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Основателят на Банско
Филм Фест бе провъзгласен за
„Почетен гражданин“ на Банско

Часове преди да бъде дадено
официалното начало на единствения по рода си в България
форум за
планинарската култура - Банско Филм
Ф е с т ,
н е го в и я т
създател,
П е т ъ р
Атанасов,
бе
провъзгласен
посмъртно
за „Почетен гражданин” на
град Банско.
Т о в а
се случи
на
Търже с т ве н а
сесия на

Общински съвет – Банско,
където съветниците гласуваха
предложението на кмета Геор-

ги Икономов с пълно мнозин(Продължава на стр. 3)

Кметът на Банско бе домакин
на среща по инициатива
на туристическото министерство
Кметът на Банско, Георги
Икономов, бе домакин на
станалата традиционна среща по инициатива на Министерството на туризма с представители на държавните
институции и местния туристически бранш. Дискусията
бе водена от заместник-министъра Ирена Георгиева,
като в разговора се включи
още
заместник-областния
управител Антоанета Янчева и съветника в браншовото
министерство Малин Бистрин. В навечерието на зимен
(Продължава на стр. 3)

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!
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Почетен знак на Община
Банско за Николай Петков

На финалната вечер
на Банско филм фест,
кметът Икономов връчи почетен знак на община Банско на един
от
най-известните
български алпинисти
– Николай Петков.
Той е участник в трите
най-успешни български
експедиции – Еверест
1984, Южната стена
на Комунизъм 1986 и
Транго Тауър 1998. Николай Петков е първият
и досега единствен алпинист, обходил и трите
ръба на Еверест.
Почетният знак е и по
повод неговата 60 годишнина.

Европейска седмица
на професионалните умения
в ПГЕЕ – гр. Банско
В ПГЕЕ - гр. Банско се проведе Седмица на професионал-

ните умения, чиято цел бе да
вдъхнови младите хора да открият и приложат своя талант
чрез професионално обучение.
В образователна среда се проведоха открити уроци, демонстрации и състезания за седмокласници от гр. Банско, с. Баня,
гр. Добринище, с. Места и с.
Филипово. Обект на дискусия
бяха различните професии, образователните пътища към тях
и възможностите за развитие,
които предоставят.
Бизнес партньорите на гим-

назията - ЗТА АД - гр. Банско,
„Ес Ди партнерс” ООД - с. Баня,

„Гимас” ООД и „Топлофикация
Банско” АД отвориха вратите
си и активно се включиха в европейската инициатива.
Седмицата завърши със среща-разговор с работодателите
на тема: „Необходимост от квалифицирани кадри по професии
в региона”.
Обсъди се възможността за
съвместни дейности за утвърждаване на значимостта на професионалното образование и
необходимостта от пълноценно
кариерно ориентиране на младото поколение.

Банско забранява
пластмасата в Ски-зоната

Всички заведения в ски зоната на Банско от този сезон няма
да използват
пластмаса
по никакъв
повод. Те ще
бъдат заменени с такива, които
могат да се
преработват на 100%,
като например стъклени бутилки,
б а м бу ко в и
сламки и картонени чаши. Тази
стъпка е предприета по повод
Световната битка с пластмасата. Всеки, който си купи сезон-

на карта за този и миналия сезон, получава сребърен статут в

курорта, който ще му носи различни отстъпки. При 4 поредни
сезонни карти статутът става
златен, а при 6 - платинен.

Седмица на Християнското
семейство в Начално училище
„Св. Паисий Хилендарски“

Цяла седмица началното
училище „Св. Паисий Хилендарски” в Банско посвети на
Християнското семейство. С
радиочас, беседи по класове и
красиви рисунки, учениците
разбраха, че няма по-голямо богатство от семейството и изразиха своето преклонение и обич
към него.
Подготвената тематична вечер от СИП „Религия” с ръководител г-жа Марияна Думанова
и СИП „Музика” с ръководител
г-н Марин Бърдарев се посрещна с интерес и вълнение. Децата
пяха песни и рецитираха стихове в прослава на семейството.
На обявения от директора
конкурс за съчинение на тема
„Моето семейство”, се включиха много ученици, а най-добрите получиха грамоти.

