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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Тук 
е мястото 

за Вашата реклама! 
--------

0892 287 907
banskivesti@abv.bg

БАНСКАЛИИ

С много награди, усмивки 
и страхотна атмосфера за-
върши големият междунаро-
ден футболен турнир за деца. 
Петото му издание привлече 
на терените в Банско, отбори 
като гръцкия гранд ПАОК, 
тимовете на Черноморец 
(Одеса), Реал (Ниш), Динамо 
(Вранье) , както и много от-
бори от елитните родни шко-
ли. С играта си на зеления 

Трето място за ФК „Банско“ 
на финала „ПИРИН КЪП 2019“

(Продължава на стр. 3)

Тази година Банско Балкан 
фест събра близо 30 хиляди 

фенове на балканската музи-
ка от всички краища на Бъл-

гария. 
Гости от Сърбия, Маке-

дония и 
Г ъ р ц и я 
д о й д оха 
специал-
но за кон-
цертите, 
к о и т о 
взривиха 
Югозапа-
да. 

Две от 
н а й - г о -
л е м и т е 
звезди на 
сръбска-
та музика 
Свèтлана 
В е л и ч -
кович – 
Цеца, и 

Близо 30 хиляди дойдоха 
на Банско Балкан фест 2019

(Продъл-
жава на 

стр. 3)

По традиция Банско отбеляза 
националния празник – Съеди-
нението на България. Пред па-
метника „Банско помни герои-
те”, стотици хора дойдоха, за да 
отбележат този знаменателен 
за Отечеството ни ден. Пред 
събралото се множество, в 
своето слово Георги Икономов 
припомни уроците на Истори-
ята: ”Всички помним, притчата 
за Хан Кубрат за това, колко е 
важно да сме обединени. Зато-
ва Съединението на Княжество 

„Съединението е урокът, който
трябва да помним и предаваме

на поколенията след нас...“
ТОВА КАЗА КМЕТЪТ ГЕОРГИ ИКОНОМОВ ПО ВРЕМЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО

ЧЕСТВАНЕ ПО ПОВОД 134-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

(Продължава на стр. 2)
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ТАРИФА
ЗА РЕКЛАМА

В БАНСКИ 
ВЕСТНИК: 

Първа страница – 0,90 лева
за кв. см

Последна страница – 0,70 лева
за кв. см

Вътрешна страница – 0.60 лева
за кв. см

Цените са без ДДС
За договори над 6 месеца и 1 
година специални отстъпки! 

Възползвайте се сега!

0892 287 907

България с Източна Румелия е 
толкова съдбовна дата за нас, за-
щото показва решимостта на на-
рода ни на всяка цена да брани, 
това, което обича. Показва, че 
нищо не може да ни спре, кога-
то се борим за една справедлива 
кауза, каквато е била събирането 
на всички части на нашето Оте-
чество. Но за съединение и обе-
диняване в една посока е много 
по-лесно да се говори, отколкото 
да се направи. Така е и днес, така 
е било и преди 134 години. Зато-
ва можем да си представим какво 
е коствало на нашата млада дър-
жава и нашите млади политици 
да се изправят срещу Великите 
сили и да заявят, че искат да съ-
берат частите на Родината, които 
са останали разпокъсани след 
Берлинския конгрес. Да опитат 
да изтрият срама и унижението 
след това несправедливо реше-
ние.”

Пред паметника, който увеко-
вечава признателността на бан-
скалии към героите на Родината, 
бяха положени венци и цветя. 
Въпреки, че Пиринска Македо-
ния остава извън пределите на 
новата държава, за гражданите 

на Банско и днес са актуални по-
уките от този изстрадан, но тър-
жествен акт за България, а имен-
но, че обединен около една кауза 
и една цел, превърнати в години 
бленувано желание, българският 
народ е силен и в състояние да 
постигне всичко.

Честит празник, България!

