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Природа, 
Традиции, 
Модерност

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!

Името Иван е 
най-често срещаното 
в нашата община. По 
този повод се обръщам 
към всички именици 
с пожелания да носят 
със здраве името си! 
Нека в живота им да 
има много щастие, ус-
пехи и само поводи за 
радост! Нека се сбъд-
ват най-дръзките им 
мечти! Да бъдат смели, 
за да постигнат целите 
си! Нека Свети Йоан 
Кръстител закриля 
тях и семействата им. 

Честит Ивановден 
на всички, които праз-
нуват!

Георги Икономов –
кмет 

на Община Банско

Повече от двадесет двойки, 
празнуващи през 2018 година 
с в о и -
те сре-
бърни и 
з л а т н и 
с в ат б и , 
уважиха 
п о к а -
ната на 
кмета на 
о б щ и н а 
Б а н с ко , 
Г е о р г и 
И к о н о -
мов, да 
се вклю-
чат в 
тържест-
вена ве-
черя. Те 
бяха по-
срещна-
ти с пит-
ка с мед 
и чаша 

пенливо вино, а градоначал-
никът, който също отпразнува 

Двадесет семейни двойки от Банско
отпразнуваха своите сребърни 

и златни сватби по покана на кмета
(Продължава на стр. 2)
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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

Двадесет семейни двойки от Банско
отпразнуваха своите сребърни 

и златни сватби по покана на кмета

своят 25 годишен съпружески 
стаж тази година, ги поздрави с 
топли благопожелания.

„Прекрасно е да има здрави 
семейства, които да възпитават 
своите деца, внуци, правнуци в 
християнските ценности. Някои 
от вас са заедно от половин век, 
ръка за ръка в радости и нево-
ли, и това е достойно за уваже-
ние. Всеки има своята собствена 
рецепта за успешен брак, но за 
всички ни е ясно, че в основата 
стоят уважението и разбирател-
ството. Продължавайте заедно 
все така и нека здравето ни бъде 
верен спътник” каза той.

Вълнуващи спомени за първа-
та среща,откровения и споделе-
на житейска мъдрост съхранила 
семействата през дългите годи-
ни, съпътстваха празничната 
вечеря. И на сватба като на сват-
ба - с богата трапеза и веселие, 
с подаръци от общината, със 
снимки за спомен и наздравици 

за младоженците и техните се-
мейства, с пожелания за живот 
и здраве, за благословени нови 
семейни празници.

(Продължение от стр. 1)

Децата от начално учили-
ще „Свети 
Паисий Хи-
лендарски“ 
внесоха Ко-
ледния дух 
в клуба на 
пенсионера в 
Банско.

В наве-
черието на 
най-светлите 
християнски 
празници на 
децата им бе 
изнесена бе-
седа, какви 
са коледните 
обичаи, какво 
се слага на трапезата на Бъдни 

вечер и как се приготвят пост-

ните ястия.

Малките ангели заедно с тех-
ните баби пяха 
коледни песнич-
ки, рецитираха 
коледни стихо-
творения и казаха 
молитва за здраве. 
Децата подари-
ха на всички Ко-
ледни картички с 
благопожелания. 
Пенсионерите по-
лучиха и поздра-
вителни картички 
от кмета Георги 
Икономов с по-
желания за щаст-
лива, успешна и 
благодатна 2019 

година.

Децата от начално училище „Свети Паисий Хилендарски“ 
внесоха Коледния дух в клуба на пенсионера в Банско

От следващата година Банско ще се 
радва на новата визия на Градския парк 
и езерото в него, от което по-възрастните 
банскалии още пазят топли спомени. Това 
ще се случи благодарение на взетото днес 
решение на Министерски съвет, с което 
бяха насочени близо 940 000 лева за целта. 
Кметът Икономов благодари за подкрепата 
на Правителството и преди всичко на пре-
миера, г-н Борисов, като заяви, че инвес-
тициите в успешни региони като Банско се 
възвръщат стократно!

