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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Тук 
е мястото 

за Вашата реклама! 
--------

0892 287 907
banskivesti@abv.bg

БАНСКАЛИИ

Европейската шампион-
ка за 2018 и 2019 г. и спор-
тист номер едно на Банско 
за 2018г. - Катрин Гемкова, 

Катрин Гемкова на 
Световното по таекуондо

започва участието си на Светов-
ното първенство по таекуондо в 
Пловдив. Едномесечената под-
готовка с националния отбор 
приключи и вече всички състе-
затели са в очакване на началото 
на шампионата на планетата. Oт 
25-ти до 30-ти август страната 
ни е домакин на авторитетния 

(Продължава на стр. 3)

(Продължава на стр. 3)

(Продъл-
жава на 

стр. 3)

Кметът Георги Икономов ин- спектира хода на ремонтните дейности в начално училище 
„Св. Паи-
сий Хилен-
д а р с к и ” . 
По време 
на посеще-
нието на 
министъра 
на обра-
зованието 
и науката 
Красимир 
В ъ л ч е в , 
които бе 
в Банско 
по покана 
на градо-
началника 
през месец 
март тази 
година, бе 
з а п о з н а т 

Кметът Георги Икономов инспектира 
хода на ремонта в начално училище 

„Св. Паисий Хилендарски“

Десетият юбилей на фести-
вала на кла-
сиката в му-
зиката събра 
на площада в 
Банско стоти-
ци ценители 
на оперното 
изкуство. И 
като подарък 
за „дете”, из-
раснало под 
грижите на 
организатори-
те от Община 
Банско, Кем-
пински Хотел 
Гранд Арена 
Банско и Мон-
те Мюзик, 
първото пред-
ставление бе 
насочено към 

вниманието на малките зри-

Откриването на Банско Опера 
Фест 2019 премина „по ноти“
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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

ФОТООКО

Успешно завършиха зани-
манията на Клуб "Кулинарни 
традиции" към Лятната дет-
ска програма на Община Бан-
ско. 

Под вещото ръководство на 
Петя Кушлева и Христо Ян-
човичин, възпитаниците на 
клуба придобиха първите си 
умения в кулинарията.

Деца от общината
усвоиха кулинарни умения

Кметът на Банско Георги 
Икономов посети 
стадион „Свети Пе-
тър“, за да поздрави 
„козлите“ за първата 
им домакинска побе-
да от шампионата в 
Югозападната Трета 
лига – 5:1 над „Ма-
рек“ (Дупница). 

„Продължавайте в 
същия дух, момче-
та! Вие знаете кои 
са трите най-важни 
цели пред вас – да 
биете „Пирин“ (Раз-
лог), да сте преди тях 
в класирането и да 

влезете в тройката. Клубът се развива чудесно и има пълната 
подкрепа на об-
щина Банско“, 
каза той. 

К а п и т а н ъ т 

на тима Петър Лазаров пък го 
изненада, като му подари фла-
нелка от новата екипировка, 
специално брандирана на гърба 
с името Георги Икономов.

Кметът на Банско Георги Икономов поздрави „козлите“ 
за първата им победа с 5:1 над „Марек“ (Дупница)

ФК ”Банско” победи с катего-
ричните 5:1 Марек (Дупница). 

Това бе първи домакински мач 
и първа победа на “козлите” от 
новия полусезон в Югозападна-
та трета лига. След пряк свобо-
ден удар, Ангел Маджиров от-
кри за банскалии, седем минути 
по-късно резултатът стана 2:0, 
след отлично изпълнена дузпа 
от Христо Спасов. При този 

резултат завърши първото по-
лувреме. След почивката, Бан-

ско не спираше с атаките и след 
красива комбинация, отново 
Спасов реализира за 3:0. 

