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Природа, 
Традиции, 
Модерност

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!

Скъпи съграждани,
Поколения будители отда-

доха през вековната ни исто-
рия своята преданост и стой-
ностни патриотични дела в 
името на България. Те изко-
ваха силата на българския 
дух, за да устои на бурите и 
винаги да се изправя наши-
ят горд и изстрадал народ, 
за да понесе изпитанията, 
да посрещне предизвикател-
ствата и да осигури бъдеще 
за идващите поколения. Със 
силата на знанието, на ума и 
словото будителите изгради-
ха несломима духовна мощ, 
която ни създава като нация 
и ни прави хората, които сме.

В навечерието на светлия 
български празник 'Ден на 
народните будители", прие-
мете моите поздравления и 
пожелания за дръзновение, 
творчество и удовлетворе-
ние в усилията за развитието 
на българската култура, за 
просперитета на българската 
нация, основан на силата на 
знанието и на утвърждаване-
то на българската духовност. 
Светъл празник, съвременни 
будители!

Георги Икономов,
кмет на Община Банско

БанскоФилмФест`2018 – 21 
- 25 ноември 2018 

100 филма от 30 държави, 10 
звезди на екстремните спорто-

ве, 12 изложби, демонстрации, 
детска програма, партита и 
разбира се 

100% Extreme
100% Adventure
100% Adrenaline

Град Банско ще е домакин 
на 18-тото издание на Бан-
скоФилмФест - Най-мащаб-
ният филмов фестивал за екс-

тремни спортове, планини и 
приключения в България. Фес-
тивалът ще предложи на пуб-
ликата от България и чужбина 

едно уникално 
изживяване в не-
повторим формат 
- катерене, алпи-
низъм, фрийрай-
динг, екстремно-
колоездене, каяк, 
гмуркане, сърф и 
др. Ще се срещне-
те с най-добрите и 
актуални приклю-
ченци и ектремни 

личности в света. Фокус на 
събитието тази година са хора-

Най-екстремната седмица 
в Банско идва скоро

(Продължава на стр. 2)
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На територията на Нацио-
нален парк „Пирин“ в общи-
на Банско, се проведе пожа-
ро-тактическо учение на тема 
„Ограничаване и ликвидиране 
на последствията от възникнал 
горски пожар на територията 
на община Банско, област Бла-
гоевград”. В него взеха учас-
тие сили и средства на всички 
структурни звена на РДПБЗН 
- Благоевград и другите състав-
ни части на ЕСС - Национален 
парк „Пирин“, доброволци от 
доброволното формирование 
към община Банско, РУ Банско 
при ОДМВР - Благоевград, как-
то и ФСМП – Банско.

От назначения оперативен 
щаб с ръководители кмета Ге-
орги Икономов, секретаря Иван 
Кадев и началника на РДПБЗН 
– Георги Пармаков, се проигра-
ха и изготвените от работна 
група „Правила за организация 

и ред за работа на оперативния 
щаб при ликвидирането на гор-
ски пожари“. Благодарение на 
вложените от всички участници 
в учението умения и старание, 
основните цели бяха изпълне-
ни. Построена беше водоснаб-
дителна линия чрез схема на 
верижно водоснабдяване „от 
помпа в помпа“ на разстояние 
над 1500 м. и денивелация 150 
м.

Основна цел на учението бе 
да се провери степента на под-
готовка на състава, придобити-
те умения и навици, а така също 
придобиване на нови такива, 
проверка възможностите на 
пожарната техника, с която раз-
полага РДПБЗН - Благоевград, 
както и да се подобри взаимо-
действието и координацията с 
останалите части на Единната 
спасителна система.

Съвместно пожаро-тактическо 
учение се проведе в Банско

та с увреждания в екстремните 
спортове със специален гост, 
презентация и филмова програ-
ма.