(Продължение от стр. 1)

„Съединението е урокът, който
трябва да помним и предаваме

на поколенията след нас...“

Работна група, водена от 
заместник-кмета Ивайло Ръ-

хов, посети турската община 
Ерзурум на 26-29 август. В 
Ерзурум бяха проведени раз-
говори с кмета на общината, 
Мехмед Секмен, областния уп-
равител Окай Мемиш, както и с 
главния секретар на Агенцията 
за развитие на Североизточна 
Анадола - проф. д-р Осман Де-
мирдьоген.

Визитата на работната група 
е продължение на съществува-
щия отличен диалог на между 
двете общини. Във фокуса на 
разговорите беше реализацията 
на съвместния проект, старти-

рал на 15.01.2019 г. Беше про-
ведена и встъпителна среща по 

проекта, на която бяха обсъдени 
теми, свързани в предимствата 
на двете общини в туризма, как-
то и с възможностите за въвеж-
дане на възобновяеми източни-
ци на енергия и оптимизиране 
на разходите в туризма.

Предстои да бъде проведено и 
проучване на енергийните прак-
тики в двете общини за изчис-
ляване на разходите за слънчеви 
енергийни системи и периода на 
връщане на инвестициите, кои-
то могат да бъдат установени в 
Ерзурум и Банско. Това проуч-
ване ще определи пригодността 

на Ерзурум и Банско за инвес-
тиции в слънчевата енергия, 

дали има 
т а к и в а 
и з с л е д -
вания в 
и около 
региона, 
както и 
с о ц и а л -
н о - и ко -
н о м и -
ч е с кото 
положе -
ние на 
региони-
те.

Т о в а 
р е а л н о 
би ди-
версифи-
ц и р а л о 
енергий-
ните из-
точници 
в двете 

общини и би довело до оптими-
зиране на разходите за публич-
ната инфраструктура.

В рамките на проекта пред-
стои да се проведат двустран-
ни ски състезания в Банско 
и Ерзурум, чиято цел е да се 
повиши осведомеността на об-
ществеността по отношение 
на възобновяемата енергия, 
опазването на околната среда, 
изчерпването на природните 
ресурси, зелената среда и по-
вишаване на екологичното са-
мосъзнание сред широка ауди-
тория.

Турската община Ерзурум и Банско 
ще работят заедно в енергийно

и туристическо отношение

Лятото в Добринище беше 
наситено с много увлекателни и 
полезни занимания за децата. Те 
бяха организирани от НЧ „Дими-
тър Благоев 1925“ с ръководител 
информатор културна дейност 
Мария Бонкина. Читалището 
посрещна за втора година деца-
та с летни занимания на открито 
– приказни срещи с интересни 
активни и логически игри от ми-

„ЗАБАВНО ЛЯТО“ 2019 г.: Читалище 
„Димитър Благоев 1925“ посреща децата 

с летни занимания сред природата

(Продължава на стр. 3)
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килим, младите надежди от ФК 
”Банско”, показаха на своите 
опоненти, че притежават както 
индивидуални, така и отборни 
качества. Нашите футболисти 
от набор 2005, се пребориха за 
престижното четвърто място и 
бяха наградени с грамота, а най - 
малките „Козлета”, оставиха без 
дъх публика и фенове в борбата 
за третото място с ФК „Пирин” - 
Разлог. Победата 2:1, дойде след 
изпълнение на дузпи и вдигна 
на крака публиката на терена. 
Щастливите шампиони бяха на-
градени с купи и медали от орга-
низаторите на турнира.

Трето място 
за ФК „Банско“ 

на финала 
„ПИРИН КЪП 2019“

(Продължение от стр. 1)

Саша Матич, зарадваха своите 
фенове с любими хитове. 

Българските поп фолк при-
ми Ивана и Преслава предста-
виха на публиката най-добро-
то от репертоара си. 

