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Повечето хижи в Банско са пълни
с туристи до края на летния сезон
Част от хижите в Пирин са
резервирани от туристи до
края на летния сезон. Кметът
на Банско Георги Икономов
предлага общината да стопанисва част
от хижите, за
да може те да
отговарят на
изискванията
на туристите.
В момента условията не във
всички са добри, има проблем с тока ,а
в голяма част
от стаите няма
баня и тоалетна. Хижите са
с о б с т ве н о с т
на Българския
туристически съюз, който стопанисва над 300 бази в цялата
страна.
В района на Банско има три
хижи, според кмета Георги
Икономов собствеността им
трябва да бъде прехвърлена

или на общината, или на частен инвеститор поне за 20 години. Така грижите за базите
ще са по-добри, а и могат да

се отделя средства за ремонти.
Христо Драгов стопанисва
от шест години хижа в Пирин
планина над Банско,а подобренията прави със собствени средства. В края на летния
сезон обаче изтича договорът

с Българския туристически
съюз.
Туристите казват, че не очакват луксозни условия в стаите,
но са доволни от добрата
храна, която се
предлага.
От Общината в Банско казаха, че
ще подновят
р а з го в о р и т е
с Българския
туристически
съюз за прехвърляне
на
собствеността.
От туристическото дружество обясниха,
че държавна
субсидия
за
хижите няма, а неотложните
ремонти се поемат от наемателите.
Когато има финансов ресурс, Туристическият съюз
също отделя средства за подобряване на базата.

Поредно издание на Лятна
Филмомания под звездите в Банско
Тази година събитието бе посветено
на доайена в алпинизма и организатор
на филмовите фестивали – Петър Атанасов, който почина преди дни. По време
на краткото откриване, заместник-кметът
Ивайло Ръхов изказа съболезнованията на
общинското ръководство относно загубата и изтъкна ключовата роля на Атанасов
за развитието на планинарската култура и
общност. И ето, че неговото дело продължава да живее.
Площад „Никола Вапцаров” в курорта
отново демонстрира своето гостоприемство, като до 28 юли домакинства излъчването на най-интересните ленти, посветени на планината и екстремните спортове.
Общо 12 филма от 9 страни бяха включени в програмата. Филмовите ленти представиха Гренландия, Земята на Кралица

Мод в Антарктида, река Ганг в
Индия, както и най-интересните
катерачни обекти в Северна Америка, Банско и Пирин.

Тук

е мястото
за Вашата реклама!
-------0892 287 907
banskivesti@abv.bg
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Въвеждане на система за разделно
събиране на зелени отпадъци
от домакинствата на територията
на град Банско
Общинска администрация Банско стартира организирането на разделното събиране на
зелени отпадъци от домакинствата на територията на град
Банско по метода “От врата на
врата”. За разделното събиране и извозването на зелените отпадъци, ще бъде
предоставена техника, която ще минава по домовете
на хората. Това ще улесни
максимално гражданите,
които трябва да предприемат действия за изнасяне
на събраните растителни
отпадъци –трева, листа,
стайни и градински цветя, остатъци от подрязване на храсти,
лози и дръвчета от градини и
дворове, като ги поставят в чували и ги привеждат в удобен
вид за товарене, поставяйки ги
на тротоарите до съдовете за
битови отпадъци. За улеснение
графикът за извозването им ще

Концерт
„С
музиката
аз летя“

На 16. 08. 2018 година от
18:30 часа в салона на читалище "Никола Вапцаров" ще се
проведе съвместен концерт " С
музиката аз летя" на школата
по китара на Марин Бърдарев
и гост изпълнители Клавдия
Драганова - музикален педагог в международна гимназия
"Проф. д-р В. Златарски" - град
София, Ганчо Гавазов - диригент на Представителен хор
към Национално училище за
фолклорни изкуства "Широка
лъка" и Петър Миланов - контрабасист на ансамбъл Филип
Кутев – София
Вход свободен!