Над 15 мотивационни пре-
зентациии workshop-ве ще бъ-
дат изнесени отчуждестранни 
и български гости. Десет из-
ложби ще украсят фоайетата 
на фестивалният център. 
Над 350 деца ще откри-
ят света на екстремните 
дейности и пътешест-
вията в програмата Бан-
скофилмфестKIDS. 

Всички прожекции и 
презентации ще се про-
ведат в град Банско, Чи-
талище „Никола Вапца-
ров“ и в кино-залата на 
Посетителския инфор-
мационен център, а вхо-
дът е напълно свободен! 
Очакваме Ви в планинар-
ския център Банско, в сърцето 
на Пирин планина, далеч от 
големия и шумен град, за да се 
слеем в едно приключение, на-
речено - БанскоФилмФест!

ФИЛМИТЕ

В конкурсната и ретроспек-
тивната програма ще бъдат 
показани 100 филма в конкур-
сната и ретроспективна про-
грама. Ще видите хитовите 
филми "AmaDablam - The Holy 
Mountain", режисьор Райнхолд 
Меснер и "The DOWN WALL" 
за историческото постижение 
през януари 2015г., когато аме-
риканските катерачи Томи Кол-
дуел и Кевин Йоргенсон завла-
дяха света с усилията си да се 
изкачат привидно невъзможна-
та скална стена от 3 000 фута в 
Националния парк Йосемити, 
Калифорния.

Програмата включва най-до-
брото от световната продукция 
по темата – няколко десетки 
филма, носители на награди от 
най-големите и най-престижни-
те кинофестивали в света.

ЖУРИТО

Международното жури на 
БФФ 2018 е в състав:

- Михаел Паузе (Германия) 
– председател на Журито, ди-
ректор на Международния фес-
тивал на планинарското кино 
вТегензее, Германия

- Алесандро Филипини (Ита-
лия) - журналист

- Александър Донев (Бълга-

рия) - кинокритик
- Камен Алипиев (България) - 

журналист
- Иван Обрейков (България) - 

оператор

ЗВЕЗДИТЕ НА БАН-
СКОФИЛМФЕСТ - ГОСТИ-

ТЕ 

- Томас Хубер (Германия) 

– един от най-големите съвре-
менни спортни катерачи, автор 
на едни от най-трудните изкач-
вания по най-известните скални 
стени в света, практикуващ B. 
A. S. E. jumping и полети с кос-
тюм-крило,

- Марио Виелмо (Италия) – 
алпинист и режисьор,

- Фредерик Жентет (Франция) 
– екстремен скиор, премиерни 
спускания в Перу и Европа,

- Матиас Майер (Австрия) – 
един от най-известните фрий 
райдъри, прави успешни спус-
кания в най-недостъпните и 
отдалечени точки на Земята – 
Свалбалд, Гренландия и Антар-
ктида, екстремен режисьор и 
автор на множество филми,

- Урко Барандиаран (Испа-
ния) – пара-катерач, мотива-
ционен лектор, неговото гос-
туване е част от панела „Те 
могат – хората с увреждания и 
екстремите спортове“. Урко е 
загубил десния си крак при ав-
томобилна катастрофа. Но това 
не му пречи да живее активно 
и да се радва на живота. Тъкмо 
обратното – става все по-силен. 
Със завидна упоритост си изби-
ра все по-трудни цели и днес е 
сред най-силните пара-катерачи 
в света. За своите успехи в със-
тезателното катерене през 2014 
г. Бе удостoен с изключител-
но престижната награда “Arco 
Rock Legends”! 

- Себастиано Валентини 
(Италия) – алпинист, участвал в 
множество експедиции в Хима-
лаите и Алпите,

- д-р Волкер Шофел (Герма-
ния) – спортен лекар и лекар 

към експедиции, прави преми-
ерни изкачвания в Малайзия и 
Тайланд.

Публиката ще се срещне и с 
българските алпинисти, пещер-
няци и екстремни личности:

- 40 години от първото бъл-
гарско изкачване по японската 
диретисима на Айгер / М.Савов, 
Сп.Малинов и М.Христова/- 
презентация на Методи Савов.