По традиция, фестивалът бе 
открит с песни от невероят-

ния фолклор на Банско, в из-
пълнение на фолклорна група 
„Банскалии” и танцова форма-
ция „Бански фукли”, а втора-
та вечер на сцената се качиха 
„Бански старчета” и танцовата 
формация „Еуфория”.

Кметът Георги Икономов бе 
поздравен от Ивана, Преслава 
и Иван Динев - Устата - во-

дещ на фестивала, за това, че 
Банско е град, пълен със съби-
тия, и че точно този фестивал 
се случва тук, в най-добрия и 
красив български курорт.

На финала на своето учас-
тие, Ивана запя "Моя страна, 
моя България" и извика на сце-
ната кмета Георги Икономов, 
за да развеят заедно българско 

знаме и това взриви публика-
та. Под аплодисментите на 
хилядите, Икономов призова 
всики да обичат България и не 
скри радостта си от факта, че 
фестивалът се радва на толко-
ва много фенове.

Кралицата на балканската 
музика Цеца не излъга очак-
ванията на препълнения от 

нейни почитатели стадион в 
Банско и изпълни най-голе-
мите си хитове, раздавайки се 
на сцената.

Красива музика, прекрасни 
изпълнители – щастлива и мно-
гобройна публика - това бе таз-
годишното издание на най-го-
лемия фестивал за балканска 
музика в България.

Близо 30 хиляди дойдоха на Банско Балкан фест 2019
(Продължение от стр. 1)

„ЗАБАВНО ЛЯТО“ 2019 г.: Читалище „Димитър Благоев 
1925“ посреща децата с летни занимания сред природата

налото. Заниманията се провеж-
даха два дни седмично – всеки 
вторник и четвъртък от месец 

август. Една по-различна и въл-
нуваща среща с интересни и лю-
бими детски игри от миналото, 
които доставиха огромно удо-
волствие на участниците. Летни-

те предизвикателства бяха много 
забавни и полезни. Децата пока-
заха умения за работа в екип, на-
блюдателност в арт-работилни-
ци, да творят, да фантазират и да 

преодоляват предизвикателства. 
Девет дни, изпълнени с емоции 
и забавления, времето летеше! 
Нямаше таблети, смартфони и 
компютърни игри!

(Продължение от стр. 2)
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Готово ли е детето за ясла? 
Тръгването на ясла или дет-

ска градина е семейно събитие. 
Преживява се еднакво драма-
тично и от децата, и от родите-
лите. Но ако си помогнем отра-
но, можем да направим процеса 
на адаптация по-лек и кратък. 
Законодателството ни позво-
лява прием в детска ясла след 
навършване на три месеца от 
раждането, но едва ли има ро-
дител, който би пус-
нал детето си в тази 
възраст. Обикнове-
но това се случва 
след навършване на 
година-година и по-
ловина, ако майката 
трябва да се върне 
на работа, а няма 
друга алтернатива 
за отглеждането му.

Как да сме сигур-
ни, че детето е гото-
во за тази стъпка? 
Ако отговорът ви 
на следните въпро-
си е утвърдителен, 
имате основание да 
мислите, че детето 
ще понесе добре 
промяната.

Умее ли да уста-
новява предметно 
взаимодействие , 
инициативно ли е в общуване-
то, търси ли помощта и поощ-
рението на другите?

Стреми ли се към самостоя-
телност? Играе ли само, макар 
и за кратко?

Владее ли необходимите за 
възрастта му навици за самооб-
служване – хранене с лъжичка, 
пиене от чаша, сваляне и вдига-
не на гащичките?

Може ли да се грижи за иг-
рачките си, да ги пази, прибира, 
носи със себе си?

Търси ли контакт с непознати 
възрастни?

Интересува ли се от другите 
деца?

Умее ли да играе до някой 
друг и да споделя играчките си?