съвпада с утвърдения график от
Община Банско за организираното сметосъбиране на битовите отпадъци всяка първа и трета
седмица от текущия месец в
периода от месец март до месец

ноември и по-рядко през есенно-зиминия сезон. За целта периодично ще бъдат предоставяни зелени чували от общинска
администрация - Банско и подписвани приемо-предавателни
протоколи, в които ще се описва
адреса, на който ще се използват чувалите (домакинството)

и ще се декларира, че ще се използват по предназначение.
Разделно събраните зелени
отпадъци ще се извозват на компостиращата инсталация разположена на Регионалното депо
за неопасни отпадъци, което ще
предотврати депонирането на
този вид отпадък. Компостирането на растителните отпадъци
е в синхрон с приетите принципи за управление на отпадъците, към което се стреми и
Община Банско. В този случай
отделените растителни остатъци се превръщат в изходна
суровина за получаване на компост – средство за подобряване
качеството и плодородието на
почвите, както и за рекултивация на нарушени терени, в земеделието, при озеленителни и
възстановителни дейности при
строителни проекти и др. Този
модел на събиране ще намали
количеството на битовите отпа-

Напусна ни
големият приятел
на Банско
Петър Анастасов
Доайенът в алпинизма, живата
история на българските планински спортове, автор и организатор на единствения по рода си
фестивал на планинарската култура Банско Филм Фест, ще остане завинаги в сърцата на банскалии. Светла му памет!
дъци постъпващи за депониране и ще се удължи “живота” на
депото. Намаляването на обема
на отпадъците постъпващи за
депониране, ще намали също
така разходите на общината,
което в дългосрочен план ще
бъде в полза на гражданите.
Сред другите мерки предприети от страна на Община Банско
е разделното събиране на зелените отпадъци от поддържането
на обществените паркове, градини и други публични зелени

пространства, с което се цели
постигането на ключовите цели
заложени в европейското и националното законодателство за
ограничаване на количеството
депонирани отпадъци.
Общинското ръководство и
отдел „Екология и чистота” към
ОбА-Банско призоваваме всички граждани на града да вземат
участие и да се възползват от
предоставената им възможност
за правилно управление на различните потоци отпадъци.

Вело родео в Банско

СНЦ „Тенис Клуб Еделвайс”
заедно със Ски Клуб Банско
организираха Вело Родео. Мероприятието се проведе на територията на градския парк в
гр. Банско и бе подкрепено от
РУ Банско и Община Банско.
Малките велосипедисти бяха
запознати с правилата за движение по пътищата, пътните знаци и каква сигнализация трябва
да използват колоездачите. В
градския парк предварително
бе подготвено тренировъчно
трасе с разположени препятствия, пътни знаци, кръстовища
и пешеходни пътеки. Всички
колоездачи бяха напътствани и
проверявани от служители на
РУ Банско. Съвместно с Вело
Родеото бе проведена и кампания по проекта „Обичам
живота, живея здравословно”.

От експертния екип работещ
по проекта, бяха подготвили
кратка беседа с информация
за вредата от различните видове зависимости и ползата от
спорта, здравословното хранене и живота сред природата. В
мероприятието взеха участие и
много родители, които влязоха
в ролите на пешеходци и също
подпомагаха малките колоездачи. Мероприятието се проведе
по Направление 1, тема „Насърчаване на здравословен начин
на живот“.
Проектът се осъществява по
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.
10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2018 ГОДИНА и под
егидата на Министерството на
младежта и спорта.
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Банско – универсалният курорт

Банско е универсален курорт,
който се посещава еднакво и
през зимата, и през топлите месеци. Средногодишно този планински курорт посреща към 500
000 туристи.
През различните сезони тук
ще срещнете англичани, ирландци, германци, австрийци,
французи, гърци, арменци, израелци, араби, туристи дори от
далечната Австралия и САЩ и
т.н.
При това броят на туристите
расте с бързи темпове, за което
влияние оказват и серията Световни зимни първенства, които
се повеждат в курорта. Състезанията по ски и по сноуборд се
предават по петте континента
от многобройни медийни екипи, включително и от водещите
спортни канали.
Така хората разбират не
само за идеалните условия в
Ски-комплекса, но и за предлаганите услуги в курорта,
удобства, комфорт, отлична инфраструктура, което ги привлича за ски и сноуборд ваканция.
За последните две години
увеличението на туристите е
15%, като броят на руснаците
например се е увеличил с 45 на
сто, на румънците - с 32 на сто,
чувствително е нараснал и броят на гостите от Сърбия, Черна
гора, Турция.