- 20 години от българско-
то изкачване по безименна-
та кула на Транго,Пакистан, 
презентация на Николай Пет-
ков.

- 50 години ски-алпинизъм 
в България- презентация на 
Кънчо Долапчиев и Младен 
Катранджиев.

- Презентация "Пътят на 
гидовете" – Георги Георгиев 
- алпинист, екстремен скиор, 
Виктор Варошкин - катерач, 
планински спасител, Георги 

Пенев – планински водач.
- Презентация на екстремния 

сноубордист Владимир Павлов.
- Презентация на водещите 

български спелеолози Алексей 
Жалов, Жорж Влайков, Кон-
стантин Стоилов, Диляна Хрис-
това. 

БАНСКОФИЛМФЕСТ 
BOOK ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

КНИГИТЕ:

- "Валтер Бонати - братът, 
който не знаех, че имам", Рай-
нхолд Меснер, Алесандро Фи-
липини

- "Уловени мигове отблизо и 
далеч", Даниел Пангев

СЕМИНАРИ, РАБОТИЛ-
НИЦИ И ЛЕКЦИИ ОТ 

“ПЛАНИНАРСКАТА АКА-
ДЕМИЯ” НА БАНСКОФИЛ-

МФЕСТ

Съпътстващата програма 
включва 10 изложби, семинари 
и работилници, Survival панел 
с лекция на д-р Волкер Шофел 
"Травми по време на катерене", 
Планинарска академия, рубри-
ката “Памет – незабравимите 
български пътешественици”, 
отбелязване на годишнини от 
важни събития в българския ал-
пинизъм. 

БАНСКОФИЛМФЕСТKIDS 
– ДЕТСКА И МЛАДЕЖКА 

ПРОГРАМА

Важна част от програма-
та е специалният панел за 
деца и младежи – БанскоФил-

мФестKIDS. Вече няколко го-
дини за децата и младежите от 
Банско и региона е възможно да 
се докоснат не само до непозна-
ти земи и човешки истории чрез 
филмите, но и да се срещнат 
лично с търсачите на приключе-
ния – гости на събитието. Еки-
път на Банскофилмфест твърдо 
вярва, че тези образователни 
способи обогатяват общата ку-
лура на децата и допълват учеб-
ния процес. Знаем, че във всяко 
едно дете се крие любопитство-
то към света, приключенията и 

пътешествията. 
Нека им покажем, че няма не-

възможни неща!

ВХОД СВОБОДЕН!

Организатори на Банскофил-
мфест са:

- Община Банско
- Сдружението “Междунаро-

ден фестивал на планинарския 
филм”. 

За повече информация:
www.banskofilmfest.com

Най-екстремната седмица в Банско идва скоро
(Продължение от стр. 1)
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ФОТООКО

Днес с молитва и по-

желания за успешен 

старт бе дадено нача-

лото на новата църков-

на учебна година. Бла-

гословение към децата 

отправи Иконом Георги 

Касапинов, който поже-

ла на всички да спазват и 

изучават християнски-

те добродетели. На те-

риторията на Община 

Банско се обучават 130 

деца във факултатив-

но избираем час „Рели-

гия” под ръководството 

на учител по вероучение 

Марияна Думанова.