КАКВО МОЖЕМ

ДА НАПРАВИМ, 

ЗА ДА ПОДГОТВИМ 

ДЕТЕТО ЗА ЯСЛАТА

ДНЕВЕН РЕЖИМ

Добре би било да се запоз-
наем с режима в яслата и да 
се опитаме да се придържаме 
към него, колкото е възможно 
по-отрано. Основните труднос-
ти най-често възникват заради 
това, че биологичният часовник 
на детето е „настроен“ по друг 
начин. 

ПОЗИТИВНА НАГЛАСА

Можем да бъдем много полез-
ни за детето си, ако му създадем 
подходяща нагласа към промя-

ната, която предстои – яслата 
е хубаво място, заниманията 
в нея са интересни, играчки-
те – красиви. Така ще събудим 
любопитството и ще създадем 
позитивно очакване у детето.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Ако детето няма братя или 
сестри и не е свикнало да бъде 

в обкръжението на много хора, 
ще трябва да помислим за въз-
можност да общува по-често с 
другите – разходките в парка, 
игрите на детската площадка 
могат да помогнат за по-лес-
ната социализация на мъника. 
Можем да му покажем и яслата, 
в която ще бъде приет, да раз-
гледаме двора и (ако има такава 
опция) да го пуснем да поиграе 
с другите деца вътре. Виждай-
ки, че ние сме наблизо, ще може 
спокойно да се впише в групата. 
Когато детето има макар и ма-
лък опит в общуването, не се 
плаши от непознатите деца или 
възпитатели, много по-лесно и 
по-безболезнено се адаптира в 
новата среда.

ХРАНЕНЕ

Кърменето е полезно. Никой 
не оспорва този факт. Но ако 
сме решили да дадем детето в 
ясла, би било добре да го отби-
ем (поне месец преди това) или 
поне да елиминираме дневните 
кърмения. Мъникът, който все 
още е поставян на гърда, има 
много силна връзка с майката 
и раздялата с нея е винаги дра-
матична. Добре е научим детето 
да си служи с чашка и лъжичка. 
Според наблюденията на възпи-
татели, много деца днес тръгват 
на ясла с все още неформиран 
дъвкателен или гълтателен ре-
флекс, което затруднява приема 
на храна в яслата. Това се случ-
ва, защото са получавали дори 
кашата от шише с биберон, 
не са били хранени с лъжица, 
не са пили от чаша. Подобни 
обстоятелства усложняват при-
викването към новите условия. 
Детето може трайно да откаже 

да яде. Затова възпитателите 
препоръчват да му създадем 
тези навици, преди да го дадем 
в ясла.

В други случаи детето не е 
научено да се храни на маса. 
Обикновено вкъщи то е непре-
къснато в движение, а мама или 
баба вървят след него и подават 
храната с лъжица, защото иначе 
малкото отказва да яде. В ясла-

та това не може да се случи, но 
на възпитателите се налага да 
го отучват от вредните нави-
ци. Мъникът се съпротивлява, 
отказва да седне, не разбира 
защо не го хранят така, както 
е свикнал. Затова трябва да го 
научим да се храни с остана-
лите, без допълнителни стиму-
ли като телевизия, книжка или 
играчка. Той трябва да разбере, 
че храненето е сериозен процес, 
който няма нищо общо с играта. 
Добре е да сме захранили дете-
то с всички основни продукти 
(според възрастта), преди да 
постъпи в яслата. Непознатата 
храна често предизвиква отказ, 
а гладното дете е нервно и ка-
призно. Можем дори да пригот-
вяме някои от традиционните 
за детското заведение ястия. 
Колкото по-малко непознати 
обстоятелства – толкова по-лес-
на адаптация. 