Нова визия 
на Градския 

парк в Банско

След години работа по въпро-
са за изграждането на газопре-
носния тръбопровод до Банско, 
по време на заседанието на 
Висшия екологичен експертен 
съвет в София беше получено 
изключително важното за Бан-
ско одобрение на проекта. Въз-
ложителят “Булгартрансгаз” 
представи пред три варианта на 
трасе и след обсъждане ВЕЕС 
единодушно одобри Вариант 
1. Екипът на “Булгартрансгаз” 
увери кмета Икономов, че стро-
ителството ще започне през ес-
ента на 2019 г. и ще приключи в 
рамките на 2020 г. Реализиране-
то на проекта ще доведе до на-
маляване на цената на достав-

ката на газ и с това да направи 

екологичното отопление на газ 
много по-предпочитано от биз-

неса и гражданите на Банско. 
Така ще 
се нама-
лят до-
м а к и н -
с т ват а , 
к о и т о 
използ-
ват за-
м ъ р с я -
ващите 
т в ъ р д и 
г о р и -
ва. Още 
е д н о 
д а д е н о 
и спазе-

но от Премиера Бойко Борисов 
обещание към Банско.

Газопреносният тръбопровод до 
Банско получи екологична оценка
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Пуснаха за движение още 24 
километра от автомагистрала 
„Струма“ между Кресна и Сан-
дански. 

В участъка има 3 пътни възе-
ла, 25 големи съоръжения като 
мостове, надлез над ж. п. лини-
ята София – Кулата, селскосто-
пански подлези, както и 4 пло-
щадки за отдих. В изграждането 
на новия участък са вложени 
над 280 млн. лв. Тази отсечка 
от автомагистрала Струма се 
пуска за движение пет месеца 
предсрочно. Така в навечерие-
то на коледните и новогодишни 
празници пътуването към Гър-
ция ще бъде по-бързо и удоб-

но. За първи път на автомаги-
стрален участък в България са 
изградени и така наречените 
"Интелигентни транспортни 
системи". Те включват стан-
ции за броене и управление на 
трафика, за измерване теглото 
на превозните средства, както 
и видеонаблюдение. Работи се 
усилено и по лот 3.1 от Благоев-
град до входа на Кресненското 
дефиле. Там строителните дей-
ности са изпълнени на 40 %. За 
лота през Кресненското дефиле 
вървят тръжните процедури. 
Има вече договори за изпълне-
ние за изграждане преди и след 
тунел Железница.

Пуснаха за движение 
още 24 километра 
от автомагистрала
„Струма“ между 

Кресна и Сандански

За юбилеен десети път 
курорт №1 у нас Банско 
ще приеме стартове от 
Световната купа по ски 
алпийски дисциплини. 
Състезанията ще са три 
на брой и ще се проведат 
на 22, 23 и 24 февруари 
2019 г. Първият старт е 
Алпийска комбинация 
(Супер-Г и слалом). След-
ва Супергигантски сла-
лом на 23-ти, за да завър-
шим с Гигантски слалом 
на 24-ти. Всички стартове 
са при мъжете.

10 години 
Световна купа 
по ски в Банско 
през 2019

Ски легендата Марк Жирар-
дели се оказа собственик на 
"Юлен" АД - концесионерът 
на ски зона Баско. Това стана 
ясно от прессъобщение на Ми-
нистерството на околната среда 

и водите. Скиорът, който през 
дойде за откриването на сезона 
в Банско, се е срещнал в МОСВ 
с трима министри - на околната 
среда и водите Нено Димов, на 
туризма Николина Ангелкова и 
на икономиката Емил Карани-
колов. На срещата е бил поста-
вен въпросът за собствеността 
на „Юлен“ АД. Във връзка с об-
ществения интерес и в името на 

развитието на курорта Банско, 
Марк Жирардели представил 
пред министрите оригинални 
документи, удостоверяващи, 
че притежава 100% от собстве-
ността на "Такс сървисиз лими-

тед", която компания е мажо-
ритарен собственик на „Юлен“ 
АД. Скиорът заявил също, че е 
упълномощил мениджмънта на 
„Юлен“ АД да водят преговори 
по поставените теми и да се на-
мерят решения с цел бъдещото 
развитие на Банско. На срещата 
били обсъдени концесионния 
договор за ски зона Банско и не-
обходимостта от изграждане на 

