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Природа, 
Традиции, 
Модерност

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!

„Банско е № 1 и ще ос-
тане № 1” заяви Цветан 
Цветанов на официална-
та церемония за открива-
нето на Сезон 2018/2019 
в курорта. Гости на съ-
битието бяха още за-
местник-министрите на 
спортното и туристи-
ческото министерство 
- Доц. Д-р Стоян Андо-
нов и г-н Любен Кънчев, 
Мая Христоскова, из-
пълнителен директор на 
концесионера „Юлен” 
АД, както и представи-
тели на хотелиерите, от-

„Банско е № 1 и ще остане № 1“,
заяви Цветан Цветанов на официалното 

откриване на сезона в курорта

(Продължава на стр. 3)

Скъпи читатели,
Бански вестник Ви поже�
лава Новата 2019 година 
да Ви донесе оптими�

зъм, здраве, благополучие 
и успехи! Бъдете живи и 

здрави, щастливи и добро-
намерени. Нека всичките 
Ви дела бъдат увенчани с 
успехи и носят удовлет�
ворение и радост, а кра�
сотата на този празник 
да Ви съпътстват през 
цялата година. Щастли�
ва, благословена, здрава и 

мирна 2019 година!
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Съвместни патрули на бъл-
гарски, гръцки и румънски 
полицаи и през този зимен ту-
ристически сезон ще работят 
заедно в Банско. Това стана ясно 
на пресконференцията, дома-
кинствана от кмета на курорта 
Георги Икономов. Съвместните 
патрули ще обикалят курорта 
в периода от 17 декември г. до 
15 март 2019г., разпределени на 
смени. Практиката на съвмест-
ните патрули в Банско се осъ-
ществява и с двете държави от 
сезон 2011/2012 г.

Днес на пресконференция в 
община Банско бяха представе-
ни патрулите от първата смяна 
в присъствието на директора 
на ОД МВР – Благоевград, г-н 
Николай Хаджиев и началника 
на РУ Банско, г-н Иван Попов. 
От страна на Румъния присъст-
ва г-н Флорин Марин от дирек-
ция „Охранителна полиция” и 
румънският консул в България 
г-н Флориан Мазилу. Гръцките 
патрули бяха придружени от 
аташето в гръцкото посолство, 

г-н Кириязакис.
„Туристическият сезон в зим-

ния ни курорт беше открит офи-
циално в събота, на 15 декем-
ври. Използвам възможността 

да благодаря на българските ор-
гани на реда, както и на техните 

колеги от Румъния и Гърция за 
добрата съвместна работа. За 
да има успешен туристически 

продукт нашият курорт, преди 
всичко трябва да бъде осигурен 

обществе-
ния ред, 
с и г у р -
ността и 
с п о к о й -
с т в и е т о 
на наши-
те гос-
ти. Тази 
у с п е ш н а 
практика 
се наложи 
като ра-
ботещ ме-
ханизъм, 
по който 
ч у ж д е с -
транните 
полицей-
ски слу-
ж и т е л и 
р а б о т я т 
п р и о р и -
тетно с 

граждани на своята държава и 
подпомагат комуникацията им 
с местните полицейски органи. 

Удовлетворен съм, че именно 
Банско бе мястото, на което тя 
се осъществи за първи път. По-
желавам спокоен сезон за по-
лицейските служители, а и за 
всички нас” заяви Икономов по 
време на брифинга.

"Хубаво е гостите на курорта 
да виждат полицейски служи-
тели от своята страна, по този 
начин се вдига качеството и на 
услугата сигурност", коментира 
Николай Хаджиев. 

Областният директор на МВР 
изрази задоволство от резулта-
тите от работата на полицията 
на местно ниво, като посочи 
факта, че тя постига най-висока 
ефективност и разкриваемост 
на престъпленията в сравнение 
с останалите служби в Югоза-
пада, което прави обстановката 
в курорта сигурна за жители и 
гости. Той допълни, че и тази 
година ще бъдат разположени 
временни КПП на трите вход-
но-изходни точки на Банско, 
като по този начин се набляга 
на превенцията.

