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Градът на Вапцаров сведе
глава пред паметта му

На 23 юли, Банско сведе
глава пред паметта на един от
най-свидните си синове - Никола Вапцаров. С драматизация на стихотворението му
"Писмо" започна програмата
по честване на седемдесет и
седем годишнината от разстрела му. Залата в
"Домът на изкуствата" с топлота
посрещна всички
желаещи да си
спомнят думите,
които поетът ни е
оставил след себе
си. Ани Дурчова,
Елена Калайджиева, Ани Родина
и Силвия Терзиева докоснаха
присъстващите
с изпълнението
си и припомниха
забравени чувства на скръб
и гордост. Ди-

ректорът на музей "Никола
Вапцаров" Светла Барякова,
отбеляза датата по особено
пламенен начин и покани кмета на Банско, който не опита
да скрие вълнението си от чутото. Георги Икономов каза,

че истинските поети се раждат
и остават в народната памет
със своите дела и наш дълг е
да продължим спомена за тях.
С явна препратка към се(Продължава на стр. 3)

Дванадесет часа богатата програма
на One Love Tour 2019 превземаше Банско
Различни стилове музика, с
известни изпълнители от България и Северна Македония, фолк-

лор, детски театър и целодневни активности, сложи началото
на One Love Tour 2019. И тази

година организаторите избраха
Банско за начало на турнето.
Водени от идеята да възродят
и запазят
традициите по
време на
фестивала, в
града бе
изградена „Алея
на занаятите“. И
тази година жи(Продължава на
стр. 3)

БАНСКАЛИИ

Нова шампионска титла
за Благой Тодев в Сърбия

Банскалията спечели два
златни медала на балканската
купа по летен биатлон. През
изминалия уикенд в Сиеница (Сърбия) се проведе лятна купа по биатлон, в която
участваха състезатели от ня-

колко държави. Състезателят
на СК "Банско" Благой Тодев
спечели златния медал и в двата старта.

Тук

е мястото
за Вашата реклама!
-------0892 287 907
banskivesti@abv.bg
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ОЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНА МАГИЯ

Достойно представяне на децата от Общинска „Наградата на кмета“ и Община
Банско грабнаха самодейките от
лятна школа по музика на Националния
фестивал „Фолклорна магия“ – 2019 (Банско) „Женска фолклорна група“ към НЧ
„Никола Й. Вапцаров 1894“ – Банско

На 12-ти юли, Общинската
лятна школа по музика, с ръко-

водител Марин Бърдарев, взе
участие на Националния фестивал „Фолклорна магия” – 2019
- Банско.
Отличното представяне на де-

цата развълнува всички родители и гости на „Сцена 2 – пеене
и свирене”.
За малките таланти
от Лятната
школа по
музика това
бе първата изява на
голямата
сцена. Достойно се
представиха - Иван
Джолев,
Симона
Захова, Радостина Кехайова, Славчо Коцов, Рея Стойкова, Лили Сътън,
Севджан Якъп, Мустафа Моллов - тамбура, Димитър Златев,
Рада Сарафова, Мина Игнато-

ва, Румена Николова, Божидара Янчовичина, Ребека Хаямс,
Радост Драгосинова, Катерина
Юнчова, Спасимира Кушлева, Симона Сарафова, Теодора
Йотова. Всеки от тях изпълни
индивидуално по две народни
песни, под съпровода на Марин
Бърдарев – акордеон и Васил
Глушков – тарамбука.
Първа награда в категория
„Фолклорни виртуози” до 16
години, спечели Мустафа Моллов, който дебютира на сцената
със своя любим инструмент –
тамбурата.
Общинската лятна музикална
школа продължава със своята
подготовка за големия концерт
на 16-ти август, на който децата
ще излязат на една сцена с едни
от най-известните музиканти от
шоубизнеса в България.