А след Световното по сноуборд през януари 2018, идват

я евентуално с някое събитие в
града според вкусовете си. Тук

запитвания от Катар - няколко
отбора се интересували от условията за тренировки между
април и юли.
Освен спортните фенове, тук
идват и любители на различни
музикално-сценични изкуства и
стилове, защото Банско е и град
на фестивалите: от атрактивните кукери до джаз, етно, балет,
опера и т.н., с участието на световно известни изпълнители.
Повечето туристи обаче избират Банско за годишната си
семейна почивка, съчетавайки

може да се дойде самостоятелно
чрез резервации по Интернет
или в групи, организирани от
туроператори в луксозните хотели като например Апартхотел
Лъки Банско СПА & Релакс.
Почивки тук организират различни международни фирми,
сред които и най-мощната туроператорска компания в Европа
- ТУИ, която има пътнически
кораби, самолети, хотели като
своеобразни градове - с ресторанти, магазини, всякакви услуги.

Разкошна природа, спорт,
древна история и Исус като...
космонавт
Неслучайно в Банско
идват много туристи и
през лятото - в топлите
месеци тук има многобройни възможности
за развлечения в планината.
Пирин е известна
като "Малките Алпи" и
е с уникални маршрути
сред гледки, спиращи
дъха.
С алпийския си характер Пирин редува
величествени върхове,
над 160 красиви ледникови езера и езерни
комплекси, водопади,
шеметни пропасти, долини, котловини, равнинни части. Има и леки маршрути, и със средна трудност, и
с повишена, включително за
алпинисти.
Цялата Пирин планина сама
по себе си е забележителност
и не случайно тук има резерват под защитата на ЮНЕСКО.
Наред с това има и феномени
с общоевропейско и световно
значение.
За пример може да се даде
Байкушевата мура, която е на
7-8 километра над Банско и до
която достъпът е улеснен. Тя е

Отпада издаването на хартия
на шест вида удостоверения
за гражданите и бизнеса

Общо шест от най-масово издаваните хартиени удостоверения вече не
се изискват от гражданите и бизнеса,
а данните за тях се проверяват слу-

жебно. Справките се извършват само
по електронен път чрез достъп на служителите до основните регистри, сред
които Търговския, Имотния, БУЛСТАТ, Регистъра на задълженията към митническата администрация и др.
Преустановява се изискването на хартиен носител на следните удостоверения:
за наличие или липса
на задължения за публични държавни вземания, издавано от Агенция
„Митници“;
за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на
физическо/юридическо
лице в Имотния регистър,
издавано от Агенцията по
вписванията;
за семейно положение,
издавано от общинска администрация;
за семейно положение
съпруг/съпруга и деца,
издавано от общинска администрация;
за сключен граждански
брак, издавано от общинска администрация – за

лица, родени след 1 януари 1984 г.;
образец УП-8 за доход от пенсия/
пенсии и добавка/добавки, издавано
от Националния осигурителен институт.
Мерките са част от дългосрочния
приоритет на правителството за провеждане на административна реформа
чрез облекчаване на процедурите и
повишаване качеството на административно обслужване за гражданите
и бизнеса. Тази цел се постига чрез
премахване на изискването за представяне на някои от по-разпространените официални документи на хартиен носител, опростяване на режимите,
регламентиран достъп до регистри,
електронен документооборот и служебен обмен на информация между
институциите.
В отговор на постъпили оплаквания, че административни структури
в страната продължават да изискват
отпаднали като необходимост удостоверения и свидетелства, вицепремиерът Дончев инициира създаването на нарочен електронен адрес
udostoverenia@government.bg, където граждани да сигнализират за
неправомерно изисквани от тях документи. Сигнали се проверяват от
Главния инспекторат на Министерския съвет.

на над 1300 години и е едно от
най-старите дървета по света. В
района също така има множество лековити извори и традиционен СПА туризъм с модерни
комплекси.
Предлагат се също така различни екстремни спортове в
планината - скално катерене,
каньонинг, рафтинг и каякинг,
планинско колоездене и т.н.
Много емоционална е конната
езда в планината, а в курортът
предлага и игрища за класическите спортове - волейбол, баскет, тенис, голф.
В Банско може да се проследи и удивителна хилядолетна история - голям тракийски
град-крепост от около 2 хилядолетия преди новата ера, ранно християнски църкви, средновековна крепост, паметници
на културата от по-ново време
- общо над 170.
Сред тях има и със световно значение и под защитата на
ЮНЕСКО, като например уникалната църква в Добърско. В
400-годишните й стенописи й
има нетипично представяне на
християнските символи, като
например фреска с Исус като...
космонавт! Уникално е, че без
реставрации стенописите са
много добре запазени, въпреки
че през ХІХ век турците са били
превърнали църквата в баня.