Гостите опитваха атаки, но 
вместо това получиха 4-ти гол, 
отново дело на Маджиров, и от-
ново от пряк свободен удар. Все 
пак усилията на Марек дадо-
ха резултат и успяха да върнат 

едно попадение. В самия край 
на срещата бе и най-красивото 

попадение, дело на капитана ни 
Петър Лазаров. 

С плътен удар, от близо 30 ме-
тра, той не остави шансове на 
вратаря на гостите оформяйки 
крайното 5:1.

В следващият кръг Банско 
гостува на Рилски Спортист 
(Самоков).

Първа победа за „Козлите“ 
от новия полусезон
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Информираме ви, че 
поради големия инте-
рес тази година, фес-
тивалът ще празнува 
третата си годишнина 
на градския стадион 
"Св. Петър" в Банско. 
Началото на концер-
тите на 6 и 7 септем-
ври е 19ч., а входът е 
свободен. Очакваме 
ви за вълнуващи сре-
щи с Преслава, Ивана, 
Саша Митич и Цеца 
Величкович.

На вниманието на всички, които с нетърпение 
очакват „Банско Балкан Фест 2019“!

шампионат, в който участие ще 
вземат над 1500 състезатели 
от 80 държави. Надпреварата 
ще бъде за юноши и девойки 
(младша и старша възраст), 
мъже, жени и ветерани. Седем-
десет таекуондисти от България 
са селектирани от треньорското 
ръководство в различните въз-
растови групи. Официалното 
откриване на шампионата е на 
25 август от 21.00ч. в зала ,,Ко-
лодрума" - Пловдив", а от 26 до 
30 август ще се проведат битки-
те - от 09.00 до 12.00 и от 14.00 
до 19.00ч. Желаем успех на на-
шето момиче от таекуондо клуб 
,,Хоук-Банско" с надеждата да 
се представи отлично и да се за-
върне с медал.

Катрин 
Гемкова на 
Световното 

по таекуондо
(Продължение от стр. 1)

със състоянието на началното 
училище и нуждата от цялостен 
ремонт на покрива и освежава-
не на фасадата. През юли месец 
Общината обяви обществена 

поръчка за нуждите на учили-
щето, а средствата бяха оси-
гурени от Министерството на 
образованието и науката. Днес 
Икономов констатира, че ре-
монтът се извършва качествено 
и ще бъде завършен в срок.

Кметът Георги Икономов инспектира 
хода на ремонта в начално училище 

„Св. Паисий Хилендарски“
(Продължение от стр. 1)

тели. 
Софийска филхармония и 

детска музикално-образова-
телна програма Фортисимо 
Фамилия, представиха пред 
най – взискателната публика, 
концертът “Вивалди и Малкия 
Ото”. И за да бъде празникът 
още по-хубав, на сцената имаше 
и много специални гости. 

Малкия Ото бе поверен на 
обичания актьор Герасим Геор-
гиев-Геро, а знаменитият цигу-
лар, виртуозно изигран от Юли-
ан Вергов.

Кметът Георги Икономов по-
жела от сцената тази "рожба" на 
любовта на Банско към музика-
та, да продължи стремително да 
се развива и да следва своя път 
в града ни още много години 
напред.

(Продължение от стр. 1)

Откриването на Банско Опера 
Фест 2019 премина „по ноти“

На днешното заседание Общин-
ският съвет гласува предложе-
нието на кмета Георги Икономов 
„ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” 
ЕООД да придобие правото на 
собственост върху централата за из-
гаряне на дървесини отпадъци, чрез 
дарение, в полза на дружеството от 
страна на „ТЕВНО” ЕООД.

По случай 10 годишнината на 
танцова формация „Бански фукли” 
и техният юбилеен концерт, Об-
щински съвет Банско отпусна фи-
нансови средства за закупуване на 
фолклорни костюми. Танцова фор-
мация „Бански фукли“ са една от 
групите популяризиращи местното 
културно богатство в България и в 
чужбина. 