Откриване на църковната 
учебна година

Нова британска класация по-
стави Банско на първо място 
сред най-евтините ски дести-

нации в Европа. Това съобщи 
„Дейли мейл“, позовавайки се 
на 12-я годишен доклад на Post 
Oce Travel, изготвен в парт-

ньорство с един от водещите 
туроператори на Великобрита-
ния „Crystal Ski Holiday”. Бъл-

гарският зимен курорт измести 
дори италианския Бардонекия, 
който в тазгодишната подред-
ба заема второ място. Според 

анализаторите едноседмичен 
престой в Банско, включващ 
най-нужното за скиорите, както 

и различни напитки, 
струва £405.20. Це-
ната на ски почивка-
та в Бардонекия пък 
възлиза на £451.66. 
В британската под-
редба на Post Oce 
Travel са включени 
общо 31 курорта, как-
то в Европа, така и 
в Северна Америка. 
В първите места на 
класацията се намира 
и канадският Банф, 
уточнява в. Труд. За 
съставянето на спи-
съка на най-евтините 
ски курорти в Европа 
и Северна Америка 
изследователите са 
анализирали цените 
при наем на ски обо-

рудване, лифт пропуск, ски уро-
ци, както и сумата, която трябва 
да се плати за обяд и напитки по 
склоновете.

„Дейли мейл“ и Post Oce Travel 
издигнаха Банско на пиедестал!

Българската федерация по ски 
получи категорично потвържде-
ние от ФИС за организирането 
през 2021 година в Банско на 
стартове за Световната купа по 
ски (27-28 февруари) и шампи-

онат на планетата за младежи и 
девойки (1-10 март). 

Това стана по време на есен-
ната конференция на техниче-
ските комитети на ФИС, която 
се проведе в Цюрих. Там БФСки 
получи признание за отличната 
си работа по организацията на 

най-големите форуми в алпий-
ските ски и получи потвържде-
ние от Техническия комитет на 
ФИС отговарящ за Световната 
купа и за стартовете през сезон 
2020/2021 г.

Според програмата на 27 фев-
руари ще има супергигантски 
слалом, а на следващия ден ги-
гантски слалом при мъжете. 
След ден почивка под Тодорка 
ще започнат да се състезават 
най-добрите младежи и девойки 
до 21 г. България за първи път 

ще е домакин на шампионат на 
планетата в ските от такъв ранг. 

С потвърждаването на стар-
товете през 2021-а Банско вече 
има състезания за Световната 
купа в три поредни сезона. От 

22 до 24-и февруари 2019-а под 
Тодорка идват най-добрите със-
тезатели в алпийските ски при 
мъжете, за алпийски комбина-
ция, супергигантски слалом и 
гигантски слалом.

Година по-късно в Банско ще 
се състезават и дамите. 

Страхотни новини за Банско, ще 
приема големи стартове и през 2021
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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

Ваксинирането е най-ефикас-

ната превантивна мярка срещу 
грип, приложима и при деца, 
и при възрастни. Много чес-
то обаче ефектът на ваксината 
против грип при възрастните 
хора е много слаб и те не успя-
ват да изградят сигурен имуни-
тет срещу вируса. Ново проуч-
ване показва, че има достъпно 
средство за преодоляване на 
това неудобство.

Основната цел на ваксината 
против грип е да представи на 
имунната система актуални-
те за сезона грипни щамове, 
в омаломощен вид и в недос-
татъчни за отключване на ин-
фекция количества. Внесени в 
организма в омаломощен вид, 
те не могат да отключат вирус-
на инфекция, но позволяват на 
имунната система да си изгра-
ди защитни механизми срещу 
тях, т.е. имунитет. За постигане 

на тази цел е важно имунната 

система да бъде в добро със-
тояние и да разполага с необхо-
димите й ресурси. 

Факт е, че с възрастта потен-
циалът на имунните компо-
ненти отслабва. Това обяснява 
защо хората над 60-годишна 
възраст са групата, при коя-
то ваксината против грип е 
най-слабо ефективна. От една 
страна, тя невинаги осигурява 
очаквания имунитет, а от друга 
– може да има противоположен 
ефект и да провокира вирусна 
инфекция.

Проучване, проведено от на-
учен екип към Университета 
в Нотингам (Англия), посочва 
причината за този феномен. 
Нещо повече – учените пред-
ставят и начин за повишаване 
ефективността на сезонната 
ваксина против грип при въз-
растните хора.