Съвместно патрулиране от три 
европейски страни отново в Банско

Закупените през 2018 година винетки, 
които ще са валидни и през следваща-

та година няма да се налага да се пре-
образуват в електронни. Това съобщи 
offnews, като цитира Агенция „Пътна 
инфраструктура”.

Продажбата на електронните винетки 
започва в понеделник, 17 декември, като 
те могат да бъдат купени от сайта bgtoll.

bg. Първоначалната информация беше, 
че хартиените винетки ще трябва да се 

преобразуват в електронни, 
но сега от АПИ поясниха, че 
това ще е само препоръчител-
но, за да се улесни системата, 
но не и задължително.

Според АПИ, ако камера 
на пътя засече автомобил с 
непреобразувана винетка, 
той може да бъде спрян за 
проверка. Ако се установи, 
че шофьорът кара с валидна 
винетка, която обаче не е пре-
образувана, той няма да под-

лежи на санкция от мобилните екипи на 
тол контрола.

С други думи, според пояснението на 
АПИ, ако имате валидна винетка, то не 
се налага да правите нищо до нейното 
изтичане и след това вече да си купите 
електронна такава.

Още от началото на следващата година 
данъкът за автомобилите с газови уред-
би да е 50% от този, който трябва да 
бъде платен. Тази спешна промяна в 
Закона за местните данъци са вне-
сли в парламента депутатите от 
“Обединени патриоти”. Само 
преди седмици парламентът 
одобри увеличение на данъ-
ците за стари автомобили.

“Доказано е, че тези 
превозни средства не 
замърсяват околната 
среда или я замър-
сяват в най-малка 
степен”, посочват 
в мотивите си от 
групата на па-
триотите.

И определят 
като неправо-
мерно гласуваното в данъчните закони 

увеличение на данъка точно за колите на 
газ, които обикновено са по-стари.

“Икономическата логика в 99% от 
случаите показва, че монтираните 

газови уредби се ползват с оглед 
на по-икономически изгодното 

гориво”, мотивират се от гру-
пата.

И напомнят, че контро-
лът върху газовите уредби 

също е “изключително 
завишен” – всяка ми-

нава през преглед и е 
придружена от пас-

порт.
По последни 

данни от 1 ап-
рил тази годи-
на автомоби-
лите, които се 

движат на газ у 
нас, са около 600 хиляди.

Важно! И през 2019 ще може
да се кара с винетни стикери

ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ИМ В ЕЛЕКТРОННИ 

НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, КАКТО ТВЪРДЕШЕ ПРЕДИ АПИ

Важна промяна! 
Колите с газова уредба 
с 50 % по-нисък данък
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ФОТООКО

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

личени през годината за своята 
успешна работа. 

„Все още сме в оч-
акване да бъде даден 
шанс на Банско да 
продължи да се раз-
вива. И като казвам 
Банско, имам пред-
вид всички планин-
ски курорти в Бълга-
рия, които следва да 
имат правото да из-
граждат своите еко-
логични въжени ли-
нии. Банско наистина 
е водещият зимен се-
зон в България, и тук 
е мястото да благода-
ря на целия туристи-

чески бранш за добрата работа, 

както и на концесионера, който 
направи възможно нашия град 
да се нареди сред ТОП курорти-
те в Европа” заяви домакинът, 

кметът Георги Икономов ми-

нути преди да обяви официал-
ното откриване на новия зимен 
сезон.