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

СЕДМИЧНА МОЗАЙКА

Потребителите от „Защитени жилища“ –
Банско, проведоха работна среща с кмета

Хората с интелектуални затруднения, които ползват соци-

своята пълноценност.
Освен да покажат своите нови

умения, потребителите поставиха на градоначалника своите конкретни и много
мили искания: да им се
предостави терен за обработване на собствена
зеленчукова градина, да
им се окаже подкрепа
за обособяване на арт
работилница, както и
съдействие за практикуване на спортни дисциплини.
Икономов откликна на
техните желания, като
им обеща съдействие напролет да имат свое „опитно поле”, а дотогава
– да се спускат по белите
писти в Пирин.

алните услуги в „Защитени жилища” и Дневен
център – седмична грижа, гр. Банско проведоха
„работна” среща с кмета
Георги Икономов. С помощта на своите ръководители, както и председателя на Сдружение
„Избор”, Райна Глушкова,
те представиха резултата
от работата си по проект
„Активни потребителски
съвети”. С помощта на
проекта, хората с интелектуални
затруднения
получават възможността
да правят избор, да имат
власт, за да подобрят

Основателят на Банско Филм Фест...
(Продължение от стр. 1)

ство. В своите мотиви за удостояването на Петър Атанасов с
почетното звание, Икономов изтъква заслугите му за създаването на Банско Филм Фест като
събитие, популяризиращо световната планинарска култура, с
което дава
своят съществен
принос
за развитието на
културния
живот в
Банско.
Неговата съпруга
и съмишленик,
Натали
Пет рова,
получи
з ва н и е то
и сподели
с присъстващите
обичта на
нейния
покоен съпруг към
Банско и
Пирин. Тя
отправи
благодар-

ност към г-н Икономов за внесеното от него предложение,
както и към господата съветници за признанието към житейските постижения на Пепи, както всички го наричаха приживе.
А самия Банско Филм Фест
2018 също започна с кадри за
Пепи. Авторитетни личности

– катерачи, алпинисти, колеги
журналисти, приятели, разказаха за допира си с тази енциклопедична, и в същото време
скромна личност.
В негова памет на любимия
му стол в читалище „Никола
Вапцаров” бе поставен надпис с
неговото име.
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(Продължение от стр. 1)
сезон 2018/2019 г. те обсъдиха
готовността за посрещането на
засиления туристически поток
и текущите въпроси в тази сфера.
Представителите на бизнеса
отново заявиха неудовлетворението си от ниските цени, на
които се работи, което води до
занижаване на качеството на
предлаганата услуга. В отговор
заместник-министър Георгиева
коментира, че административен
орган не може да се намесва в
пазарните отношения.
„Отправихме запитване към
КЗК по въпроса. Тяхното категорично становище е, че Министерството на туризма в частност и държавата като цяло, не
би могла да бъде пряк участник
в пазарните отношения и в регулирането на цените на услугите.
Това е въпрос на конкурентна
среда” допълни тя.
Кметът Икономов сподели
пред присъстващите, че от страна на община Банско бизнеса
получава пълно съдействие.
„Какво бих могъл да кажа?
Бизнесът има готовност, комуналните компании и контролните органи също изпълняват
задълженията си. Но Банско не
е готов за сезона! Нямаме решение на въпроса с уплътняването
на ски зоната, неблагоприятните новини около концесионния
договор продължават. А решение все още не се намира.
Въпреки това Банско ще посрещне три кръга от Световната купа по ски. Цели три дни
звездите на царицата на белите
спортове ще бъдат в нашия курорт. Само три курорта в света могат да се похвалят с това.
По-красноречив факт за нивото
на Банско трудно може да бъде
изтъкнат.
Ще продължим да съдействаме на полицейските служби при
контрола за неправилно паркирани автомобили, както и други
подобни казуси, свързани с обществения ред. Пожелавам успешен сезон за туристическия
бранш и ще продължим да работим в тясно сътрудничество с
тях” заяви той.
Обсъдени бяха също казусите
около т.нар. „споделена икономика”, където в интернет пространството се рекламират и наемат места за настаняване, които