ФОТООКО

Летните вечери
„Традиции и изкуство” продължават. През отминалите почивни
дни плетохме на
кука игла, слушахме прекрасния
музикален съпровод на фолклорна
група от с. Кремен
и открихме изложба дърворезба и
пластика на Крум
Даутев.
Крум Даутев е
интериорен дизайнер, а душата му е
свързана с дървото
и неговата естетическа обработка.
Неговите творби могат да бъдат
видяни в салона
на Посетителски
информационен
център – Банско
до четвъртък, 26
юли.
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Ако слънчевото изгаряне вече е факт
Попрекалили с излагането на
слънце, в края на деня можем

да се окажем в не много благоприятно състояние. Ще се
почувстваме отпаднали, ще се
появят сърбежи, дори пареща
болезненост. Диагнозата - слънчево изгаряне! Ако не предприемем необходимите мерки,
няколко дни по-късно нещата
могат да се влошат – сърбежът
да прерастне в непоносима
болка, а кожата ни да започне

да се лющи. А такава кожа не
само, че е непривлекателна, но
тя дори може да причини още
по-силна болезненост.
Ето няколко прости начина да
се справим с проблема:
СПРЕТЕ БЕЛЕНЕТО!
Ако забележите, че кожата ви

се бели, първото нещо, което
трябва да направите, е да вземе
студен душ или
вана. Студената
вода ще охлади
кожата и така
ще забави процеса на лющене.
След това внимателно попийте с чиста, мека
кърпа, като избягвате триенето. Последното
може да ускори
и засили белене-

то на кожата!
УСПОКОЙТЕ СЪРБЕЖА С КУБЧЕ ЛЕД!
В никакъв
случай не се
поддавайте на
нат рапчивия

сърбеж! Това
сериозно може
да разрани кожата, а оттам
да й нанесе и
сериозни травми под формата на дълбоки
белези. За да
укротите до-

садното чувство, доверете се
на... кубчето лед! Обвийте парче лед в мека памучна материя и
внимателно го поставете върху
въпросното място. Моментално
ще почувствате облекчение.

има Алое вера, ще бъде още
по-добре! Това ще помогне при
възстановяването и охлажда-

ХИДРАТИРАЙТЕ КОЖАТА!
След като излезете от банята
и попиете влагата от кожата, нанесете овлажняващия лосион!
Потърсете овлажнител, който
е специално предназначен за
слънчево изгаряне или лющене на кожата. Ако в състава му

нето на кожата, ще
възпрепятства възпалителните
процеси и ще предпази
кожата от по-нататъшно лющене. Ако
отглеждате
Алое
вера в дома си, може
да го приложите директно върху проблемното място. То
притежава чудните
свойства бързо да
заздравява лющещата се кожа,
да успокоява болката и да възпрепятства инфекциите.

ПРЕДОТВРАТЕТЕ ПОЯВАТА НА БЕЛЕЗИ!
В аптеките лесно
ще откриете продукт
с охлаждаща формула с овесена каша,
специално разработена за предпазване
и предотвратяване
на белези след слънчево изгаряне. За да
се предпазите и намалите в дългосрочен план риска от

ПИЙТЕ ВОДА!

увреждане на кожата, може да
се снабдите с антиоксидантни
добавки - витамин С и витамин
Е. Локалното прилагане върху
пострадалото място на крем с

След като сте охладили тялото си, време е да му доставите
необходимата помощ и отвътре.
Истината е, че нищо не помага
на кожата така, както една пълна догоре чаша вода. Когато
кожата е увредена вследствие
на слънчево изгаряне, водата се
превръща в най-добрият лечител. Ако кожата ви продължава
да се лющи, пийте 8 до 10 чаши
на ден и ефектът ще е налице!

витамин Е също има успокояващ и лечебен ефект.
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ЗА ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ

BANSKO JAZZ FEST 2018

Международният джаз фестивал в град Банско е най-ста-

Бени Голсън, китаристите Филип Катрин с неговия бенд, Стив

рият по рода си фестивал в
България. Първото му издание
е през 1998г, като традиционно
събитието се провежда всяка
година през август. Огромната
популярност, която фестивалът
спечели сред специалисти и
почитатели по цял свят, го превърна в едно от най-значимите
международни културни събития на Балканите.
По традиция в програмата
присъстват стилове и групи,
представящи богатството от
различни направления в жанра.
В историята на събитието са записани незабравими концерти
на големи имена от световната
джаз сцена - саксофонистите
Скот Хамилтън, Кенди Дълфър,
Игор Бутман, Шарл Папазов,