Веселбата на пл. „Никола Ва-
пцаров” премина 
с кукерско шоу, 
факелно шест-
вие, изпълнения 
на автентичните 
самодейци от гра-
да под Тодорка, 
както и приказ-
но лазерно шоу. 
Кулминационната 
точка бе празнич-
на заря, като след 
това Румънеца и 
FolkustiX пред-
ставиха световни 
хитове, препле-
тени с български 
фолклор. С помо-

щта на мистичните български 
гайди, тъпани и кавал, и рапи-
рането на Румънеца, бяха пре-
създадени любими парчета като 
„No digitti” на Blachstreet & Dr. 
Dre, “Jumparound” на House of 
Pain и много други.

През празничния ден, на бе-
лите писти в Банско по тради-
ция се проведе масово спускане 
на ски звездите и децата от ски 

училище ЮЛЕН. Бялата весел-
ба продължи с концерт на Гери 
Никол, DJ Party и любимата 
игра Ловци на съкровища. А 
обичаният кулинар Ути Вапца-
ров стопли жителите и гости-
те на града със своите месни 
специалитети и руйно червено 
вино.

„Банско е № 1 и ще остане № 1“...
(Продължение от стр. 1)

Учениците от XII б клас спе-
циалност „Компютърни мрежи“ 
с ръководител инж. Людмил Ве-
зюв съвместно с фирма „АЙ ДИ 
ТИ“ ЕООД с управител инж. 
Иван Докторов изградиха ком-
пютърна мрежа в офис на об-

щинска служба „Земеделие“.

Ученици от Професионална 
гимназия по електроника

и енергетика – град Банско,
изградиха компютърна мрежа
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Колеж ABC 
организира

курс за огняри.
Телефон 

за връзка: 
0879599213

Зимата е сезон като всички 
други, през който искаме и има-
ме нужда да изглеждаме добре. 
Разбира се, здравето стои над 
модата, но все пак можете да 

бъдете елегантни без значение 
от климатичните условия, ако 
знаете как да избирате и ком-
бинирате дрехите си. Все пак 
топлото облекло може да бъде 
и красиво!

Предлагаме ви 5 съвета как 
най-добре да съчетаете дрехите 
си през зимата:

СЪВЕТ 1: ОБЛИЧАЙТЕ СЕ 
ТОПЛО ОТ КРЪСТА НАГО-

РЕ

За да се чувствате удобно през 
студените месеци, трябва да се 
обличате топло. За тази цел е 
най-важно да запазите темпера-
турата на горната част от тялото 
си, като същевременно изберете 
правилните материи и дължини, 
за да не изглеждате по-дебели.

Намерете дреха с дълги ръка-
ви, които се стесняват в облас-
тта на китките. Можете да се 
спрете на блуза от коприна или 

друга лека материя. Не носете 
дрехи с широки ръкави, дори 
ако са много модерни. Студени-
ят въздух ще влиза през тях, а 
това е предпоставка за разболя-

ване.
Облечете пуловер или широ-

ка блуза отгоре, като основното 
правило е да не бъдат широки в 
долната си част, за да не ви пра-
вят да изглеждате дебели. Тези 
жени, които обичат да носят 
кашмир и вълна знаят, че ка-
чеството на материята е по-ва-
жно от дебелината й.

СЪВЕТ 2: НОСЕТЕ СЕКСИ, 
НО ТОПЛО БЕЛЬО

Вярно е, че бельото ви е скри-
то под всички дрехи, но това 
не означава, че отдолу всичко 
трябва да изглежда ужасно. Не 
жертвайте женствеността си 
заради зимния студ – абсолют-
но възможно е да си намерите 
бельо, което е едновременно 
секси и топло.

СЪВЕТ 3: ПАЗЕТЕ КРАКА-
ТА СИ ТОПЛИ

Ако предпочитате пантало-
ните, слагайте тънки чорапо-
гащници под тях. Най-добрата 
тъкан за зимата е вълнената, 

а по отношение на кройката 
най-подходящи са тесните пан-
талони.

На любителките на полите 
препоръчваме по-дебели чо-
рапогащници или клинове. И 
разбира се, колкото е по-дълга 
полата, толкова по-топло ще се 
чувствате. Забравете за модели-
те, които се разширяват надолу 
– най-добри за ниските темпе-
ратури са правите поли.