втори кабинков лифт в курорта. 
Министър Димов обяснил на 
Марк Жирардели, че в момента 
се водят преговори за измене-
ние и допълнение на договора 
за предоставяне на концесия с 

„Юлен“ 
АД, за 
което е 
у п ъ л -
н о м о -
щен от 
Минис-
терския 
съвет. С 
п р ом я -
ната се 
цели да 
б ъ д а т 
и з ч и с -
т е н и 
неясно-
тите с 
г р а н и -
ците на 
ко н ц е -
сионна-
та тери-
т о р и я 

на ски зона Банско, както и да се 
промени и увеличи концесион-
ното възнаграждение. Била е об-
съдена също необходимостта от 
залагане в договора на санкции 
при нарушение на екологичното 
законодателство. И министрите, 
и Жирардели били категорични 
по време на срещата, че зимни-
ят туризъм в България трябва да 
продължи да се развива.

Марк Жирардели 
се оказа собственик 

на „Юлен“ АД
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Колеж ABC 
организира

курс за огняри.
Телефон 

за връзка: 
0879599213

Богоявление е един от 
най-древните християнски 
празници. Празнува се на 6 
януари (Йордановден) и е пос-
ветен на раждането на Исус 
Христос и съпътстващите го 
събития: Обрезание Господне 
и Поклонението на Влъхвите. 
Исторически празникът в раз-
личните християнски традиции 
е претърпял значителни изме-
нения (в частност, от него се е 
отделило Рождество Христово) 
и днес различните християнски 
деноминации го празнуват раз-
лично.

Кръщение Господне, (Кре-
миковски манастир)

Девойките, също по свой на-
чин вземат участие в този праз-
ник. Още 
п р е д и 
и з г р е в 
слънце , 
те оти-
ват към 
кладене-
ца или 
и з в о р а 
на река-
та да си 
н а л е я т 
„ с в е т а “ 
вода. На 
р е к а т а 
се обми-
ват до-
машната 
икона и 
с в о и т е 
лица.

В Ро-
д о п и т е 
има още 
една тра-
д и ц и я 
на този 
ден да 
се хвър-
лят във 
в о д а т а 
м л а д о -
женците 
( т е з и 
двойки , 
които са 
се оже-
нили ми-
н а л а т а 
година), 
за да са 
ж и в и 
и здра-
ви цяла 
год и н а . 
К ъ п а -
нето се 
извърш-
ва от 
специал-
ни хора 
„ х а с к а -
ри“ или 
„къпин-
ч а р и “ . 
Ако няма 
н а б л и -
зо река, 
т о г а в а 
церемо-
н и я т а 
се про-
вежда до 
к л а д е -
нец.

Н а р о -
да нари-

ча празниците Богоявление и 
Йордановден по общо име „Во-
дици“, заради връзката им към 
вода.

ПРАВОСЛАВНА ТРАДИ-
ЦИЯ

Православната вяра обединя-
ва празника Богоявление с праз-
ника Кръщение Господне, при-
емайки, че при кръщението на 
Иисус на река Йордан се появя-

ва Бог в своята триединна същ-
ност: Синът – Христос, Свети 
дух – във вид на гълъб, който 
каца върху Христос и Гласът 
на Небесния Отец (Глас Божи), 
който оповестява, че Христос 
е Негов Син. На този ден имен 
ден празнуват: Богомил, Йор-
дан, Йорданка, Данчо, Богдан, 
Богдана, Божидар, Дана, Дан, 
Божан, Божана, Боряна, Бого-
люб, Боголюба, Бетина и др.

Според православния кален-

дар празникът Йордановден оз-
наменува кръщението на Иисус 
Христос от Йоан Кръстител в р. 
Йордан. В момента на кръще-
нието небето „се отваря“ и Све-
тият дух слиза върху Христос 
във вид на гълъб, а от небето се 
разнася глас: „Този е Моят въз-
любен Син, в Когото е Моето 
благоволение“. Оттук и назва-
нието на празника.

ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ

Този празник има различни 
имена в различните области на 
страната, като някои от тях са 
Кръстовден, Водици или Во-
докръщи. Празникът е наречен 
така, защото на този ден всеки, 
който иска да е здрав през годи-
ната, се окъпва или поне се из-
мива на реката.