Хакет с унгарската
група „Джабе” и много други. Жителите и
гостите на Банско са
имали шанса да чуят
великолепните гласове на Соломон Бърк,
Фреди Коул, Клеър
Тийл, Джейми Дейвис,Инга Левандовска и Каша Родович,
Денис Джана, Камелия Тодорова, Васил Петров, Йълдъз
Ибрахимова, Хилда
Казасян, Петър Салчев и много, много
други.
През годините в
програмата на фестивала са присъствали

повече от двадесет биг бенда Биг бендът на БНР, Биг бендът

на Вили Казсян. Сред тях е и
SHAPE International Big Band –
част от официалния оркестър,
представящ НАТО.

най-големите музикални събития в културния календар на
България. Двайсет и първото
издание на Международния

Вечерните
концерти събират многохилядна публика пред
откритата сцена
на площад "Никола Вапцаров" в
центъра на Банско.
През
цялата
фестивална седмица джаз звучи
и през деня - от
различни камерни сцени, разположени в големи
курортни комплекси и ресторанти на града.
Тази
година
програмата е не
по-малко гореща.
Не
пропускайте едно от

джаз-фестивал Банско 2018 е
пред Вас.

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

6

ПОЛЕЗНА СТРАНИЦА

Рецепта на броя

ФОТООКО

КОТЛЕТИ ОТ КАРФИОЛ СЪС СОС
ОТ ТОПЕНО СИРЕНЕ
Необходими продукти
1 кг карфиол
2 бр. яйца
3-4 филийки от франзела
1/3 ч.ч. прясно мляко
1/2 ч.ч. брашно
черен пипер
по желание зелени подправки и чесън
олио за пържене
За соса:
1 ч.ч. прясно мляко
200-250 г топено сирене
черен пипер или индийско
орехче по желание
1 с.л. лимонов сок
Начин на приготвяне
Карфиолът се разделя на
съцветия, измива се и се сварява 5-7 минути в подсолена
вода. Изважда се и се накълцва с нож на ситно. Разделят
се белтъците от жълтъците.
Жълтъците се прибавят в
карфиола и се поръсва с черен пипер. Маха се кората от
филийките хляб и те се потапят за малко в прясното мляко, след това се изстискват
и се добавят при карфиола.
По желание може да се сло-

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ
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 “АСТРА”

Музеен комплекс - Банско
115 години от подвига на
Радон Тодев и неговата чета.
М. АВГУСТ
Музеен комплекс - Банско

Поповото езеро (до 29 юни 1942 г. Папаз гьол,
Папазгьол)е най-голямото от единадесетте Попови езера. Езерото и местността около него е
едно от най-популярните места за развитие на
летен туризъм в Пирин. Езерото е разположено
на дъното на най-големия циркус в планината
– Поповоезерния, който впечатлява със своите
размери (6 км дължина и 3 км ширина). Езерото
е оградено от върховете Сиврия, Джано, Кралев
двор, Момин двор и Джангал.

М. АВГУСТ
Музеен комплекс - Банско
125 години от основаването
на ВМОРО (23.10.1893)
М. АВГУСТ
Музеен комплекс - Банско
95 години от убийството на
Симеон Молеров (07.05.1923)

Централен
Вапцаров

площад

„Н.

Фестивал за оперна и класическа музика „Банско Опера
фест”
06 СЕПТЕМВРИ
Паметник „Банско помни
героите”
Честване на Съединението
на България
07 – 08 СЕПТЕМВРИ
Централен
Вапцаров“

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

115 години от смъртта на
Гоце Делчев (04.05.1903).

23-25 АВГУСТ

АПТЕКА “SUBRA”

Ул.”Луи Пастьор” N 4
0749 82161

„Н.

М. АВГУСТ

Ул. “Цар Симеон” N 73
0749 88358

0899 925 578
0888 703 184
0899 933 343

площад

Международен Джаз Фестивал Банско

АПТЕКА ЕТ “МАРГАРИТА
ТРЕНЧЕВА”

АПТЕКА “АЗАРУМ”

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

Централен
Вапцаров“

Ул.”Цар Симеон” N57
0749 88490

INTER BANSKO

АПТЕКА МАРЕШКИ

04 -11 АВГУСТ

АПТЕКА САНИТА

КОЛИ ПОД НАЕМ

информа-

Културни вечери „Традиции
и изкуство”

ул. Пирин 51,
Телефон: 0892255223

Ул.”Пирин” N 92Г
0882 484 005

АПТЕКИ

Посетителски
ционен център

Сос: В кипящото мляко се
слага по малко от топеното
сирене. Разбърква се, докато
сиренето се размие (разтопи)
в млякото. За по-остър вкус
на соса, може да се добави
черен пипер, или щипка индийско орехче и 1 с.л. лимонов сок.