„Безшумни думи“ – изложба от композитна
фотография на Иво Малинов в Посетителския
информационен център на Банско

"Безшумни думи" – изложба от
композитна фотография на Иво
Малинов може да бъде видяна в
Посетителския
информационен
център на Банско
Неказаните думи, може би са
по-значими от водопад от обяснения. Видимото и невидимото живеят заедно като образ и интуиция.
Контурите и цветовете принадлежат на видимото простанство: екран, разпечатка или рамка…те не
са повече от картонени кутии, опаковка за срамежливи намигвания,
незададени въпроси и двуполюсни
открития.
Това е първата авторска изложба
на Иво Малинов в Банско. В програмата му за годината са изложби
във Велико Търново и Галерия за
съвременно изкуство в София.
Авторът е с разностранна творческа биография, разпростираща
се на три десетилетия.
Тя започва с митичното Нощно
предаване на програма „Хоризонт”,
където е автор и водещ, преминава
през „Хоризонт за вас”, „12+3” ,
„Мисли край камината”.
Създател е и продуцент на телевизионни предавания, като „Обичай ме нежно”.
Написва няколко филмови сце-

нария на английски език в Лос
Анджелис, САЩ, сред които е „Невидима заплаха”, “Комбинаторът”,
а също и няколко книги, включително и политическият трилър „Да

платиш цената”. Любовта му към
фотографията и киното започва от
1975 година и го отвежда към различни експерименти и в двете изкуства.
Иво Малинов е завършил журналистика в СУ „Кл. Охридски”
и Професионална сценаристика в
School of film Theatre and Television,
UCLA, САЩ.
„Възприемам се като любопитен
ентусиазт. Животът ми се получи

шарен, може би защото не бягам
от неговите изненади и детайли.
Приемам ги като „енергия на заблудата”. Като подарена възможностда
се лутам, да се обърквам и да търся.
Като шанс да усетя или
да направя нещо ново
за мен, провокативно,
със силен емоционален
заряд.
В цифровата епоха
заснемането е само началото. Изобилието от
технологии отмества
рязко нагоре възможностите на творческата
фантазия и средствата
на визуалния разказ.
Фотоимпре сията,
композитната
фотография все по-често
присъстват в съвременния дом ,
модерния офис и в обществените
пространства.
Тяхната свежа провокативност
ми напомня на заговорническо
намигване. Същото като от някой
приятел, който ти прави приятна
изненада, за да внесе цвят в паузите
на ежедневието”.
Неговите творби можете да видите на вторият етаж в Посетителски
информционен център.

В последния ден от Националния фестивал " Фолклорна
магия" наградата на Кмета и
Община Банско бе присъдена
на женската фолклорна група, с
водач Райна Тодева- Мурджева
и ръководител Нели Михайлова към НЧ „Никола Вапцаров
1894“, Банско. Специалният
плакет бе за изпълнението на
песните „Оро играа на Перин
планина” и „Пустите наши две
думи”, като първата бе акапелна, а втората - под съпровода на
оркестъра на Димитър Касапинов.
Следващата голяма награда е
Плакета на Регионален център
София – ЮНЕСКО, за опазване
и популяризиране на нематериалното културно наследство. Тя
отива в с.Долно село при Самодейна фолклорна група „Кирил
и Методий“.
Награда за млад изпълнител
на Радио Благоевград, грабна
Валерия Делчева, Мадан.
Наградата на Дарик радио и
предаването „Фолк магазин“
отива при Ансамбъл за автентичен фолклор „Капанци“ - гр.
Разград
Специалните награди на Фен
Фолк ТВ са заснемане и излъчване на видеоклип и бяха присъдени на:
- Валерия Делчева, гр. Мадан
- Донко Марков, гр. Варна
- Група НЧ „Мануш войвода –
1958“, с. Долна Рибница

- ТС „Подгорие“, с. Скрът
- Танцов клуб „Подгорие“, с.
Скрът
- Представителен фолклорен
ансамбъл за народни песни и
танци „Чепино“, гр. Велинград
Тези награди ще запазят спомена от неповторимите преживявания по време на фестивала
и ще са още един стимул самодейците да се върнат отново
другото лято в Банско.
Честито на победителите и до
нови срещи.