не са категоризирани. Стана
ясно, че в европейски мащаб
тази услуга засега няма да бъде
регулирана, което остава като
проблем за реалния туристически бранш.
Другият наболял проблем,
който бе засегнат от представителите на бранша, бе работата
на апартаментните комплекси
и апартаментите под наем. Заместник-министър Георгиева
даде заявка, че ще продължат
да търсят правилната законова
рамка, която да защити интересите на светлата страна на
бизнеса и на обектите, които са
категоризирани и си плащат надлежно налозите.
От докладите на регулаторните органи стана ясно, че
Банско е една от туристическите дестинации, които спазват
най-стриктно ограниченията за
тютюнопушене, изискванията
за качеството на храните и като
цяло на качеството на туристическите услуги.
МВР отново планира да
осигури допълнителен брой
полицейски служители за гарантирането реда и спокойствието по време на активния
сезон, като ще бъдат проверявани адресните регистрации
на заетите в сферата на туризма с оглед на криминогенната
обстановка.
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Стилна и секси след 50 – съвети и идеи

Стилът не познава възраст!
Въпреки това всяка жена тряб-

позволите, инвестирайте малко
повече пари в доказани като ка-

в същото време прикриват някои несъвършенства в тази об-

арите. Задължително в модния
ви арсенал трябва да присъства
комплект
по-пищни бижута, с които
да обогатите
стила си. Това,
че вече сте
п р ех въ рл и л и
50-те, не значи,
че трябва да се
покриете отгоре до долу в
тъмни цветове
или едноцветни
комбинации.
4. ПАНТАЛОН С ПРАВИ КРАЧОЛИ

ва да знае как да се облича така,
че хем да е секси, хем изискана.
Вижте някои съвети за жените
на и над 50 и техният стил на
обличане.
1. ПОМИСЛЕТЕ ЗА ОФОРМЯЩО БЕЛЬО
Оформящото бельо може да
ви помогне да скриете някои
недостатъци, за да изглеждате
още по-добре в любимите си
дрехи. В гардероба си трябва да
имате поне оформящи бикини
и сутиен, които са идеалният за
вас размер. Ако можете да си го

чество марки, защото често са с
по-дълъг живот.
2. ПЕРФЕКТНАТА РОКЛЯ,
КОЯТО НЕ КРИЕ, НО И НЕ
РАЗКРИВА
Задължителна рокля в гардероба на всяка жена над 50 е
дантелената. Отдолу тя е с подплата в същия цвят, а горният
дантелен слой прикрива някои
недостатъци на фигурата. Найдобре е дължината да е до или
малко над коляното. Късите или
3/4 ръкави са перфектни, защото добавят акцент към модела и

ласт.

Задължително попълнение
в гардероба на
дамите над 50
е елегантният
черен панталон. Изберете
модел с прави
крачоли, който
не е нито твър-