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

TAXI BANSKO

ЮНИ - СЕПТЕМВРИ

жат ситно нарязани зелени
подправки и чесън. Прибавя
се брашното, размесва се и
накрая се добавят разбитите
на гъст сняг белтъци. Внимателно се разбърква цялата
смес. Със супена лъжица се
взима от сместа и се изпържват котлетите от двете страни
в сгорещеното олио на умерен огън. При сервиране се
поливат със соса от топено
сирене.

Тези котлети може и да се
запекат. Слагат се в намаслена тавичка, заливат се със
сосът от сирене, да ги покрие
напълно и отгоре се поръсват
със галета.
Запичат се на силна фурна
до зачервяване.

Културен
календар
на община
Банско

Времето в Банско тази седмица

площад

„Н.

„Банско Балкан фест“
Фестивал на Балканската
музика
22 СЕПТЕМВРИ

АПТЕКА EТ „ВИОЛЕТКА
ТЕРЗИЕВА – САНИТАС”

Паметник „Банско помни
героите”

Ул.”Отец Паисий” N 18
0888 835 009

Честване на Независимостта на България

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Успехът на начинанията ви зависи изключително от вашата предприемчивост
и издръжливост. Откриете ли ги в себе си,
ще убедите и околните в своята правота, а
перспективите са най-благоприятни. Желани домашни новости.

Няма да чакате дълго, онова което ви
вълнува от доста време насам, най-после
ще се изясни и оформи като краен резултат. Може да е за работата, а може да е в
личен план. Едни ще пътуват, други наблягат на домашни проекти. Интимна радост.

Най-важното сега е да отличавате фактите от измислиците, реалното от нереалното,
перспективното от безперспективното. Избягвайте рисковани крачки и твърде смели
очаквания и се занимавайте само с неотложни неща.

Не бързайте. Не става дума за обичайни делнични проблеми, а за нещо
със специално значение. Наблегнете на
малките, но сигурни крачки и бъдете уверени, ще ви стигне търпение да видите
плановете си осъществени.

Най-сетне смисълът на конкретен
проблем се изяснява и вече сте наясно
не само с развитието на нещата, но и с
бъдещите тенденции. Хубавото е, че сте
обградени с хора, съпричастни към идеите ви. Късметът е с вас и в любовта.

Динамичен период, изпълнен с много и най-различни събития, неочаквани
шансове и също толкова неочаквани
пречки. Най-важното е да бъдете спокойни и да не позволите да ви извадят от
равновесие.

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. Желани домашни новости
и вълнуващи интимни трепети.

Бъдете оптимист и вярвайте в своята
щастлива звезда. Даже и желаните резултати да не се появят веднага, имайте
търпение. Съвсем скоро и това ще стане. Става дума и за работата, и за лични
копнежи.

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. Най-сетне идват интимни
новини.

Обърнете внимание на новина или
предложение, хвърлят съвсем нова светлина на нещата. Хубавото е, че ще сте
наясно както със ситуацията, така и с тенденциите на нейното развитие. За някои
стартират домашни промени.

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. Късметът
е с вас и в работата.

Предстои да направите решителната
крачка, която ще ви приближи до целта. От
доста време насам обмисляте своя план,
сега дойде моментът да го осъществите.
Късметът е с вас и в работата, но най-вълнуващо е случващото се в любовта.

6 † Преображение Господне. (Разрешава се риба)
7 Св. прпмчк Дометий. Св. Наркис
8 Св. Емилиан изповедник, еп. Кизически. Св. мчк Трендафил Загорски
9 * Св. ап. Матия. Преп. Псой
10 Св. мчк и архидякон Лаврентий
11 Св. мчк и архидякон Евпъл. Св. мчца Сосана девица
и др.
12 † 11 Неделя след Петдесетница. Неделя след Преображение. Св. мчци Фотий и Аникита. Преп. Паламон
Египетски
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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!!!