Кметът Георги Икономов пред-

стави и отчет за изпълнението на 
бюджета на Община Банско към 31 
декември 2018 г., както и текущото 
му изпълнение към 30 юни 2019 г. 
Съветниците приеха отчета и гла-
суваха актуализацията на бюджета.

По предложение на кмета Иконо-
мов, бяха актуализирани нормите за 
пълняемост на групите в ДГ „Здра-
вец” – Банско. Приет бе Годишен 
план на дейностите за подкрепа за 
личностното развитие на децата и 
учениците на територията на Об-
щината за 2019 г.

В допълнение бяха отпуснати и 
средства за участие на ученици от 
Банско в „Космически лагер Турция 
2019“. Финансово подпомогнат бе и 
биатлонистът Благой Тодев.

Отпуснаха се и финансови сред-

ства за участие на Радостина Кеха-
йова и Иван Джолев на фестивала 
„Детски Пирин фолк” в Сандански. 
Сред приетите решения са и точки-
те за светещи рекламни кутии на 
уличните стълбове и отдаване под 
наем на терени – общинска собстве-
ност, за разполагане на рекламни 
съоръжения. 

Общинският съвет гласува пога-
сяване на такса „Битови отпадъци” 
на стадион „Свети Петър”, както и 
продължаване на договора за полз-
ване на стадиона „Свети Петър” от 
Общината.

На заседанието съветниците под-
крепиха предложението на кмета 
Георги Икономов за закупуване на 
автомобил за нуждите на Заведение 
за социални услуги.

На свое заседание ОбС – Банско, актуализира 
бюджета на Общината и прие редица важни решения 
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Отбелязваме 134 години от 
Съединението на България. 
Това е актът на фактическо 

обединение на Княжество Бъл-
гария и Източна Румелия през 
1885 г. Берлинският конгрес 
от 1878 г. разделя България на 
Княжество България и Източна 
Румелия. Останалото под ос-
манска власт българско населе-
ние се стреми към обединяване 
с освободените българи. През 
1880 г. е създаден Българският 
таен централен революционен 
комитет (БТРЦК), чиято ос-
новна задача е да осъществи 
обединението на Княжество-
то с Източна Румелия. За да се 
координира работата с месното 
население, се учредяват и коми-

тетите "Съединение". През фев-
руари 1885 г. начело на БТРЦК 
застава Захари Стоянов, който 

подкрепя идеята Съединението 
да стане под скиптъра на княз 
Александър Батенберг. Ролята 

на българския княз в този мо-
мент е решаваща, защото ако 
той, в качеството си на лоялен 

васал на Османска-
та империя, отка-

же да признае акта 
на Съединението, 
въпреки силната 
народна воля, на-
чинанието е било 
обречено на неус-
пех. На 6 септември 
1885 г. в Пловдив 
навлизат отрядите 
на Чардафон Вели-
ки (Продан Тиш-

ков) и майор Данаил 
Николаев. Арестуван е 
областният управител 
на Източна Румелия 
- Гаврил Кръстевич. 
Създадено е временно 
правителство начело с 
д-р Георги Странски, 
което обявява присъе-
диняването на Източна 
Румелия към Княже-
ство България. Два дни 
по-късно Александър 
Батенберг с манифест 
утвърждава присъе-
диняването на облас-
тта и приема да бъде 

титулуван занапред като княз 
на Северна и Южна България. 
Пристига в Пловдив и определя 
за свой помощник в Южна Бъл-
гария д-р Странски. Въпреки 

съпротивата на Русия и лично 
на император Александър III, 
Съединението получава ди-
пломатическо и международно 
признание. Това става чрез т.н. 
Топханенски акт на 24 март 
1886 г. Спогодбата е подготвена 
от българския политик и дипло-
мат Илия Цанов (Илия ефенди) 
и негов екип. С подписването на 
договора България и Османска-
та империя постигат споразу-
мение, според което Княжество 
България и Източна Румелия 
имат общо правителство, пар-
ламент, администрация, армия. 
Единственото разграничение 
между двете части на страната, 
запазено до Обявяването на не-
зависимостта на България през 
1908 г., е това, че българският 
княз е формално назначаван от 
султана за генерал-губернатор 
на Източна Румелия. Денят е 
обявен за официален празник 
на страната с решение на На-
родното събрание от 18 февру-
ари 1998 г.