ХИГИЕННИ НАВИЦИ

Много деца ходят на ясла с 
памперси и това не е проблем. 
Проблем е, ако нямат навици 
за ползване на гърне. В дет-
ското заведение малчуганите 
се поставят на гърне в опреде-
лени часове. Ако детето ни не 
е свикнало с гърнето, може да 
се изплаши, да откаже да седне, 
да изпадне в истерия. Затова е 
добре да го запознаем с него, 
преди да тръгне на ясла. Да му 
създадем навици за сядане пре-
ди и след сън и хранене, както 
се прави в яслата. Така мъниче-
то ще е уверено и спокойно.

ДНЕВЕН СЪН

Много важен момент в режи-

ма на детето е дневният сън. 
Той осигурява нужната почивка 
от психическото и физическо 
натоварване. Ако не се е нас-
пало, мъничето става нервно, 
капризно и това се отразява на 
общото настроение в групата. 
Някои от децата са свикнали 
да бъдат приспивани, опция, от 
която не могат да се възползват 
в яслата. Затова е добре да нау-

чим детето си да заспива 
само през деня. 

НАВИЦИ ЗА САМО-
ОБСЛУЖВАНЕ

Те, разбира се, са функ-
ция на възрастта, но кол-
кото по-рано ги изградим 
у детето, толкова по-лес-
но ще му бъде да се спра-
вя в нова среда. Можем 
да го научим самостоя-
телно да сваля и вдига 
гащичките, да си обува 
пантофите, дори да си 
мие ръцете преди и след 
хранене.

ЗДРАВЕН СТАТУС

Практиката сочи, че 
децата, които за пръв път 
постъпват в ясла, заболя-

ват от остра респираторна ин-
фекция между 5-ия и 7-ия ден 
след постъпването си. Някои 
специалисти дори препоръчват 
от 4-ия до 10-ия ден детето да 
си остане вкъщи. Особено ва-
жно е да се осигури пълноцен-
на почивка на мъничето, след 
прибиране у дома. Можем да си 
спестим първоначално продъл-
жителния престой на детската 
площадка, ходенето на гости 
или посрещането им вкъщи. Не 
е нужно да претоварваме детето 
с нови впечатления и без това 
има достатъчно.

КАКВО ОЩЕ МОЖЕМ

ДА НАПРАВИМ, ЗА ДА

УЛЕСНИМ ПРОЦЕСА

Практика е родителите да се 
запознават с изискванията към 
подготовката на детето. От яс-
лата ние получаваме подробни 
инструкции какво трябва да 
съдържа ежедневният му ба-
гаж, информирани сме за днев-
ния режим, можем да разберем 
какво ще е седмичното меню; 
предупредени ме за всички не-
обходими документи и изслед-
вания, които трябва да бъдат 
подготвени. Наше задължение 
е да информираме персонала, 
ако детето има някакви специ-
фични навици, ако има проблем 
с дневния сън или храненето, 
ако е чувствително към някои 
храни. Доброто взаимодействие 
с възпитателите е от полза за 
детето. Затова можем да използ-
ваме всеки удобен случай, да се 
интересуваме какво е поведе-

нието му, среща ли трудности в 
приспособяването, какви зани-
мания се провеждат с малчуга-
ните.

КАКВИ СА ФАЗИТЕ 

НА АДАПТАЦИЯ 

СПОРЕД ПСИХОЛОЗИТЕ

Адаптацията в ранна възраст 
протича по-болезнено. Този 
период е изпълнен с емоцио-
нално напрежение, безпокой-
ство, несигурност. Възможно е 
детето да плаче, да се стреми 
към контакт с възрастните или 
да страни от тях и от другите 
деца. Социалните връзки в този 
период са нарушени. При всяко 
дете процесът на привикване е с 
различни темпове. Има три сте-
пени на адаптация – лека, сред-
на и тежка. Леката адаптация 
продължава две-три седмици. 
Детето лесно се приспособява 
към яслата, чувства се спокойно 
в групата, има добър апетит и е 
активно в отношението си към 
околните. Връзките му с децата, 
персонала и с близките не се на-
рушават.