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
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Дванадесет часа богатата програма на One Love Tour 2019 превземаше Банско

(Продължение от стр. 1)

тели и гости имаха възможността

да се запознаят отблизо с маги-

ята на древното, пъстро и живо
наследство на
местните майстори. За втора
поредна година
н а й - гол я мат а
атракция,
по
време на One
Love Tour 2019,
бе импровизираната „Арена
на дуелите“ от
ството преди разстрела. Кмета ГеФермата, която
орги Икономов и председателят на
даде възможност на хора
извън телевизионния формат
да
премерят
сили с част от
участниците
от Фермата, с
публични личности и помежду си. Децата
предприеха
едно вълнуващо пътешествие с любимия
Общински съвет Банско, положиха
герой Карлсон,
венец с бели цветя, символ на скръбкойто, както е
та на стотиците хора, които бяха на
известно, жиплощада днес. Много граждани с
вее на покрива.
цветя извървяха мълчаливо стъпките
В 18 часа, хидо мемориала и отдадоха почитта си
ляди се събраха
към великия поет.
на площада в

Градът на Вапцаров сведе
глава пред паметта му
(Продължение от стр. 1)

мейните корени и това, че родителите изграждат духа и характера
на своя потомък бе открита изложба, представяща част от живота на
Елена и Йонко Вапцарови, на които
отбелязваме 50 и 80 години от кон-

чините. Официалното полагане на
венци и цветя, беше огласено от любимата песен
на поета „Ой,
га ме видиш“,
а пластиката
на танцьорите от Студио

за съвременни танци
„Фрийдъм“ – Русе,
дошли специално за
събитието, превърна
пространството пред
паметника в жива
картина на безпокой-

Банско, за да се потопят в шоуто,
заедно с Графа - Владимир Ампов, Slatkaristika, Mihaela Fileva,
Next Time, Дидо и Митко Кърнев
от D2, Liliya Semkova / Лилия
Семкова и много други.
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НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО

Илинденско-Преображенското въстание –

Илинденско-Преображенското въстание представлява
венецът на българското националноосвободително движение.
Основание за подобно заключение може да намерим в броя
на въстаниците (към 26 000), в
чисто географския мащаб на
революционната борба, а освен
това и фактът, че освен българи
участие вземат и представители
на други групи като например
власи и гъркомани.
Решението за организиране на
това въстание е взето на Солунския конгрес на ВМОРО (тогава
носеща името ТМОРО – Тайна
македоно-одринска
революционна организация) от 2-4 януари 1903 г., председателстван от
Иван Гарванов. Мястото е изпълнено с особена символика,
това е Солунската българска
гимназия, „откърмила“ много
от българските революционери
в Македония. На конгреса по
различни причини не присъстват Гоце Делчев, Дамян Груев,
Пере Тошев и други от всепризнатите водачи на Организацията, които изразяват несъгласие с
взетото решение. По думите на
Гоце Делчев „ …лошо бихме се
отплатили на България за многобройните жертви подир нас,
ако искаме да я вкараме боса в
огъня!“, визирайки надеждата,
че България би изпратила подкрепа на въстаниците.
Непосредствено след това
представители на конгреса
пристигат в София, където обсъждат Солунското решение и
тактиката на бъдещото въстание с отсъствалите лидери. От
последвалите събития може да
се приеме тезата, че те дават
съгласието си за вдигане на въстание само в най-подготвените
райони, докато на други места
се заложи на засилена четническа дейност без увличане на населението. Всеки окръг трябва
сам да определи датата на надигането и неговия характер.
Конкретните причини, довели
до избухването на въстанието,
се състоят в цялостната обстановка към онзи период. Горноджумайското въстание от 1902
г. засилва вече съществуващото
напрежение между населението
и турските власти. Последните
отговарят с нова вълна от репресии, което тласка все повече
хора към революционни действия. Освен това сблъсъците из
планинските части на Македония между четите на Организацията и турската полиция са
сякаш ежедневие. Обикновено
се посочва, че над 86 сражения
се провеждат само през първата
половина на 1903 г.
В подготовката на въстанието
се включват както членовете на
ВМОРО и местни жители, така
и български офицери от Княжеството, дейци на Македоно-одринската организация и нейният ръководен орган Върховният
македоно-одрински
комитет

(ВМОК), забранена от правителството на Стоян Данев в началото на 1903 г. след натиск
от Великите сили. Въпреки несъмнено по-добрата подготовка
в сравнение с други български
въстания, не може да се скрие,
че някои области не са готови
за въоръжено надигане от такъв мащаб най-малкото поради

В Македония такъв конгрес
се състои в Смилево от 30 април до 07 май (17-24 април).
Това е конгресът на Битолския
революционен окръг. Председател е завърналият се от
затвора в Подрумкале Дамян
Груев. Мъдростта и решимостта на най-близкия съратник на
Делчев вдъхват нов кураж на