Съединението на България



5ЗА ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ

Започнете с подготовката за 
първия учебен ден достатъчно 

рано – началото на септември е 
добър вариант – ще имате око-
ло две седмици да подготвите 
всичко и Вие и детето Ви да се 
настроите за промяната.

Като родител вероятно вече 
сте помислили и организирали 
къде ще стои детето след учи-
лище, кой и как ще го води и 
взима. Сега е важно да подгот-
вите и самото дете за промени-
те, които му предстоят.

Седнете с детето си и заедно 
си представете какво ще бъде 
по-различно в ежедневието му 
след като започне учебната го-
дина. Дори и да звучи банално 
обсъждането на такива неща 
като ранното лягане и ранното 
ставане, изговарянето на всич-
ки предстоящи промени ни по-
мага да се настроим за тях и да 
ги планираме. Планирането на 
промените ни дава усещане за 
контрол над ситуацията и нама-
лява тревожността ни. Проме-
ните не са нещо, което ни връх-
лита, а нещо което случваме 
самите ние.

Отделете достатъчно време 
за този разговор или дори серия 
от разговори, постарайте се да 
бъдете спокойни и позитивни, 
това ще настрои позитивно и 
детето ви.

Нека разговорът да бъде 
свободен, задавайте повече 

въпроси, отколкото да давате 
идеи и да звучите назидателно 

– вместо „ти ще трябва да си 
разчистиш бюрото, за да имаш 
място за учебниците си”, попи-
тайте детето си къде ще му бъде 
най-удобно да си подреди учеб-
ниците и тетрадките, така че да 
му бъдат под ръка”. Поговорете 
в колко часа ще бъде добре да 
си ляга, от колко до колко часа 
ще учи и кога ще играе на ком-
пютъра и ще гледа телевизия, 
къде ще си запише седмична-
та програма, направете списък 
с необходимите неща, които 
трябва да се купят предвари-
телно. Ако детето е по-голямо 
и през предстоящата година, 
му предстоят важни промени 
– държавни изпити или канди-
датстване, обсъдете желанията 
му и наличните възможности 
и необходимата предварителна 
подготовка за това.  

Ако училището е ново, е до-
бра идея да отидете и да го раз-
гледате предварително. Помог-
нете на детето си да запомни 
къде е класната му стая, къде се 
продават закуски, къде е дворът, 
къде са тоалетните. Запознайте 
го с учителите му и дори с пор-
тиера и лелите, които почист-
ват. Ако детето ще ходи и ще се 
прибира само, помислете с кои 
други деца може да ходи и про-
ветете дали е запомнило пътя 
до училището. А също и колко 

време му отнема предвижване-
то с неговото темпо – по пътя 

децата често се разсейват и хо-
денето продължава по-дълго от 
очакваното.

Изберете всичко за новата 
учебна година заедно с детето 
си – раницата, тетрадките, мо-
ливника. Това ще му помогне да 
бъде отговорно към тях и да ги 
използва с повече удоволствие. 
Оставете ги при него, за да ги 
подреди само и да свикне с тях.

Покажете на детето си, че сте 
на разположение да разговаряте 
за чувствата и мислите, с които 
очаква началото на учебната 
година. Можете да го предраз-
положите като споделите сво-
бодно как вие сте се чувствали 
преди първия учебен ден или 
му разкажете смешна история 
от времето, когато вие сте хо-
дили на училище, за да се от-
пусне. Ако нещо го тревожи, 
помислете заедно какво можете 
да направите, за да се чувства 
по-спокойно.