И накрая, но не последно мяс-
то, трябва да носите чифт ка-
чествени ботуши, без значение 
каква дреха ще изберете. Те ще 
предпазят краката и глезените 
ви от студа. Обувайте високи 
ботуши в същия цвят като пола-
та или панталона си.

СЪВЕТ 4: ИЗБЕРЕТЕ ПОД-
ХОДЯЩОТО ПАЛТО

Палтото ви трябва да бъде то-
пло и по възможност от високо-

качествена материя. Дължината 
му определя целия ви вид, така 
че изберете модел, който ви е 
по мярка и подчертава преиму-
ществата на фигурата ви. Зало-

жете на дизайн, който издължа-
ва, а не скъсява силуета ви.

За по-лежерен стил изберете 
късо палто, но внимавайте да 
не прекалите – ако е прекале-
но късо, може да ви „издуе” в 
областта на корема и да ви на-
прави по-дебели. Дължината до 
под дупето стои добре на всеки, 
а и е изключително удобна.

Ако искате да изглеждате по-
шик, заложете на палто, което 
се спуска под коленете или една 
идея по-високо. Късите, сво-
бодни модели с трапецовидна 
кройкаизглеждат по-скоро еже-
дневно. Цветът на връхната ви 
дреха зависи от цвета на оста-
налата част от облеклото ви – 
все пак е добре да си отиват.

СЪВЕТ 5: ПАЗЕТЕ ГЛАВАТА 
СИ ТОПЛА

Шапки, шалове, ленти и ба-
рети – има толкова много аксе-

соари, сред които можете да из-
берете тези, които ви харесват и 
прилягат. Важното е да не поз-
волите на главата си да изстине. 
Можете да експериментирате с 

детай-
л и т е , 
за да 
ви е 
топло 
и при-
я т н о 
едно -
в р е -
менно 
– до-
бавете 
брош-
ка, из-
ку с т -
в е н о 
цвете 
и л и 
какво-
то ви 
хрум-
не.

З а 
д а 
з а п а -
з и т е 
е л е -
г а н т -
ния си 
в и д , 
не за-
б р а -
вяйте 
з а 
г р и -
м а . 
А к -
ц е н -
т и -
райте 
върху 
у с т -
н и т е 
и се 
г р и -
ж е т е 
за ко-
с а т а 

си, която винаги трябва да из-
глежда добре.

Всички тези съвети ще на-
правят зимния ви външен вид 
достатъчно елегантен, за да се 
движите по улиците с усмивка 
на уста. Доброто настроение е 
изключително важно, когато из-
бирате дрехите си – то вдъхно-
вява и развинтва фантазията. 
Желаем ви успех!

Как да изглеждаме стилно в студеното време
НЯКОЛКО СЪВЕТА ЗА ЕЛЕГАНТЕН ВЪНШЕН ВИД ПРЕЗ ЗИМАТА
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Ивановден е религиозен и 
народен празник, празнуван в 

чест на Свети Йоан Кръстител. 
Отбелязва се неподвижно на 7 
януари по православния църко-
вен календар.

ИМЕН ДЕН

Ивановден е най-празнувани-
ят имен ден в България, отбе-
лязван от повече от 300 хиляди 
души. По старому е празнуван 
на 20 януари.

ИМЕНИЦИ

Имен ден празнуват: Иван, 
Иво, Йоан, Ива, Йоанна, Иван-
ка, Ивана, Йоана, Иванина, 
Ивон, Калоян, Калояна, Иви-
ана, Ванина, Ваньо, Ваня, Йово, 
Йовко, Йовчо, Йовка, Йовели-
на, Йото, Йонко, Йонка, Жан, 
Жана, Ивайла, Ивет, Ивета, 
Ивелина, Ивайло, Жанет, Ина, 

Инка, Ивона, Яни, Янислав, 
Янислава, Янимира, Яне, Яна, 

Янка, Янко, Яница, Янета, Яни-
са, Янин, Янина, Янита, Яни-
мир, Яник, Янек, Янико, Яника, 
Янаки, Яно, Яньо, Янчо.