липсата на достатъчно оръжие.
Както споделя Дамян Груев:
„считах за безумно да се премълчава, че някои райони никак
не са подготвени и че няма да
вземат участие“.
Сред събитията, превърнали
се в своеобразни ускорители на
въстанието са Солунските атентати от края на април 1903 г.,
когато на 28 (15 април – датите
в скоби са по стар стил – б.а.) в
Солун е взривен френският кораб „Гвадалкивир“. На следващия ден такава съдба сполетява
и тръбопроводът за светлинен
газ, а вечерта е белязана от нанасянето на най-големия удар,
този срещу „Банк Отоман“.
Сражения между турската полиция и извършителите в лицето на групата на „Гемиджиите“,
сред които Йордан Попйорданов-Орце, Павел Шатев, Константин Кирков и др. се водят
до зори. Резултатът е засилени
репресии срещу българското
население във Велес (откъдето
са повечето от атентаторите),
а в отговор четите на ВМОРО
увеличават своят активност в
района. Не изминава и месец и
Вътрешната организация понася нов удар. На 4 май (21 април), на път за конгреса на Серския революционен окръг, край
с. Баница е убит Гоце Делчев,
заедно с още няколко четници
и войводата Димитър Гущанов.
Събитията са подробно описани от поета Пейо Яворов, който
е част от четата на Делчев, но
успява да се спаси от организираната засада.
Въпреки неблагоприятната
обстановка водачите на ВМОРО решават да се заемат с последните приготовления около
въстанието, като проведат конгреси из Македония и Одринско.

комитите. Избран е главен щаб
с членове Дамян Груев, Борис
Сарафов и Анастас Лозанчев,
а на 14 (1-ви) юли при с. Буф,
Леринско се взема решение въстанието да избухне на празника
Илинден.
На 11 юли (28 юни) в местността „Петрова нива“, Странджа Одринският революционен
окръг провежда своя конгрес.
Определят се районите, в които
ще се водят масови въстанически действия и се избира Главно боево тяло в състав Михаил
Герджиков, Лазар Маджаров и
Стамат Икономов. Изпълнението на плана трябва да започне
след обявяването на въстанието
в Македония а за дата е избран
празникът Преображение Господне.
Заради смъртта на Гоце Делчев конгресът на Серския революционен окръг е отложен
и се свиква едва на 2 август
(20 август), когато въстанието
в Битолско и Одринско върви
към своя край. Решено е да се
извършват главно четнически
действия и подривни акции. В
ръководното боево тяло влизат
Димитър Стефанов, Александър Радославов и Симеон Витанов.
В Скопския, Солунския и
Струмишкия окръг не са свикани конгреси. Решено е действията на местните комитети да се
съобразени с общото развитие
на въстанието.
Бунтът избухва по план на 2
август (20 юли), когато се вдига населението на Битолския
революционен окръг. Най-ярко
проявление на въстаническите
действия тук представлява превърналата се в светъл идеал за
поколения Крушевска република, прокламирана от „Горското
началство“, начело с учителя

Никола Карев. Сформираното
временно правителство действа
на принципа на равното представителство между българи,
власи и гъркомани.
Въстанически действия започват в близост до Валовища,
където действа прочутият войвода Йордан Силянов-Пиперката и в Долна Преспа, начело
със Слави
Арсов.
Въстанието се
разраства
о собено
в
Косту р с ко ,
където
водачи са
Васил Чека ларов,
Митре
В л а х а
и Лазар
Поптрайков.
В Леринско
излизат
чети, водени от Георги Попхристов,
в Охридско от Лука Групчев,
Прилепско от Гьорче Петров,
въстава и част от селата в Кичевско, където оперират Пере
Тошев и Лука Джеров.
В разгара на сраженията в Битолско, на 19 август (6 август)
оръжието грабва и Одринският
окръг. Водачи тук са изтъкнатите войводи Михаил Герджиков
и Кръстьо Българията, изградили комитетската мрежа на
ВМОРО в региона, заедно със
Стамат Икономов и Лазар Маджаров. Решено е да се извърши
обединена атака на Малко Търново, която обаче не успява. Въпреки това са освободени много
от малкотърновските села, след
което падат Царево и Ахтопол.
На овладяната територия се образува Странджанската комуна.
Събитията предполагат реакция на Княжество България,
което вече граничи с въстанически територии, но за военна
подкрепа моментът е твърде неподходящ. Великите сили многократно предупреждават правителството на ген. Рачо Петров
за негативните последици при
евентуална намеса на България.
На 27 септември (14 септември) в Серско започват да
действат четите на Атанас Тешовски и Стоян Филипов. Тук
пристигат и множество върховистки части, водени от български офицери. Междувременно
дружините на Михаил Чаков