При средна степен на адап-
тация нарушенията в общото 
състояние на детето и в поведе-
нието му са по-ярко изразени. 
Позитивното настроение, апе-
титът и сънят на малчугана се 
възстановяват след 35-40 дни. 
В периода на привикване той е 
раздразнителен, често хленчи, 
снижава се активността му, не 
желае да последва новото си 
обкръжение, не общува с въз-
растните и децата, не използва 
говорните навици формирани 
до момента. Това може да про-
дължи месец-месец и половина.

Тежката адаптация може да 
е съпроводена с продължител-
но боледуване, защото тре-
вожността и напрежението от 
новото и непознатото влияят 
на общото физическо и пси-
хическо състояние на детето. 
Могат да възникнат ситуации, 
при които детето се държи не-
адекватно. В подобни случаи се 
препоръчва то да бъде оставяно 
в яслата за по-кратък период и 
времетраенето на престоя да се 
увеличава постепенно. Детето 
има нужда да разбере, че макар 
мама го напуска за малко, ви-
наги се връща при него. В този 
период мъничето се нуждае от 
емоционален комфорт, затова 
в семейството си трябва да се 
чувства спокойно. Не бива да 
бъде подлагано на допълнител-
ни промени в дома. И без тях 
новостите в живота му са дос-
татъчно.

Обикновено децата свикват 
с яслата за две-три седмици. 
В това време опознават новата 
обстановка, учат се да ползват 
гърне, да се хранят сами, създа-
ват първите си контакти и доби-
ват увереност, че мама винаги 
ще дойде да ги прибере.
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Смяната на сезоните никъ-
де не се усеща толкова ясно и 

безапелационно, отколкото в 
градината. В градовете, в апар-
таментите, офисите можем да 
се залъгваме, отлагаме и в един 
момент да се шокираме, от това, 
че неминуемото се случва - идва 
есента, но ако имаме градина, 
се отваря толкова много работа, 
че не можем да отлагаме заесе-
няването нито за минута.

Опитните гра-
динари знаят и 
на сън кое след 
кое се прави, 
кое как да си 
нагласят, за да 
посрещне гра-
дината студове-
те и дъждовете 
спретната, чиста 
и дори готова за 
сеитба, но човек 
се учи, докато 
е жив и в никой 
друг случай това 
не важи толкова 
много, колкото в 
градинарството.

Обирането на 
последните пло-
дове и зеленчу-
ци. То става по-
етапно, разбира 
се, и според узряването, но е ва-
жно, когато се оберат финално 
доматите или бостана, да се из-
чисти добре земята - да се мах-
нат стеблата, шумата и корени-
те. После тази почва може да се 
подготвя за оран и сеитба, но не 
оставяйте всичко да се струпа, 
а малко по малко разчиствайте.

Погрижете се за кореноплод-
ните. Цвекло, пащърнак, цели-

на, гулия - те могат да останат 
в земята до късна есен, затова, 
трябва да помислите как да ги 
предпазите от студовете. Първо 
се изрязват листата и се покри-
ват със слама, после сламата с 
пръст и само трябва да обозна-
чите къде са главите, за да от-
равяте точно толкова колкото ви 
трябват, без да разравяте всич-

ко.
Оранжерии. Ако имате наме-

рение да сеете ранни салати, 
репички и зеленолистни, дори 
и кореноплодни, трябва да за-
почнете подготовка на оранже-
рията. Да проверите конструк-
цията, да подмените, ако трябва 
найлоните и да предвидите оран 

и наторяване, за да сеете спо-
койно през есента, когато тем-

пературите са подходящи, за да 
изпреварите студа.

Цветята. Изкоренете едного-
дишните растения и се погри-
жете за многогодишните, увив-
ните храсти и за розите. Ако сте 
запален цветар, най-добре ще 
си познаете кога розите трябва 
да се изрежат и завият. Напра-
вете място да се изявят и есен-

ните цветя - хризантеми, дими-
тровчета и др. Ако не сте много 
наясно, потърсете най-специа-
лизираната помощ на света - оп-
итните съседки.