Учените сравняват резулта-

тите от ваксинирането при две 
групи възрастни хора, разделе-
ни на база на очакванията им за 
ефекта на ваксината. Установе-
но е, че много по-ефикасен е 
имунитетът срещу грип, който 
си изграждат хората с пози-
тивна нагласа към ваксината. 
Заключението на екипа е, че 
психологическият фактор има 
огромно значение върху актив-
ността на имунната система. 
Така емоционалният баланс на 
организма, особено в периода 
на ваксиниране против грип, 
може да повиши значително 
ефекта на ваксината.

Резултатите от проучванетo 
са публикувани в специализи-
рания журнал Brain, Behavior 
and Immunity. Събрани са дан-
ни от 140 души над 65-годиш-
на възраст, ваксинирани против 
грип. В рамките на 6 седмици 

са мониторирани физическата 

им активност, качеството на 
съня, хранителните им навици 
и емоционалното им състоя-
ние.

Установено е, че именно пси-
хологическата нагласа е факто-
рът, по който най-лесно може 
да се предвиди ефектът на 
ваксината против грип в тази 
възрастова група. При хората, 
които са запазили добро емо-
ционално състояние по време 
и непосредствено след вакси-
нирането, са установени с око-
ло 14% повече антитела срещу 
грип, 6 седмици след поставя-
не на ваксината.

Посочените резултати още 
веднъж доказват колко лесно 
имунната ни система се влияе 
от стресовия фактор и дават 
достъпна препоръка за повиша-
ване ефективността на ваксина-
та против грип, от която може 

да се възползва всеки.

Ваксината против грип става по-ефективна
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"Един народ, който има съзна-
ние, култура,  писменост, нау-
ка, непременно ще има светла 

и трайна бъднина!"

Васил Друмев

Първи ноември е общобъл-
гарски празник на историче-

ската памет и на националното 
ни самочувствие, отстоявано с  
години и десетилетия. Принос 
за това имат стотици и хиляди 
знайни и незнайни  книжовни-
ци, наставници и просветите-
ли, борци  за национално ос-
вобождениие, вдъхвали вяра в 
собствените сили на народа  за 
трудностите,  пред които пътят 
на историята ги изправял невед-
нъж.

Денят на народните будите-
ли възниква в трудното време 
на душевна разруха и нацио-
нална покруса след неуспеха в  
Първата световна война. Сри-
натият възрожденски идеал 
за  мнозина  вещае  разпадане 
на националната ни ценностна 
система. В такъв момент бълга-
рите избират  историческия оп-
ита да ги води. Те се вглеждат в 
най-светлите имена на българ-
ското духовно минало. Търсят 
съприкосновение с онези, кои-
то в трудно и безперспективно 
време с мощта на своята мисъл 
възстановяват  равновесието и 
духовния уют на българите:

Йоасаф Бдински, Григорий 
Цамблак, Константин Косте-
нечки, Владислав Граматик, 
поп Пейо, Матей Граматик, Св. 

Иван Рилски, Неофит Бозвели, 
братята Димитър и Константин 
Миладинови, Георги С. Раков-
ски, Васил Левски, Христо Бо-
тев, Иван Вазов, Стефан Кара-
джа, Хаджи Димитър, Любен 
Каравелов, Добри Чинтулов и 
още стотици радетели за народ-
на свяст и българско самосъзна-

ние.
Инициативата за въвеждането 

на подобен празник  за първи 
път  тръгва от група учители 
от  Пловдив, в края на учебната 
1908-1909 г. Тъй като нито един 
от българските възрожденци не 
бил канонизиран за светец, учи-
телите решили да честват Деня 
на будителите на 19 октомври, 
когато се прекланяме пред па-
метта на небесния закрилник 
на българите - св. Йоан Рилски. 
След установяването на Григо-
рианския календар като държа-
вен през 1916 година, Българ-
ската православна църква, не 
извършва поправка на църков-
ния календар и продължава да 
извършва служението по Юли-
анския календар, според който 
денят 1 ноември по държавния 
календар съответства на 19 ок-
томври по църковния Юлиан-
ски календар, който е Ден на св. 
преподобни Йоан Рилски Чудо-
творец.