На този ден навсякъде, където 
има водоем, се извършва риту-
алното хвърляне на кръста от 
местната църква. След изваж-
дането на кръста се служи тър-
жествена литургия, наречена 
Велик водосвет. На нея се об-
новява светената вода в храмо-
вете. От нея всеки носи вкъщи. 
Тя пази от болести и пречиства 
душата. Пази се през цялата го-
дина за тежки моменти в семей-
ството, ако някой легне болен. 
На Йордановден се месят три 
ритуални хляба, при чието за-
месване се ползва остатъкът от 
старата светена вода. Единият е 
за дома, вторият е за гостите, а 
третият се оставя пред вратите 
на къщата заедно с бакър вино 
за минувачите. Върху железен 
предмет се изгарят чемшире-
ните китки от предишното Рож-
дество, а пепелта се поръсва 
със светена вода и се заравя под 
овошка или трендафилов храст. 
С донесената от църквата свещ 
се запалва с „нов“ огън канди-
лото в семейния иконостас. Там 
се полагат и новите рождест-
венски китки. Вечерта срещу 
Йордановден е третата (и по-
следна) кадена вечер. Тя трябва 
да е постна.

От ритуалните измивания и 
пръскания с вода на Богоявле-
ние тръгват и обичаите, свърза-
ни с поливането и мокренето на 
всички именници, независимо 
от годишното време.

ПОВЕРИЯ ЗА ЙОРДА-
НОВДЕН

Ако на Йордановден времето 
е студено и сухо – годината ще 
бъде добра и плодородна.

Замръзне ли хвърленият във 
водата кръст, годината ще бъде 
здрава и плодовита.

Вярва се, че този, който е из-
вадил кръста от водата, ще бъде 
здрав и щастлив.

Според народното поверие 
през нощта срещу Богоявление 
в глуха доба небето се отваря и 
всеки, който го види, ще получи 
от Бог това, което си пожелае.

Празникът в Гърция се праз-
нува на 6 януари, а в Русия и 
Сърбия – по стар стил – на 19 
януари.

Богоявление
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Сняг, дъжд, вятър, слънце - на 
всичко това е изложено лицето 
през зимата. Нищо чудно, че 
сравнено с останалите части на 
тялото, които можете да предпа-
зите от влиянието на тези фак-
тори, понякога изглежда „доста 
остаряло".

Достатъчна причина, за да по-
лагате грижи за него през студе-
ния сезон.

Кои са враговете за кожата на 
лицето?

СУХОТАТА

Колкото и странно да звучи, 
въпреки че през зимата често 
вали сняг и дъжд, влажността 

на въздуха е по-малка, отколко-
то през лятото. Това важи особе-
но за затоплените помещения.

Колкото е по-сух въздухът, 
толкова повече влага се изпа-
рява от роговия слой на кожа-
та, която изсъхва и започна да 
се лющи. Преди да забележите 
тези изменения, ще почувствате 
едно опъваме и непрекъснато 

трябва да нанасяте крем. Поня-
кога започва и да сърби.

Най-подходящите за зима-
та са мазните кремове. Те не 
съдържат много вода, но имат 
достатъчно съставки, които 
поддържат влагата. Водата не е 
най-важното, от което се нуж-
дае кожата сега. Основното е 
мазнините в крема да поддър-
жат киселинната и защитната 
обвивка.

Колкото и приятна да е про-
дължителната разходка през зи-
мата, прекаленото въздействие 
на студа може да доведе до 
трайни увреждания.

Можете да го избегнете, като 
се погрижите за кожата. 

• Преди да нанесете крема 
за лице, е добре да активирате 
кръвообращението с лек, все-
кидневен масаж. Първото дви-
жение е потупване с краищата 
на четирите пръсти, като вся-
ка ръка обработва съответната 
страна на лицето. След него се 
правят поглаждания с третия и 
четвърти пръст. Започва се от 

челото, като се масажира във 
вертикална посока от веждите 
към косата. Следват три типа 
поглаждания: от горните час-
ти на бузите в посока от носа 
към слепоочието, от средата на 
горната устна към ушите и от 
брадичката към ушите. Всяко 
движение се прави по 4-5 пъти.

• Кожата около очите е много 
нежна и уязвима.