тънява и издължава оптически
фигурата. Това е дреха, за която
си заслужава да дадете повече
пари, защото можете да я носите буквално с всичко – дънки,
панталони, поли, рокли.
6. ОПИТАЙТЕ ДА СЕ ОБЛИЧАТЕ НА ПЛАСТОВЕ
Обличането на дрехи "на пластове" е особено подходящо за
дамите на средна възраст. Затова опитайте да съчетаете любимите си дънки с блуза, шал и завършете с жилетка. Нека всяка
част от облеклото ви е на показ.
Така постигане непринудена и
небрежно-елегантна визия, която е доста модерна.
7. НЕ БЯГАЙТЕ ОТ ЦВЕТОВЕТЕ
Това, че сте над 50, не значи,
че трябва да спрете да носите
дрехи в ярки цветове. Ако все
пак държите на балансираната
визия, носете неутрални цветове и добавете само 1 елемент
(панталон, блуза, сако, шал) в
ярък цвят. Цветните дрехи не

3. ЗАБРАВЕТЕ ЗА
ИЗЦЯЛО
СЕМПЛАТА ВИЗИЯ
Ако предпочитате
семплите
дрехи, то не
пропускайте
да добавите
щипка стил
с бижутата
и
аксесо-

де прилепнал, нито
прекалено разкроен. Съчетавайте с
чифт високи токчета и блуза в ярък
цвят.
5. ИЗБЕРЕТЕ
ИДЕАЛНОТО
САКО
Идеалното сако
за дами над 50 е с
дължина до горната част на бедрата
и с 3 копчета. То
едновременно из-

само изглеждат стилно, но и
подмлядяват.
8. ЗАБРАВЕТЕ ЗА КОСАТА В
ТЪМНИ ЦВЕТОВЕ
Ако сте брюнетка, след 50 е
време да помислите за постепенно изсветляване на косата.
Черната коса състарява.
Ако не сте експериментатори
по природа, започнете изсветляването на косата с кичури,
омбре или сомбре. Така хем ще
имате време да свикнете с новия цвят, хем ще разчупите визията си.
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Как да подготвим колата за зимата?

Повечето шофьори са като
държавата – първият сняг винаги ги сварва неподготвени.
Всяка година още щом паднат

на колата. Смяната на летните
гуми със зимни трябва да стане най-късно в началото на ноември. Всесезонните гуми (те

Специалистите съветват шофьорите да сменят „обувките”
на колите си най-много през 5
г. Дори и да не са чак толкова

нага могат да ви кажат дали са
в изправност. Шофьорите трябва да знаят, че алуминиевите
джанти не се изправят, обяснява
още Здравко Нинов.
„В много сервизи монтьори ги изправят с хидравлични машини на
око, но не може да се
балансира като в заводски условия”, уверява
Нинов.
СВЕТЛИНИТЕ

първите снежинки, проблемите
по магистралите и шосетата започват. От една страна, заради
стопаните на пътищата, които
не ги поддържат. А от друга –
заради водачите на леки и тежкотоварни автомобили, които
до последно карат с летни гуми,
пързалят се, катастрофират и
задръстват важни пътни артерии.
За да избягат от подобен кошмар, водачите, които още не са
подготвили колата си за зимата,
е добре да го направят веднага.
Още повече, че от тази неделя
в цялата страна вървят масови хайки на КАТ в рамките на
акция „Зима”. Униформените
ще проверяват интензивно автомобилите за изправни гуми,
чистачки, светлини и др. От
Пътна полиция заявиха, че нарушителите ще бъдат глобявани за най-малката нередност,
а за по-сериозни технически
неизправности возилата ще се
спират временно от движение.
Най-важното е водачите да
разберат, че добре подготвената кола е в интерес на тяхната
собствена сигурност.
Съюзът на българските автомобилисти (СБА), който винаги
е имал активна роля по решаването на проблемите, свързани
с пътната безопасност у нас,
предлага абсолютно безплатна
услуга на всички шофьори: от
2 до 13 ноември водачите могат да прегледат автомобилите
си за изправни гуми и светлини
напълно безплатно. Това могат
да направят във всички над 60
технически пункта на СБА в
страната. Някои от тях работят
дори в събота и неделя.