На този ден точно е решено 
да се отдаде почит и на всички 
български възрожденци от Паи-
сий Хилендарски до героите на 
Илинденско-Преображенското 
въстание.

Министерството на просве-

щението също подкрепя и по-
кровителства тази инициатива и 
празникът постепенно се налага 
в цялата страна. Цел на чества-
нето му е да се прославят хора 
на перото и книгата, на мисли-
тели и вдъхновители на ценно-
стите на българската национал-
на революция, на българското 

прераждане от етнос в нация, от 
средновековни хора в модерни 
граждани.

Така от  местно събитие ско-
ро честването се превръща в 
национално. Узаконяването му 
става  през 1922 г. Подписани-
ят три години по- рано Ньойски 
мирен договор, откъснатите от 
територията ни български земи, 
тежките репарации и поругано-
то ни национално достойнство 
довеждат отчаянието и нихи-
лизма в българското общество. 
Загрижено за упадащия дух, 
земеделското правителство на 
Александър Стамболийски се 
заема с учредяването на празни-
ци, които да повдигнат нацио-
налното самочувствие. Пряк 
изпълнител на тази заповед е 
министърът на просвещение-
то, писателят Стоян Омарчев-
ски. Под негово ръководство 
все по-тържествено се чества 
празникът на Кирил и Методий. 
Организират се юбилейни тър-
жества, посветени на Иван Ва-
зов и на заслужили дейци като 
Стефан Бобчев, Борис Христов, 
Кръстьо Сарафов. Така Стоян 
Омарчевски и  интелектуалците 
по онова време – народният пи-
сател Иван Вазов, позабравени-

ят в наши дни професор Беньо 
Цонев, професор Любомир Ми-
летич и др.стават инициатори и 
за деня на народните будители

На 31.10. 1922 г. Министер-
ският съвет издава постано-
вление, с което узаконява 1 но-
ември като Ден на народните 
будители. Определен е и редът 

и начинът на честването в сто-
лицата. То започва с молебен на 
площад „Св. Ал. Невски" в при-
съствието на високопоставени 
държавни служители начело с 
министър-председателя, минис-
търа на просвещението, минис-
търа на войната, минава покрай 
двореца и завършва на площад 
„Св. Неделя". С подобни шест-
вия и прояви, но с участие на 
местни високопоставени лица, 
се чества Денят на будителите и 
във всички градове на страната.

Въвеждането на новия праз-
ник правителството налага по-
ради следните мотиви:

„...А в полумрака на нашето 
минало се откриват големите 
фигури на редица велики бъл-
гари, които с необикновеното 
увлечение и с една завидна са-
мопожертвователност са слу-
жили на своя народ; които не 
са пожалили ни сила, ни мла-
дост, за да положат основите 
на нашия културен и полити-
чески живот. От Паисия насам 
до наши дни се редят светлите 
и лъчезарни образи на големи 
културно-обществени дейци, 
далечни и близки строители 
на съвременна България...Нека 
Денят на св. Йоан Рилски да се 

превърне в Ден на народните 
будители, в празник на големите 
българи, за да събуди у младите 
здрав смисъл за съществуване-
то и интерес към дейците на ми-
налото ни...”

Празникът се чества до 9 
септември 1944 г., след което 
е заличен по политически съо-
бражения. Възстановен е през 
1992 г. от Народното събрание 
по инициатива и настояване на 
националното дружество „Мати 
Болгария”. Честването му се 
възобновява със Закона за до-
пълнение на Кодекса на труда, 
приет от 36-то Народно събра-
ние на 28 октомври 1992 годи-
на, когато е обявен официално 
за Ден на народните будители и 
за неприсъствен ден за всички 
учебни заведения в страната.