и Никола Пазарджиклията нападат Кремен и Обидим. В Демирхисарско акции осъществяват Любомир Стоенчов и Илия
Кърчовалията, а в Мелник излизат четите на Яне Сандански
и кап. Юрдан Стоянов. Най-мащабни са акциите в Разложко.
Османското
правителство
предприема сериозни мерки
срещу въстаниците, въпреки
първоначалната изненада от
развоя на събитията. Армия от
около 80 000 души начело с Назър паша навлиза в Македония
и предприема офанзива срещу
Битолския окръг. Седалището
на Главния щаб, Смилево, е нападнато от 10 000 корпус, който
смазва въстанието в целия район.
Крушевската република е
ликвидирана след упорити боеве срещу 18 000 османска военна част. Най-продължителното
сражение се води на „Мечкин
камен“, където легендарният
Питу Гули заедно с още 300
души удържа позицията почти
цял ден.
До края на месец септември
въстанието в Долна Преспа и
Демирхисарско също е потушено, въпреки упоритата съпротива на Борис Сарафов край
с. Боища, където се бият около
1000 въстаници. Различно се
развиват нещата в Костурско.
Там силите на Васил Чекаларов
застрашават самия Костур независимо от присъствието на редовна армия. Положението тук
е овладяно едва към края на октомври, а разбиването и на тези
въстаническите сили предопределя потушаването на революционните огнища в Леринско,
Охридско и Кичевско.
В Одринско настъпва 40 000
армия. Османските войскови
части осъществяват планомерно настъпление срещу въстаниците. Извършен е морски
десант в гърба на четите. Така
българите са нападнати от две
страни и след множество неравни боеве четите са разбити
и турците се нахвърлят върху
населението.
Постоянните действия на чети
в Серския окръг приковават над
15 хиляди османски войници.
Водят се кръвопролитни сражения. В самия Разлог четниците
и местните въстаници се сражават с нечувана храброст и дават
много жертви. В отговор, башибозукът извършва истинска сеч
срещу мирното населението.
След ожесточена борба е запа(Продължава на стр. 5)
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устремът на поколения към свобода
(Продължение от стр. 4)
лена Белица.
Равносметката от въстанието е близо тримесечна борба,
смазана с нечувана жестокост
и насилия. Както споделя Дамян Груев: „Първият ден (след
разгрома на Смилево – б.а.)
някои жени и деца, застигнати,
са били избити, па и изнасилвани. Влизат си в селото, което
беше изгоряло.“ В кланетата
се включват сръбски и гръцки
чети.
Според данните на Мемоара
на ВМОРО до Великите сили
от 1904 г. в сраженията загиват
близо 1000 въстаници, опожарени са 201 села, убити са 4696
души от мирното население, а
нов бежански поток от над 30
000 тръгва към България.
Външната реакция не закъснява. В Княжество България се

създава Благодетелна комисия
начело с проф. Димитър Агура от Софийския университет,
която се заема с положението
на бежанците, а неговите колеги проф. Любомир Милетич
и проф. Иван Георгов предприемат обиколка из Европа, по
време на която настояват за реформи във въстаналите вилаети. Дарение за бежанците прави
и майката на княз Фердинанд,
княгиня Клементина. Народното събрание гласува кредит от
500 милиона лева за подпомагане на бежанците.
Особено силен е отзвукът в
Русия, където се събират помощи за пострадалите. Ирландският журналист и кореспондент на в. „Таймс“ на Балканите,
Джеймс Баучер, представя пред
обществено мнение във Великобритания каузата на въстаниците и жестокостите на османските власти, а в Лондон дори
се създава Балкански комитет
начело с Ноел Бъкстон. Неговите дейци организират мисия
в Македония за подпомагане
на пострадалите начело със
сем. Брайлсфорд. Във Франция
широката общественост осъжда действията на османските
власти. Хора като Жан Жорес,
Виктор Берар и Мишел Беров се
изказват в защита на македонското и одринското население.
В САЩ въстанието се приема
като резултат от Берлинския договор. Най-активен в описанието на турските зверства там е в.
„Ню Йорк Таймс“.
В крайна сметка Илинденско-Преображенското въстание