имат обозначение М+S) не са
за препоръчване, единодушни
са експертите.
Защо гумите трябва да са
зимни, макар засега това да не
е задължително по закон? Защото те са по-меки и еластични при по-ниски температури
и следователно имат по-добро
сцепление. Докато лятната гума
става по-твърда от студа, а това
се отразява на спирачния път. В
Народното събрание има внесено предложение зимните гуми
да станат задължителни от 1 ноември до 1 март. В следващите
седмици ще стане ясно дали депутатите ще го гласуват.
Друго изключително важно
нещо е автомобилът да бъде
оборудван с т. нар. пресни зимни гуми. По принцип в търговската мрежа не трябва да се
продават гуми, които за произведени преди повече от пет
години, обясни Здравко Нинов,
организатор „ГТП” в Национална служба „Пътна помощ”
към СБА. След този период каучукът започва да старее и да
променя характеристиките си.
Много често, когато „срокът на
годност” изтича, търговци намаляват цените им. Затова клиентът винаги трябва да търси
DOT номера върху гумата. Пър-

износени, след
този период каучукът се втърдява и напуква
и
возилото
става несигурно.
По отношение на гумите
законът изисква максимално допустимата дълбочина
на грайфера да
е 1,6 мм. Това
обаче е крайно
недостатъчно,
за да осигури безопасно
пътуване. Тя
трябва да е
минимум два
пъти повече. В
съседна Сърбия, например,
задължителната дълбочина
на протектора
е 4 мм.
Друга задължителна част
от прегледа на
автомобила е
състоянието на
джантите.
У
нас пътищата са много лоши и

вяйте също да носите резервни
крушки, ако се наложи
смяна.
ЧИСТАЧКИТЕ

ГУМИТЕ
Едно от най-важните условия
за сигурността на шофьора и
пътниците са гумите. Именно те осигуряват стабилността

През зимния сезон
много важно е осветителната система на автомобилите да бъде наред.
Това означава изправни
къси и дълги светлини,
габарити, стопове, мигачи. Освен това фаровете
трябва да бъдат добре
регулирани, за да карате
в комфорт, а и за да не заслепявате отсреща идващите возила. Не забра-

вите две цифри указват седмицата на производство, а вторите
две – годината на производство.

не е изключено да са изкривени,
а това също дава отклонения.
Специалистите в сервиза вед-

На първо място трябва да се провери дали
чистачките не са за смяна. От топлината през
летните месеци гумата
се втвърдява и не чисти
добре стъклото. Цената
на един комплект не е
толкова висока, затова не пестете. Веднага
щом паднат температурите, казанчето за измиване на стъклата
пък трябва да се зареди с незам-

ръзваща течност.
Друга задължителна част от
подготовката на колата за зимните месеци е проверка на антифриза, акумулатора, филтри,
свещи. Преди всеки сезон пък
трябва да се прегледа на стенд
предния и задния мост на колата, както и състоянието на амортисьорите, спирачките, кормилната уредба и т.н.
Препоръчително е прегледът
и подготовката на автомобила
за зимата да става в специализирани пунктове. В сервизите
на СБА всеки може да намери
съвет, да потърси и да получи
компетентно мнение за състоянието на возилото си. Само
през този уикенд десетки клиенти минаха през техническите
пунктове на СБА в страната, за
да прегледат автомобилите си
преди началото на зимата и на
проверките на КАТ.
Подготовката на колата за зимата излиза мининум 100-150
лева. Ако возилото има нужда
от нови гуми, то
водачът
трябва
да извади поне
320 лв. за най-евтин комплект от
4 броя. Колкото и
да не иска да харчи, човек трябва
да знае, че инвестира в собствената си сигурност.
Освен това си
спестява разправии с КАТ. Санкцията за износени
и разкъсани гуми
е 50 лв. Глобата за
чистачки в лошо
състояние, изгорели крушки на
фаровете, зацапани стъкла, автотабели и фарове е
20 лв. За подобни
технически неизправности катаджиите не могат да
спрат автомобила
от движение.
Но могат, например,
ако
чистачките
не
работят при снеговалеж или дъжд
или са повредени
огледалата за обратно виждане.
А също, когато спирачките изпускат, има нередност по кормилната уредба, изтича гориво
и др. При спиране от движение
катаджията залепва стикер върху стъклото на возилото, а водачът е длъжен да закара не на
собствен ход, а с пътна помощ
автомобила до сервиз. След
това трябва да отиде в КАТ и да
подаде заявление за пускането
на колата в движение. Информацията за спрените коли се
вкарва в регистър и няма начин
да минете метър. Ако въпреки
всичко продължавате да карате
с техническа неизправност, рискувате и до 150 лв. глоба.