Добра защита срещу студа 
е редовното й намазване със 
специален крем за около очи, 
обогатен с витамин А и Д. Ако 
го нанасяте след сутрешния ма-
саж, ефектът от подхранването 
ще е по-голям, защото гладната 
кожа веднага ще "глътне" маз-

нината.
• Независимо от типа на кожа-

та ви сутринта поне 20-30 мин 
преди да излезете навън, тряб-
ва да си сложите дневния крем. 
Защото дори и най-мазният съ-
държа най-малко 25 процента 
вода, а изпаряването на влагата 
води до преохлаждане и сухо-
та на кожата. Купете си нощен 

крем с мазнини и масла. Тези 
съставки намаляват обезводня-
ването на кожата, което я пред-
пазва от изсъхване.

• За всекидневното й по-
чистване най-добре е да из-
ползвате меки тоалетни млека, 
богати на витамин А. Ако сте 
свикнали да се миете, за цел-
та използвайте само преварена 
вода, наполовина разредена с 
прясно мляко. Такова измиване 
е много подходящо за мазната 
кожа. Важна е и температура-
та на водата - през зимата тя 
трябва да е само топла, защото 
студената свива съдовете и на-
рушава работата на мастните 
жлези, а горещата изсушава ли-

цето.
• Маските - през зимата 

е добре да си забърквате 
каши за лицето със смета-
на, кисело мляко, всякакво 
растително масло (зехтин, 
слънчогледово олио).

• Вана с масло вместо с 
пянаВаната с пяна отлично 
почиства кожата, но разру-
шава нейната защитна об-
вивка. Затова след такава 
процедура изплакнете тя-
лото под душа. От време на 
време си правете вани с ете-
рични масла - кожата ви ще 
остане еластична. След все-
ки душ намазвайте кожата с 
подхранващо мляко за тяло. 
За да не се сбръчкат шията 
и деколтето ви, правете им 
компреси с растително мас-
ло и гимнастика.

СТУДЪТ

Кръвоносните съдове се 
свиват и в резултат се стига 
до недостатъчно оросяване 
и снабдяване на кожата с 
важни вещества. Признак за 
това е бледността й.

Как най-добре да се пред-
пазите от студа?

Погледнете животните, 
които спят през зимата, и ще 
си отговорите. През есента 
те натрупват сланина, която 
ги предпазва от измръзване. 
Това обаче не означава, че 
и вие през есента трябва да 
проведете угояваща диета, 
за да се защитите от студа 
- достатъчно е да нанасяте 
външно мазнината.

Основното правило за 
грижата за кожата на лице-
то през зимата е следното: 
при престой на открито през 
деня се нанася по-мазният 
нощен крем, а през нощта 
хидратантният дневен крем. 

Кол кого по продължително сте 
навън, толкова по-наситено с 
мазнини трябва да е мазилото. 
Както е известно, водата зам-
ръзва при 0 градуса С, а при ми-
нусовите температури кожата 
ни много лесно я достига.

При каране на ски използвай-
те козметични продукти, несъ-
държащи вода. Подходящи са 

предпазващи от студа мехлеми с 
голям процент мазнини, съдър-
жащи често и пигменти, които 
усилват предпазното действие. 
Ако се страхувате, че лицето 
ви ще лъщи, нанесете лек слой 
пудра отгоре - тя е лош провод-
ник на топлината и предпазва 
допълнително.

Кремовете трябва да нанасяте 
не само върху лицето, но и вър-
ху ушите (махнете непременно 
металните обици), върху шията, 
пръстите на ръцете и краката. 
Предпазният слой ще отстрани-
те, като влезете в топло поме-
щение.

И накрая: Има само един 
начин да изглеждате свежи и 
подмладени в снежните и вет-
ровити студени дни - като за-
пазите еластичността на кожа-
та. А това ще постигнете, щом 
смените козметичните средства 
за нея. 

1. Почистването на лицето 
трябва да е с щадящи средства. 
Забравете за лосионите със 
спирт, дори и кожата ви да е 
мазна. За нея можете да използ-
вате тоници без алкохол или 
меки гелове, а ако е суха или 
нормална, сутрин и вечер я об-
тривайте с тоалетно мляко.

