, водата (ако 
използвате прясна мая, предварител-
но я разтворете в 100-тина мл от во-
дата посочена в рецептата и лъжичка 
захар) и останалите продукти. Започ-
нете да бъркате сместа, прибавяйки 
по малко от брашното, докато се оф-
орми меко и еластично тесто (може 
да не се наложи да ползвате цялото 
брашно или да трябва да добавите 
още при месенето). Оформете тестото 
на топка, прехвърлете го в намазнена 

голяма купа и го намажете и отгоре с 
малко зехтин. Завийте купата с чиста 
кърпа и оставете на топло, за да вта-
са. Тестото трябва да удвои обема си 
(около час, час и половина).

Премесете леко тестото и го раз-
делете на 2 части. От тези продукти 
се получават 2 венеца. Вземете едно 
топче тесто, поръсете хартията за пе-
чене с малко брашно и го разточете на 
тънко направо върху нея. Диаметърът 
е около 30-35 см. С кръгло ножче за 
пица направете 4 кръстосани разре-
за по средата, така че да получите 8 
лъча.

Гарнирайте борда около оформе-
ните триъгълниците с пикантното 
доматено пюре. След това наредете 
останалите продукти от плънката. 
Аз използвах нарязано пушено месо, 
кисели краставички (добре отцедени 
от маринатата), печена чушка и за-
върших с кашкавал. Всички продукти 
нарязах предварително на кубчета, 
чушките на ситно.

Започвайки от центъра на тестото, 
прегънете оформените триъгълници 
навън и подпъхнете острия им край 
под тестото и прищипете добре. Го-
товия венец намажете с яйце и поста-
вете в предварително загрята фурна 
за около 20-30 минути на 150-200С 
градуса.

Поднесете върху подложна дъска 
със сос по ваше желание.

Традициите представляват онези ценности, 
които отразяват същностните характерис-
тики на всяко общество и които то съхраня-
ва във времето, предавайки ги от поколение 

на поколение.
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Бъдете готови да действате според 
обстоятелствата, а най-добре ще е да 
си подготвите резервен вариант. Имай-
те едно наум, възможни са разнородни 
изненади и в работата, и в личния жи-
вот. Неочакван обрат в любовта.

Не изпреварвайте събитията. Така 
или иначе днес многократно ще се на-
ложи да променяте намеренията си. Бъ-
дете гъвкави и действайте според нови-
те обстоятелства. А ако е налице личен 
проблем, взимайте мерки навреме.

Периодът е доста емоционален за 
вас. Идва с много и най-различни нови-
ни. Има и хубави, има и лоши. Старай-
те се да контролирате нервите си, за да 
не допуснете грешка или да изпуснете 
някоя дума. Домашни тревоги.

В началото на нещо ново сте. Ако 
направите решаващата крачка, ско-
ро ще получите независимостта, за 
която мечтаете. Може да става дума 
за работата, а може да се отнася и за 
проект, с голямо значение за вас.

Динамичен период, изпълнен с 
много и най-различни събития, нео-
чаквани шансове, но и непредвидени 
пречки. Най-важното е да не позво-
лите да ви извадят от равновесие. За 
някои тема номер едно е пътуване.

Изчакайте развоя на събитията. Те 
ще ви подскажат какво трябва да на-
правите и коя е най-печелившата так-
тика. Не става дума за обичайните все-
кидневни ангажименти, а за бъдещето 
на нещо важно за вас.

Дойде ред на дългоочаквани новини 
и известия. Най-после ще получите по-
вече яснота за нещата и ще можете да 
определите какво да бъде поведението 
ви в бъдеще. Оживление има и в ин-
тимен план.

Помислете дали имате достатъчно 
издръжливост да доведете замислено-
то докрай. Също, дали сте взели под 
внимание всички детайли и възможни 
усложнения. Имайте едно наум, днеш-
ните събития са противоречиви.

Помислете кое е реално и кое не, и 
след това търсете пътища и средства 
за осъществяване на своите намере-
ния. Дайте си време, за да добиете ясна 
представа и не се хвърляйте в необмис-
лени рискове и излишества.

Деликатната ви чувствителност ще 
позволи да отличите изпълнимото от 
неизпълнимото, полезното от безпо-
лезното. Дайте достатъчно време, за 
да си изясните нещата в цялост и да 
добиете увереност в себе си.

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. В работата сте стабилни.

Не се поддавайте на наплива от 
емоции и не правете прибързани стъп-
ки. Необходимо ви е време, докато си 
изработите ясно становище и добиете 
увереност в себе си. Става дума за бъ-
дещето на нещо важно за вас.

20 Св. мчк Талалей. Св. Лидия
21 * Св. велики царе равноапостоли Константин и Елена (Отдание 

на Неделя на Разслабления) (Тип. с. 313, буква Б)
22 * Преполовение. Св. мчк Василиск. Св. мчк Йоан-Владимир, 

княз Български чудотворец (Тип. с. 465)
23 Св. Михаил Синадски. Св. Мария Клеопова мироносица
24 Преп. Симеон Дивногорски. Ден на Българската просвета и 

култура и на славянската писменост (Молебен)
25 * 3-то намиране честната глава на св. Йоан Кръстител (Виж ука-

занията в Минея)

26 † 5 Неделя след Пасха на Самарянката. Св. ап. Карп. Св. мчк 
Георги Софийски, Най-нови. Гл. 4, утр. ев. 7, ап. 2 Тим. 2:1-10 (с. 501), 
лит. ев. Ин 4:5-42 (Тип. с. 334, службата е като Тип. с. 329, т. 1)
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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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