не успява да постигне своите
цели. Приетите реформи (т. нар.
Мюрцщегски реформи) реално
не са приложени, Организацията е застрашена от ново разцепление, а сръбската и гръцката
пропаганда си отварят път за
по-стабилни позиции в поробените вилаети. Въпреки това въстаниците показват, че българите
в Македония и Тракия напълно
са узрели за борба срещу Османската империя и действията
им не са хаотични или необмислени. Тактиката на последователно избухване на въстанието
в различните райони успява да
затрудни османската армия, чиито части от Мала Азия нямат
боен опит в планинските райони на Македония и Одринско.
Същевременно помощта, оказана от български офицери е
безценна. С военния си опит те
допринасят за много от въстаническите успехи и оцеляването на голяма част от четниците.
Както посочихме по-горе,
избухването на въстанието
се оказва неизбежно. Това се
дължи не само на репресиите
от страна на властите, но и на
тежкото икономическо положение на бъгарите в Македония и
Тракия. Последвалото възстановяване на ВМОРО и подновяването на борбата обаче показва
решимостта на населението от
Охрид до Одрин да се бори за
своята свобода или като гласи
едно изречение от въстаническото възвание на Главния щаб
на Битолския окръг: „Хиляди
пъти по-добре смърт, отколкото
скотски живот!“
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Рецепта на броя

ФОТООКО

ПАЛАЧИНКИ

С КАЙМА И БЕКОН
Необходими продукти
8 бр. тънки готови палачинки
500 г кайма
2-3 с.л. майонеза

Каймата се смесва с нарязания лук, добавят се пипера
и солта и се омесва добре.
На всяка палачинка се слага от каймата, слага се още

1 глава лук
сол, черен пипер
подправки на вкус
3 бр. твърдо сварени яйца
300 г бекон
200 г кашкавал

една палачинка и отново
кайма. Посипва се с настърган кашкавал и се слагат две
четвъртинки яйца. Навива се
на руло и се завива с тънко
нарязан бекон. Запича се в
загрята на 180-200 С фурна
около 30-40 минути.

Начин на приготвяне

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

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”

КОЛИ ПОД НАЕМ

Ул.”Пирин” N 92Г
0882 484 005

INTER BANSKO

АПТЕКА “АЗАРУМ”

0899 925 578
0888 703 184
0899 933 343

Ул.”Луи Пастьор” N 4
0749 82161

АПТЕКИ
АПТЕКА МАРЕШКИ
Пл.”Никола Вапцаров” N 2
0749 79927
0879 878973
АПТЕКА “АСТРА”

Приключи „Плувно лято” за децата и младежите,
които ползват услугите на дневните центрове и защитените жилища в града. Инициативата е част
от общинската програма за летни занимания на
децата и учениците, която се организира и провежда ежегодно. Общинското ръководство се погрижи
отново всички малучгани, включително и децата и
младежите с увреждания да изживеят едно забавно и полезно слънчево лято. Те бяха подкрепени от
специалисти – така плуването и играта във вода
отново доставиха огромно удоволствие на малки и
големи.

АПТЕКА “АЗАРУМ - 2”
Ул. “Цар Симеон” N 32
0749 93000
АПТЕКА EТ „ВИОЛЕТКА
ТЕРЗИЕВА – САНИТАС”
Ул.”Отец Паисий” N 18
0888 835 009