ОБИЧАИ

Според народното вярване 
Св. Йоан е покровител на кум-
ството и побратимството. Об-
редното къпане за здраве на 
Йордановден продължава и на 
Ивановден. В някои райони на 
страната то дори е по-характер-
но за този празник. Навсякъде 
обредът е за младоженците, 
като действието се извършва от 
кума или девера. Затова окъпва-
нето би могло да се разглежда 
като елемент от след сватбени-
те обичаи, с който се затваря 
широкият кръг на сватбената 
обредност. На този ден ерге-
ните къпят момите, къпят се и 

младите мъже и именниците. 
В югозападна България къпят 

младоженките и 
малките моми-

ченца на възраст 
до 1 година. 
Обредното къ-
пане включва и 
разменянето на 
подаръци, както 

и гостувания и 
празнична тра-
пеза. Народна-
та представа за 
Св. Йоан като 
покровител на 
кумството и 
побратимство-
то определя 
гостуванията у 
кумовете. Ку-
мците носят 
кравай, месо, 
вино. Прави се 
обща трапеза.

На Ива-
новден изтича 
срокът, през 
който ходят 
новогодишни-
те маскирани 
дружини. В 
някои райони 
на страната ко-

ледарите отвеждат тържествено 
царя на чешмата и го окъпват. 
След това той устройва угоще-
ние, на което присъстват и мас-
кирани като мечка, невеста и 
араби мъже. Накрая всички из-
лизат на празнично хоро, с кое-
то приключва пълният цикъл на 
обичая Коледуване.

КУКЕРСКИ РИТУАЛИ/
ЛУДИ БУЛКИ

Много важен аспект от тради-
циите Ивановденските обичаи и 
ритуали е появата в ранно утро 
на маскирани и предрешени 
мъже с маски, които премина-

вайки от дом на дом, по-спе-
циално в Северна България, 
но като цяло в цялата страна, 
със своите игри, музика и ри-
туали донасят разнообразие. 
Има радост и сигнал, че е време 
студът и снегът да дадат мяс-
то на първите пролетни лъче-
ния и цялостното преминаване 
на Българската земя към ново 
начало. Кукерските игри и ри-
туали са индивидуални за всеки 

район, но като цяло целта им е 
да прогонят злите сили (били 
те и застояло тримесечно зим-
но настроение) и да да донесат 
здраве и берекет за предстояща-
та година.

Ивановден
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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

ПИЦА *ЧИКЕН И КЪРИ*

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

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

245 години от смъртта на 
Паисий Хилендарски

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

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

М. ДЕКЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Международен фестивал на 
изкуствата „Утринна звезда“

07 ДЕКЕМВРИ

Музеен комплекс - Банско

Честване на 109 години  от 
рождението на  Никола Вап-
царов

М. ДЕКЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“ и Бъндеришка по-
ляна

Откриване на зимен сезон

05-25 ДЕКЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“ и читалище „Н. 
Вапцаров“ 

Традиционни  зимни праз-
ници и Коледно - новогодиш-
ни прояви 

31 ДЕКЕМВРИ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

Празничен концерт в Ново-
годишната вечер  

Необходими продукти
400 г готово тесто
200 г къри сос

300 г пилешко месо
4 шайби ананас от консерва 

(може и нарязан ананас)
200 г настърган кашкавал

Начин на приготвяне
Тестото се разтяга във фор-

ма по желание, след което се 
намазва равномерно със соса 
от къри. Подреждат се пред-

варително нарязано на малки 
парчета и изпържено пилеш-
ко месо, заедно с нарязания 

на малки кубчета ананас. На-
края се наръсва с кашкавала. 
Пече се 15-20 минути на 200 
С.