Наскоро, в Деня на народни-
те будители в София през 2010 
г. студенти от СУ изобразиха 
като тиква и кратуна тогаваш-
ните министри Симеон Дянков 
и Сергей Игнатов и връчиха на 
бившия финансист номер едно 
на държавата диплома за анти-
будител. Година след това, през 
2011 г. имаше не Ден, а Нощ на 
будителите. Тогава български-
те ученици излязоха тихо и със 
свещи в ръце, за да припомнят 
думите на Апостола на свобода-
та "Всекиму ще се държи смет-
ка за делата"

А какво е първи ноември 
днес?

Първи ноември е онзи ден, в 
който спокойно можем да сед-
нем и да обърнем поглед назад, 
в десетилетията, във вековете 
и да помислим за миналото, за 
да видим не само празника, но 
и символа. Символът на вярата, 
символът на спомена за мина-
лото, което ще проправи пътя 
на бъдещето, символ на онова, 
което стои точно пред нас, но 
върху което ние така и не се 
замисляме. И най – вече да ни 
накара да си спомним, да се по-
учим, да се преклоним и да под-
ражаваме, да продължаваме и 
никога да не забравяме. Поклон 
пред паметта на всички светци, 
възрожденци, революционери, 
творци, борци и герои.

Да не забравяме и дълбок по-
клон пред всички учители , на 
които думата будител най – при-
ляга. ” Будител” има санскрит-
ски корен - буда, който означава 
зрящ, буден. Това ни дава осно-
вание да приемем, че „народното 
звание" будител имат честта да 
носят всички учители, „зрящи” 
духовни водачи, изковаващи от 
слово най-мощното оръжие и 
да допълним  руския учен акад. 
Дмитрий Лихачов че: „Плътта на 
българската държава създаде Ас-
парух, нейния дух - Кирил и Ме-
тодий, Черноризец Храбър, Йоан 
Екзарх. И чуждите завоеватели 
не можеха да поробят тази дър-
жава на духа, защото в защита на 
българския народ в плътен строй 
застанаха писмеността, езикът, 
литературата..." и българскте 
учители.

Историята на деня на народните будители
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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 9300

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 Културен 
календар 

на община 
Банско

ФОТООКО

КАШКАВАЛЕНИ БИСКВИТКИ

М. ОКТОМВРИ

Музеен комплекс - Банско

140 години от Кресненско – 
Разложкото въстание.

М. ОКТОМВРИ

Музеен комплекс - Банско

165 години от рождението 
на Баньо Маринов (м.06.1853 
г.)

М. ОКТОМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

“Свобода-изрече те един 
поет“,концерт-спектакъл пос-
ветен на 140 години от рожде-
нието на Пейо Яворов

М. ОКТОМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

„Обичам Банско” – изложба 
на книги на автори от Банско 
и автори писали за Банско

01 НОЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“ 
и музеен комплекс - Банско

„Поклон вам, будители на-
родни“- честване на Деня на 
народните будители

21 НОЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Честване деня на християн-
ското семейство

21 - 25 НОЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Банско филм фест – фести-
вал на планинарския филм

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

225 години от рождението 
на Неофит Рилски

Необходими продукти
200 г брашно
1 ч.л. бакпулвер

сол
100 г ситно настъргано 

масло
100 г ситно настърган каш-

кавал
1 бр. яйце
3 с.л. кисело мляко
червен пипер

Начин на приготвяне
Всички продукти, без чер-

веният пипер, се слагат в 

купа и се прави тесто. Оф-
ормя се топка и се увива със 
стреч фолио. Оставя се в хла-

дилника за 30 минути. После 
се разточва с дебелина 0.5 - 1 
см и се изрязват бисквитки-
те (аз използвах формичка 
за звездички, но вие може да 
си ги направите всякакви). 
Подреждат се върху постлана 
с хартия за печене тава. На-
мазват се с разбито яйце и се 
поръсват с червен пипер. Пе-
кат се 5-10 минути на загрята 
фурна на 180°С.