Ако прецените, че е необхо-
димо, направете преговор на 
основните неща от миналата 
учебна година под формата на 
игра, за да сте сигурни, че дете-
то няма да се почувства засра-
мено в училище от това, че не 
помни буквите или таблицата за 
умножение.

Подходете към всяко нещо 
спокойно и с усмивка, Вашето 

спокойствие ще се предаде и 
на детето Ви и ще му помогне 

по-лесно да се адаптира към хо-
денето на училище.

Да подготвим детето за първия 
учебен ден – идеи за родители
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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

РУЛО СТЕФАНИ

ЮЛИ- СЕПТЕМВРИ

Посетителски информа-

ционен център

Културни вечери „Традиции 

и изкуство”

ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ

Площад „Независимост”- 

гр. Добринище”

„Добринищко лято 2019” – 

мероприятия всяка съботна 

вечер

06 СЕПТЕМВРИ

Паметник „Банско помни 

героите”

Честване на 134-ата годиш-

нина от Съединението на Кня-

жество България с Източна 

Румелия-съвместна проява на 

Община Банско, Музеен ком-

плекс – Банско и читалище 

„Никола Вапцаров”

06 – 07 СЕПТЕМВРИ

Централен площад „Н. 

Вапцаров“

„Банско Балкан фест“ Фес-

тивал на Балканската музика

22 СЕПТЕМВРИ

Паметник „Банско помни 

героите”

Честване на 111 години от 

обявяване Независимостта на 

България-съвместна проява 

на Община Банско, Музеен 

комплекс и читалище „Никола 

Вапцаров”

22 СЕПТЕМВРИ

Площад „Независимост”- 

гр. Добринище

Прояви по случай празника 

на гр. Добринище

М. СЕПТЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“ 

Открит урок по повод 100 

години от рождението на Ни-

колай Хайтов

Културен 
календар 

на община 
БанскоНеобходими продукти

1 кг кайма
1 бр. яйце
30 г галета
5 г чубрица
1/2 връзка магданоз

1 глава кромид лук
1 с.л. (10 г) сол
1 с.л. (10 мл) олио
    За плънката:
2 бр. кисели краставички
2 бр. моркови
2 бр. яйца
галета за поръсване
50 г кашкавал

Начин на приготвяне
Каймата се омесва с яйце-

то, магданоза, настъргания 
на ренде лук, галетата, солта 

и чубрицата и се оставя да от-
лежи 10 минути. Морковите 
се варят в подсолена вода 10 
минути и се нарязват на пръ-
чици. Двете яйца се сваряват, 
обелват се и се нарязват на 

четвъртин-
ки.

К а й м а т а 
се поставя 
върху влаж-
на кухнен-
ска кърпа 
( а лумини -
ево фолио) 
и се разсти-
ла в овал-
на форма с 
дебелина 1 
см. В еди-
ния край 

се редят моркови, яйца и 
нарязана на ивички кисела 
краставичка. Чрез повдига-
не на кърпата внимателно се 
оформя руло. Поставя се в 
тава, така че да лежи върху 
страната, където е затворено. 
Поръсва се с галета. В тава-
та се наливат 2 пръста вода и 
олиото. Пече се 45-50 мину-
ти в предварително загрята 
на 180 С фурна. Поръсва се с 
кашкавал и се запича още 10 
минути.