* Ако нямате къри сос 
може да използвате - 1 ч.ч. 
майонеза, 1 консерва със сме-
сени плодове (200 г) и къри на 
прах на вкус - пасира се и е 
готово.

Ски центърът „Шилигарника“, разположен 
на 9 км. от град Банско, в подножието на 

връх Тодорка (2746 м.) разполага с отлично 
поддържани писти с различна сложност, 

обслужвани от триместен седалков лифт с 
капацитет 800 души на час и с трасета за 

слалом и гигантски слалом. Общата дължи-
на на ски пистите е 14 км.

Тук са разположени трасетата: „Тодорка“, 
„Балканиада“ и „Платото“.
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Периодът е доста емоционален за 
вас. Идва с много и най-различни но-
вини. Има и хубави, има и лоши. Ста-
райте се да контролирате нервите си, 
за да не допуснете грешка или да из-
пуснете някоя дума. Домашни тревоги.

Помислете дали имате достатъчно 
издръжливост да доведете замислено-
то докрай. Също, дали сте взели под 
внимание всички детайли и възможни 
усложнения. Имайте едно наум, днеш-
ните събития са противоречиви.

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. За някои най-ва-
жно е пътуване.

Не бързайте, а се опитайте да по-
гледнете на нещата отстрани. Запазете 
дистанция, за да видите картината в ця-
лост и бъдете независими в изводите и 
съжденията си. За някои проблемите са 
административни.

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.

Най-сетне смисълът на конкретен 
проблем се изяснява и вече сте наясно 
не само с развитието на нещата, но и с 
бъдещите тенденции. Става дума както 
за работата, така и за лични дела. Жела-
ни домашни новости.

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.

С текущите ангажименти ще се спра-
вите, но бъдещето на въпрос от специал-
но значение за вас остава неясно. Не бър-
зайте, а се опитайте да видите картината 
в цялост. Ако е необходимо, преустрой-
вайте се навреме.

Нетърпеливи сте да прокарате нов 
план или идея, но прибързването може да 
доведе до нежелани последици. Уточнете 
внимателно стратегията си и не бързайте. 
За някои домашните проблеми се задъл-
бочават.

Наред с приятните има и неприятни 
изненади. Старайте се да държите емо-
циите си под контрол и не бързайте да 
изказвате мнение или да правите какво-
то и да било, без да обмислите ситуаци-
ята докрай.

Събитията са противоречиви, внима-
вайте да не станете жертва на заблуда 
или на собствените си завишени очаква-
ния. Дошло е време да отделите плявата 
от зърното и да наблегнете само на оно-
ва, което наистина е реално.

Не правете прибързани стъпки и не се 
поддавайте на наплива от емоции. Пре-
ди всичко обмислете ситуацията докрай 
и подхождайте към делата си критично, 
отделяйки възможното от невъзможното. 
Хубавото е, че в работата сте стабилни.

31 Преп. Мелания Римлянка. (Отдание на Рождество Христово)
1 † Обрезание Господне. Нова година. Св. Василий Велики. Св. 

мчк Василий Анкирски. (Василовден) (Василиева лит.)
2 * Св. Силвестър, папа Римски. Преп. Серафим Саровски Чудотво-

рец (Предпразненство на св. Богоявление)
3 Св. прор. Малахия. Св. мчк Гордий (Блажи се)
4 Събор на св. 70 апостоли. Прпмчк Онуфрий Габровски. Преп. Те-

октист
5 Св. прор. Михей. Св. мчци Теопемт и Теона. Преп. Синклитикия и 

Аполинария (Утреня, Царски часове, Вечерня с Василиева литургия) 
(Велик водосвет) (Строг пост)

6 † Св. Богоявление (Утреня, Злат. лит.) (Велик водосвет) (Йор-
дановден)
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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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