В чест на освобождението на Банско,  34 
члена на Клуба на спортисти ветерани в 

Банско проведоха 12-ия си колопоход  до Ка-
вала, по стъпките на четите на Пейо Яво-
ров, Йонко Вапцаров и  Христо Чернопеев. 

Походът традиционно се посвещава на осво-
бождението на Банско и Беломорска Тракия.
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Ако направите решаващата крачка, 
скоро ще получите независимостта, за 
която мечтаете. Може да става дума 
за работата, а може да се отнася и за 
нещо, с голямо значение за вас. Ожи-
вление има и в любовта.

Седмицата идва с новина или съби-
тие, указващи нова посока. Дано става 
дума за положителни промени, защото от 
сегашните ви действия и решения зависи 
много занапред. В интимния живот пре-
живяванията са смесени.

Изчакайте развоя на събитията. Те 
ще ви подскажат какво трябва да напра-
вите и коя е най-печелившата тактика. 
Не става дума за обичайните всеки-
дневни ангажименти, а за бъдещето на 
нещо важно за вас.

Предстои да разрешите конкретна 
задача и знаете, че за да успеете, трябва 
да дадете всичко от себе си. Разкрийте 
онова, на което сте способни. И нека не 
ви плашат предизвикателствата. Имате 
достатъчно сили, за да победите.

Поставили сте си високи цели, но за 
осъществяването им е нужно още време. 
Време и търпение. Дообработвайте и 
шлифовайте своя план и изчакайте под-
ходящата възможност, която ще ви раз-
върже ръцете. 

Не изпреварвайте събитията. Оста-
вете нещата да следват естествения си 
ход. Бъдете практични и не се впускайте 
в авантюристични начинания. Новините 
са противоречиви, старайте се да под-
държате обективен поглед.

Помислете дали имате достатъчно 
търпение и издръжливост да доведете 
замисленото докрай. Също, дали сте взе-
ли под внимание всички детайли и въз-
можни усложнения. За някои тема номер 
едно е пътуване. 

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 определено е във ваша 
полза. Желани домашни новости.

Ето го периодът на изненадите. Само 
че наред с приятните, има и неприятни. 
Старайте се да държите емоциите си под 
контрол и не бързайте да изказвате мне-
ние или да правите каквото и да било, без 
да обмислите ситуацията докрай. 

Не се поддавайте на наплива от емо-
ции и не правете прибързани стъпки. 
Необходимо ви е време, докато си изра-
ботите ясно становище и добиете увере-
ност в себе си. Става дума за бъдещето 
на нещо важно за вас.

Гледайте на нещата мащабно, за да 
видите перспективите. И не пренебрег-
вайте интуицията си, ще ви подскаже 
какви са мотивите на другите, също тен-
денциите за развитие на ситуацията. За 
някои най-важно е пътуване. 

Ситуацията бързо се променя. Вло-
жете всички сили в започнатото, няма да 
съжалявате. Разпределете добре време-
то си и действайте. Нагласата за победа 
най-сигурно ще ви отведе до целта. В 
работата сте стабилни.

29 Св. прпмчца Анастасия Римлянка
30 * Св. свщмчк Зиновий и св. мчца Зиновия. Св. крал Стефан 

Милутин
31 Св. апли от 70-те: Стахий, Амплий и др. Св. мчк Епимах
1 * Св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян. Св. пр-

пмчци Яков, дякон Яков
2 Св. мчци Акиндин, Пигасий, Афтоний, Елпидифор и Анем-

подист
3 * Задушница. Св. свщмчци Акепсим, Йосиф и Айтал. 

Преп. Пимен Зографски
4 † 5 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Преп. Йо-

аникий Велики. Св. свщмчци Никандър, еп. Мирски и Ермей 
презвитер



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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