Оригинално надписана: “Членовете на цен-

тралния комитет и други дейци за Съеди-

нението” - дейци от Българския таен цен-

трален революционен комитет (БТЦРК), 

координирал подготовката на Съединение-

то. Седнали, отляво надясно: Антон Мум-

джиев, Тодор Гатев, Продан Тишков-Чарда-

фон, Захарий Стоянов, Иван Андонов, Иван 

Арабаджията, Стоян Празов. 2-ри ред седна-

ли, отляво надясно: Иван Стоянович-Адже-

лето и поп Ангел Чолаков. Прави, отляво 

надясно: Недялка Шилева, Спиро Костов, 

Димитър Ризов, Петър Зографски, майор 

Коста Паница, Спас Турчев. Пловдив, Източ-

на Румелия, лято 1885 г.
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Седмицата идва с разнородни но-
вини и промяна в първоначалните ви 
планове. Налага се да действате спо-
ред новите обстоятелства и да покаже-
те умение да импровизирате. Неочак-
ван обрат в любовта. 

Доверете се на чувството си за реал-
ност и нека то ви води. Даже ако е необхо-
димо, откажете се от преследването на ви-
соки и непостижими идеали и наблегнете 
на малките, но сигурни крачки. Радват ви 
домашни новости.

Достигнали сте до важен момент. Ако 
направите решаващата крачка, скоро ще 
се доберете до независимостта, за която 
мечтаете. Може да става дума за работа-
та, а може да се отнася и за нещо, с голя-
мо значение за вас. 

Не се поддавайте на наплива от емоции 
и не правете прибързани стъпки. Необ-
ходимо е време, докато изработите ясно 
становище и добиете увереност в себе си. 
Става дума за бъдещето на нещо важно за 
вас. И в работата не е време за инициативи.

Вложете всички сили в започнатото, 
отстоявайте го с дълбоко убеждение и 
всичко ще бъде наред. Каквито и да са 
проблемите ви, бързо ще се уверите, 
случващото се е във ваша полза. За някои 
най-важно е пътуване. 

Не изпреварвайте събитията. Дайте 
време нещата да се развиват естествено 
и от само себе си. Правете само това, 
което смятате за възможно и не се увли-
чайте, особено в работата. Още е рано за 
мащабни действия. 

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

Срещи и контакти дават облика на 
вашия четвъртък. Ще научите нещо, 
хвърлящо нова светлина върху нещата. 
Може да е за работата, може да е в личен 
план. Радват ви придобивки и домашни 
новости. 

Достигнали сте до важен момент, така 
че не позволявайте никакви препятствия 
да попречат на устрема ви. Настъпва 
решаващата фаза, свързана с нови въз-
можности или освобождаване от стари 
проблеми. 

Пред вас се откриват добри възмож-
ности, затова си струва да сте по-актив-
ни. Перспективите са многообещаващи, 
така че не се отказвайте, докато не по-
стигнете своето. За някои най-важно е 
пътуване. 

Няма да чакате дълго, онова което ви 
вълнува от доста време насам, най-после 
ще се изясни и оформи като краен резул-
тат. Може да е за работата, а може да е в 
личен план. Обградени сте с хора, съпри-
частни към идеите ви.

Ще имате възможност да осъществите 
замисленото. При вас се появява точно 
онзи шанс, от който се нуждаете, така че 
постарайте се да се възползвате от добрия 
случай. Може да е навременна подкрепа. 
Но вкъщи личат тревоги.

2 Св. мчк Мамант. Преп. Йоан постник, патриарх Константино-
полски. Св. 3628 мчци в Никомидия

3 Св. свщмчк Антим, еп. Никомидийски. Преп. Теоктист. Св. Фива 
дякониса. Св. мчца Василиса Никомидийска. Св. Йоаникий II, патр. 
Сръбски

4 Св. свщмчк Вавила, еп. Антиохийски. Св. пророк и боговидец 
Моисей

5 Св. прор. Захария и праведна Елисавета
6 Св. мчк Евдоксий. Преп. Архип
7 Св. мчк Созонт (Предпразненство на Рождество Богородично)

8 † Неделя преди Въздвижение. Рождество на Пресвета Бого-
родица. Гл. 3, утр. ев. на празника, ап. Гал. 6:11-18 (с. 378), лит. ев. 
Ин 3:13-17 (Тип. с. 72-73)
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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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