Времето в Банско тази седмица

Културен
календар
на община
Банско
ЮЛИ- СЕПТЕМВРИ
Посетителски информационен център
Културни вечери „Традиции
и изкуство”
ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ
Площад „Независимост”гр. Добринище”
„Добринищко лято 2019” –
мероприятия всяка съботна
вечер
М. ЮЛИ
Музеен комплекс-Банско
Честване 80 години от смъртта на Йонко Вапцаров 18811939
М. ЮЛИ
Музеен комплекс-Банско
Честване 50 години от
смъртта на Елена Вапцарова
07.04.1882-29.03.1969
02 АВГУСТ
Централен
площад
„Н. Вапцаров“
Честване 116 години от
Илинденско-Преображенското Кръстовденското въстание. Съвместна проява
на Община Банско, Музеен
комплекс-Банско и читалище
„Никола Вапцаров”
02 АВГУСТ
м. Харами бунар – с. Кремен
Събор по случай 116 години от Илинденско – Преображенското
Кръстовденското
въстание
3 АВГУСТ
с. Обидим, поляната в
местността „Св.св. „Кирил
и Методий”
Земляческа среща
М. АВГУСТ
Музеен комплекс-Банско
Честване 150 години от
рождението на Радон Тодев
1869-1903
М. АВГУСТ
Музеен комплекс-Банско
Честване 110 години от
смъртта на Хаджи Кандид Дъгарадин 1830-1909
М. АВГУСТ
Музеен комплекс-Банско
Честване 140 години от
смъртта на Баньо Маринов
Братанов 06.1853-19.05.1879

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Проблемът сега е, че по един или друг
начин сте зависими от други хора. Деликатната ви чувствителност ще позволи да
отличите изпълнимото от неизпълнимото. В любовта късметът е с вас, а за някои
моментът е много специален.

Още не е дошло времето на големия
пробив. Затова по-добре не се водете
от чувства и емоционални пориви, а се
доверете на изводите, до които сте достигнали. Не е време и за професионални инициативи. Някои се стягат за път.

Оставете временно всичко така, както е и изчакайте развоя на събитията. Те
ще ви подскажат какво да направите и
коя е най-печелившата тактика. Става
дума и за лични, и за служебни дела.
Интимно разочарование.

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.
Може да получите неочаквана подкрепа.

Доверете се на чувството си за реалност и нека то ви води. Даже ако е необходимо, временно се откажете от преследването на високи и непостижими идеали
и наблегнете на малките, но сигурни
крачки. В работата късметът е с вас.

Периодът е емоционален за вас. Идва
с много и най-различни новини. Има и
хубави, има и лоши. Старайте се да контролирате нервите си, за да не допуснете
грешка или да изпуснете някоя дума. В
любовта емоциите са пълноценни.

Хубава новина, предложение или съвет ще ви ентусиазират за действие. Моментът е благоприятен да осъществите
своите намерения както в личния, така и
в служебния живот. За някои най-важно
е пътуване.

Пред вас се откриват добри възможности, затова си струва да сте по-активни. Перспективите са многообещаващи,
така че не се отказвайте, докато не постигнете своето. В интимния живот сте
изправени пред избор.

Не се захващайте с работа, превишаваща вашите възможности. По-добре
проверете колко сили и средства трябва
да вложите в осъществяването на своите
планове и дали сте готови на това. За някои най-важно е пътуване.

Периодът идва с разнородни новини
и промяна в първоначалните ви планове.
Налага се да действате според новите
обстоятелства и да покажете умение да
импровизирате. Тревогите сега са служебни, а радостите-домашни.

Наред с приятните има и неприятни
изненади. Старайте се да държите емоциите си под контрол и не бързайте да
изказвате мнение или да правите каквото
и да било, без да обмислите ситуацията
докрай.

Моментът е важен за бъдещето на плановете ви. Следете всичко много внимателно, за да се ориентирате в тенденциите
на развитие в дадената ситуация. Късметът е с вас в любовта и работата, но в постоянното партньорство зрее конфликт.

29 Св. мчк Калиник. Св. свщмчк Висарион Смоленски
30 Св. апли от 70-те Сила, Силуан и другарите им (Богородични заговезни)
31 Св. праведен Евдоким Кападокийски
1 Св. мчци 7 братя Макавеи. Св. Соломония. Св. Елеазар. Произхождение на св. Кръст (Водосвет) (Начало на Богородичния пост) (Тип. с. 383)
(Вечерта Вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица) (Тип. с. 387)
2 Пренасяне мощите на св. архидякон Стефан. Св. свщмчк Стефан, папа
Римски (Тип. с. 386) (Вечерта Вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица) (Тип. с. 387)
3 Преп. Исакий, Фавст и Далмат
4 † 7 Неделя след Петдесетница. Св. 7 отроци в Ефес. Св. прпмчца Евдокия. Гл. 6, утр. ев. 7, ап. Рим. 15:1-7 (с. 114), лит. ев. Мт 9:27-35 (Вечерта
Вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица) (Тип. с. 387)

7

ЩРАК!
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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!!!