6

ПОЛЕЗНА СТРАНИЦА

Рецепта на броя

ФОТООКО

КЮФТЕТА
ОТ КАРТОФИ И КРЕНВИРШИ

Културен
календар
на община
Банско
21 НОЕМВРИ
Читалище „Н. Вапцаров“
Честване деня на християнското семейство
21 - 25 НОЕМВРИ
Читалище „Н. Вапцаров“
Банско филм фест – фестивал на планинарския филм
М. НОЕМВРИ
Музеен комплекс - Банско
225 години от рождението
на Неофит Рилски

Необходими продукти
1 кг картофи
3-4 глави лук
2-3 бр. моркови
3-4 пушени кренвирши
1 връзка магданоз
3 бр. яйца
30 г масло
1 с.л. чубрица
черен пепер
2-3 с.л. брашно
сол

Начин на приготвяне
Картофите се сваряват,
обелват и се намачкват. Към
тях се прибавят морковите,
лука, кренвиршите, магданоза, 2 бр. яйца, маслото и подправките - всичките нарязани
на ситно. От получената смес
се правят кюфтета, овалват
се в разбито яйце и после в
брашно и се пържат в нагорещено олио.

Скъпи читатели, изпращайте вашите предложения за рецепта
на броя. Станете част от нашия екип, като споделите любимата си рецепта. Ще има и награди!

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

АПТЕКА EТ „ВИОЛЕТКА
ТЕРЗИЕВА – САНИТАС”
Ул.”Отец Паисий” N 18
0888 835 009

М. ДЕКЕМВРИ
Читалище „Н. Вапцаров“
Международен фестивал на
изкуствата „Утринна звезда“

М. ДЕКЕМВРИ
Централен площад „Н.
Вапцаров“ и Бъндеришка поляна
Откриване на зимен сезон
05-25 ДЕКЕМВРИ
Централен площад „Н.
Вапцаров“ и читалище „Н.
Вапцаров“

АПТЕКА “АЗАРУМ - 2”
Ул. “Цар Симеон” N 32
0749 9300

100 години от смъртта на
епископ Лазар Младенов
(04.03.1908г.)

Честване на 109 години от
рождението на Никола Вапцаров

АПТЕКА “SUBRA”

Ул.”Луи Пастьор” N 4
0749 82161

Музеен комплекс - Банско

Музеен комплекс - Банско

Ул. “Цар Симеон” N 73
0749 88358

0899 925 578
0888 703 184
0899 933 343

М. НОЕМВРИ

07 ДЕКЕМВРИ

АПТЕКА ЕТ “МАРГАРИТА
ТРЕНЧЕВА”

АПТЕКА “АЗАРУМ”

АПТЕКА “АСТРА”

Осми декември - Денят на Светите Седмочисленици
- е най-веселият ден за 230 000 студенти в държавните, около 50 000 - в частните висши училища и за
над 11 000 чуждестранни студенти. Това е денят,
в който Българската православна църква по стар
стил е отбелязвала паметта на Светите Седмочисленици и сред тях свети Климент Охридски (25
ноември нов стил), считан за един от покровителите на българското висше образование.