Ремонти. В края на лятото 
сме твърде уморени да се раз-
правяме с ремонти, отлагаме за 
моментите, когато няма да има 

толкова работа по градината и 
всичко за поправяне ще изско-

чи наведнъж. И ето, че този мо-
мент става също наложителен. 
Там паднала ограда, тук да се 
закове нещо. Нещо за пребоя-

дисване и лакиране преди зима-
та. Огледайте се и не отлагайте, 
тя е безпощадна.

Дървата за зимата. Време е за 
подредба и зазимяване на дър-
вата за огрев. Те трябва да бъдат 
на сухо и закътано място, добре 
подредени и удобни за взимане.

Засаждане или вадене на лу-
ковици Ранната есен е времето 
за вадене на летните луковици 
и засаждане на нови за първите 
пролетни цветя. Част от лукови-
ците не могат да издържат зима-
та и се вадят - далии, фрезии, а 
други се сеят през есента, за да 
са първите цветя напролет - лю-
бими лалета, минзухари и т.н.

Грижи за водните площи и 
тръбите Помислете за водните 
площи: изкуствени езерца, фон-
тани, басейни. Изпразнете ги, 
почистете ги, ако сметнете, че 
е редно. Когато студът стегне, 
трябва да се спрат крановете на 
чешмите, за да не се спукат.

Къщички за птици. Ако няма-
те хранилка, а искате да храните 
птички в трудните за тях зимни 
месеци, сега е време вече да си 
сложите, за да свикнат птичките 
с тях и да ги научат. Оставяйте 
храна отвън и бъдете търпеливи 
- те ще дойдат.

И най-скромната и малка гра-
динка има достатъчно нужди, но 
грижата за нея е тази, която ни 
изпълва с чувство за полезност 
и пълноценност. Чистете я, раз-
хождайте се в нея, обичайте я и 
през есента, когато всяко листо 
става цвете, просто се наслажда-
вайте на красотата й.

Есента в градината
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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

КАРТОФЕНИ КЮФТЕНЦА

С ЛУК И СИРЕНЕ
ЮЛИ- СЕПТЕМВРИ

Посетителски информа-

ционен център

Културни вечери „Традиции 

и изкуство”

ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ

Площад „Независимост”- 

гр. Добринище”

„Добринищко лято 2019” – 

мероприятия всяка съботна 

вечер

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

01 ОКТОМВРИ

Читалище „Иван Кюлев 

1996”- с. Места 

Честване - Ден на възраст-

ните хора

01-05 ОКТОМВРИ

Тържества по случай праз-

ника на гр. Банско - 5 октом-

ври – 107 години от Освобож-

дението на Банско от турско 

робство-концерти, срещи, из-

ложби и др.-съвместни проя-

ви на Община Банско, Музеен 

комплекс-Банско и читалище 

„Никола Вапцаров”; Кон-

церт-спектакъл „Светилник 

под гордия „Пирин”

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
5-6 бр. картофи

3 бр. яйца
100 г сирене
1 глава лук
2 скилидки чесън
брашно

сол, черен пипер, магданоз

Начин на 
приготвяне

Сварете кар-
тофите, обе-
лете ги и ги 
н а с т ъ р ж е т е 
на едро ренде. 
Н а с т ъ р ж е т е 
лука и чесъна 
при картофи-
те. Прибавете 
намачканото 
сирене, 1 бр. 
яйце и 1 бр. 
жълтък. Доба-
вете подправ-
ките и разбър-
кайте добре. 
Разбийте добре 
другото яйце 
и отделно раз-
бийте белтъ-
ка. Оформете 
кюфтета с мо-

кри ръце, потопете първо в 
белтъка, след това в другото 
яйце, после в брашното. Пър-
жете в силно загрята мазнина 
от двете страни.

Продължава „Добринишко лято“. За при-
ятните емоции този път допринесоха са-

модейни фолклорни групи към читалищата 
на селата Скрът, Ключ, Габрене и Беласица. 
Чудесните народни песни и танци на учас-
тниците впечатлиха публиката. Празнич-
ното веселие продължи с кръшно българско 

хоро.
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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. Къс-
метът е с вас и в работата.

Помислете дали имате достатъчно 
търпение и издръжливост да доведете за-
мисленото докрай. Също, дали сте взели 
под внимание всички детайли и възможни 
усложнения. Рано е за големия пробив. До-
машни тревоги. 

Бъдете реалисти. Още веднъж про-
верете истинността на намеренията и 
разчетите си. Така ще уточните, а нищо 
чудно и да смените своята стратегия. Ху-
бавото е, че сте обградени с хора, готови 
да ви подкрепят. 

Още веднъж проверете истинността на 
намеренията и разчетите си. Така ще уточ-
ните, а нищо чудно и да смените своята 
стратегия. Днешните събития внасят про-
мени в плановете ви. За някои най-важно 
е пътуване. 

Предстои да разрешите конкретна 
задача и знаете, че за да успеете, трябва 
да дадете всичко от себе си. Разкрийте 
онова, на което сте способни. Нека не ви 
плашат предизвикателствата. Имате сили 
да победите. Някои се стягат за път. 

Периодът е емоционален за вас. Идва 
с много и най-различни новини. Има и 
хубави, има и лоши. Старайте се да кон-
тролирате нервите си, за да не допусне-
те грешка или да изпуснете някоя дума. 
Тревоги има и с човека до вас.

Изчакайте развоя на събитията. Те ще 
ви подскажат какво трябва да направите и 
коя е най-печелившата тактика. Не става 
дума за обичайните всекидневни ангажи-
менти, а за бъдещето на нещо важно за 
вас. За някои най-важно е пътуване. 

Успехът на начинанията ви зависи 
изключително от вашата предприемчи-
вост и издръжливост. Откриете ли ги в 
себе си, ще убедите и околните в своята 
правота. Радват ви домашни новости, а за 
някои събитието е много специално.

Дойде ред на дългоочаквани новини и 
известия. Най-после ще получите повече 
яснота за нещата и ще можете да опре-
делите какво да бъде поведението ви в 
бъдеще. Но в любовта сте подвластни на 
заблуди.

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 работа-
та, и в личния живот дръжте умерената 
линия. 

Каквито и да са проблемите ви, не се 
тревожете. Вървете по-нататък по своя 
път, вярвайки в щастливата си звезда. И 
се постарайте да погледнете нещата ма-
щабно, за да оцените перспективите за 
по-дълго време.

Моментът е важен за работата или 
бъдещето на важен проект. Затова 
нека вашата вяра прерасне в дълбока 
увереност и нагласата за победа ще ви 
отведе до целта. Оживление има и в 
интимен план. 

16 Св. вмчца Евфимия Всехвална. Св. Людмила Чешка. Св. Кипри-
ан, митр. Киевски и Московски. Св. Севастиана. Св. Мелитина Мар-
кианополска

17 * Св. мчци София, Вяра, Надежда и Любов. Св. мчца Теодотия
18 Преп. Евмений, еп. Гортински чудотворец
19 Св. мчци Трофим, Саватий и Доримедонт
20  Св. вмчк Евстатий Плакида и семейството му
21 Св. ап. Кодрат. Св. Исакий и Мелетий, еп. Кипърски (Отдание 

на Въздвижение) (Тип. с. 84)

22 † 1 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. свщмчк 
Фока, еп. Синопийски. Св. прор. Йона. Преп. Йона. Преп. Козма Зо-
графски. Гл. 5, утр. ев. 3, ап. 2 Кор. 1:21-2:4 (с. 164), лит. ев. Лк 5:1-11



8ЩРАК!

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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