Ул.”Цар Симеон” N57
0749 88490

INTER BANSKO

Пл.”Никола Вапцаров” N 2
0749 79927
0879 878973

245 години от смъртта на
Паисий Хилендарски

АПТЕКА САНИТА

Ул.”Пирин” N 92Г
0882 484 005

АПТЕКА МАРЕШКИ

Музеен комплекс - Банско

ул. Пирин 51,
Телефон: 0892255223

КОЛИ ПОД НАЕМ

АПТЕКИ

М. НОЕМВРИ

Времето в Банско тази седмица

Традиционни зимни празници и Коледно - новогодишни прояви
31 ДЕКЕМВРИ
Централен
Вапцаров“

площад

„Н.

Празничен концерт в Новогодишната вечер

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Не се впускайте в рисковани спекулации. От вас се искат хладнокръвие и
трезва мисъл, така че бъдете нащрек
и не се увличайте прекомерно. Радват
ви придобивки и домашни новости, а
за някои събитието е много специално.

Не се отказвайте от своите планове.
Събитията от деня не са еднозначни. Има
и положителни, и отрицателни. Всяка
стъпка ще ви вдъхва повече увереност,
че можете да се справите с всякакви препятствия.

Периодът идва с разнородни новини
и промяна в първоначалните ви планове. Налага се да действате според новите обстоятелства и да покажете умение
да импровизирате. В работата сте в решаваща фаза.

Гледайте на нещата мащабно, за да
видите перспективите. И не пренебрегвайте интуицията си, ще ви подскаже
какви са мотивите на другите, също
тенденциите за развитие на ситуацията.
Оживление има и в любовта.

Периодът е доста емоционален за вас.
Идва с много и най-различни събития.
Има и хубави, има и лоши. Старайте се
да контролирате нервите си, за да не допуснете грешка или да изпуснете някоя
дума,за която да съжалявате .

Ако не надценявате силите си и не прибързвате, нищо не може да попречи, да
постигнете жадувания успех. Бъдете решителни и пристъпете смело към своите
проекти както в работата, така и в личния
живот. За някои най-важно е пътуване.

Следете случващото се внимателно и
се постарайте да видите нещата в перспектива. Става дума както за лични, така
и за служебни дела. От друга страна моментът е подходящ да положите началото на нещо ново.

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

Срещи и контакти поглъщат цялото
ви време. От друга страна това е добре,
защото ще научите нещо, хвърлящо нова
светлина върху нещата. Може да е за работата, може да е в личен план. Но в любовта преживяванията са негативни.

Пълен както с хубави, така и с неприятни изненади, периодът е доста емоционален за вас. Затова запазете дистанция,
за да може да получите колкото се може
по-всеобхватна представа за нещата. Радват ви придобивки.

3 Св. прор. Софония. Св. свщмчк Теодор, архиеп. Александрийски

Очаквайте проясняване на ситуацията. Нещо, благодарение на което ви се
разкрива истинския смисъл на случващото се. Това означава, че сте достигнали до
важен момент, така че следете внимателно всичко.

Познавате не само своя потенциал, но
и възможностите, с които разполагате.
Бъдете решителни и пристъпете смело
към своите проекти както в работата,
така и в личния живот. Оживление има и
в любовта.

4 * Св. вмчца Варвара. Преп. Йоан Дамаскин
5 * Преп. Сава Освещени. Преп. Нектарий Битолски
6 † Св. Николай, архиеп. Мирликийски, Чудотворец. (Никулден) (Разрешава се риба)
7 Св. Амвросий, еп. Медиолански. Св. Филотея Търновска
8 Преп. Патапий
9 † 10 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Зачатие на
св. Анна
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ЩРАК!

8

Джоре коментира за вас

Страницата подготвиха
Венета Тенева и Георги Ангелов

Любезни читателю, във време, когато на всички ни е нервно, малко нашенски
хумор ще ни дойде добре. Забавлявай се!!!