2. Дневният подхранващ крем 
е задължителен. Добре е да бъде 
забъркан с лецитин, хиалуроно-
ва киселина и витамини.

3. След това, преди да изле-
зете навън, нанесете тонален 
крем (фон-дьо тен) - той също 
има защитни свойства. Обърне-
те внимание на маркировката 
върху опаковката: ако е написа-
но oil free (без мазнина) - не го 
слагайте, а го оставете за по-то-
пло време.

Изберете крем, който е един 
тон по-светъл от цвета на кожа-
та ви.

4. През зимата не бива да 
ползвате и суха прахообразна 
пудра.

5. Всяка вечер ползвайте но-
щен подхранващ крем, богат на 
витамини и плодови киселини. 
Нанесете го обилно на добре 
почистените лице и шия. Преди 
сън махнете остатъците от кре-
ма с козметична салфетка.

6. Веднъж седмично си праве-
те овлажняващи и подхранващи 
маски на лицето и шията - те ще 
ви помогнат да запазите мла-
достта и чара си.

През студените дни и шията 
се нуждае от мазнина. Топлите 
маслени компреси ще я тонизи-
рат.

Натопете многопластова мар-
ля в затоплен на водна баня зех-
тин или бадемово масло. След 
това леко изстискайте и я по-
ставете за 15 минути. Отстране-
те мазнината с памук, натопен в 
розова вода.

От значение за кожата е под-
държането на постоянна влаж-
ност на въздуха в офиса и у 
дома. Добре е през час помеще-
нието да се проветрява.

Грижи за лицето през зиматa
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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

БАКЛАВА С НИШЕСТЕ

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
500 г кори за баница
1 ч.ч. орехи
200 г масло
5 бр. яйца

200 г нишесте Ванилия
10 г бакпулвер
2 ванилии
    За сиропа:
600 г захар
800 мл вода
сокът и кората от 1 бр. ли-

мон

Начин на приготвяне
Яйцата, нишестето, бакпул-

вера и ванилията се разбиват 

с тел. Вземат се две кори за 
баница и се намазват с помо-
щта на лъжица със сместа, 
поръсват се с орехи, нави-
ват се на стегнато руло, след 

което се режат на парчета. 
Подреждат се в тава, пред-
варително намазана с масло. 
Остатъкът от маслото се за-
грява и се заливат парчетата 
баклава. 

Пече се в умерена фурна 
до зачервяване. Изстинала-
та баклава се залива с врящ 
сироп, оставя се да го поеме 
около 12 часа, след което е 
готова за консумация.

Два „легнали полицая“ на опасното кръсто-
вище при хотел Бъндерица.
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Възможно е да се противопостави-
те на мнението на близък човек или 
да се конфронтирате с някого, защото 
не иска да ви съдейства. Не влизайте 
в спорове – за важните неща ще имате 
подкрепа. 

Ако мислите нестандартно, посре-
щате с одобрение новите идеи и въз-
можности, толкова по-добре ще е за 
вас. Чудесен период за търговска дей-
ност – има вероятност да осъществите 
покупко-продажба и да получите пари.

Ще се почувствате добре, ако се на-
сладите на домашния уют или напра-
вите нещо, от което да ви стане прият-
но. Отложете срещите и важните дела 
за следващите дни, когато ще бъдете 
по-активни и ще се разбирате по-лесно.

Правете всичко, което се изисква от 
вас, за да си свършите работата, защо-
то в противен случай през следващите 
седмици пак ще трябва да го правите, 
но с цената на нерви и по-големи уси-
лия. 

Седмицата ще бъде изпълнен с по-
вече предизвикателства – трудно ще 
владеете емоциите си и има вероятност 
да се почувствате зле в определена си-
туация. Отложете важните дела и разго-
вори за друг път.

Направете някои изводи за себе си 
или вземете решение да извършите 
някаква промяна в личен или в профе-
сионален план. Мислете дългосрочно 
– това, което ви вълнува сега, ще ви 
занимава и през следващите седмици.

Трудно ще получавате това, което 
искате, така че по-добре не бъдете 
настоятелни и запазете търпение. 
Въведете ред във финансите си, ако 
не искате да си имате проблеми в 
бъдеще.

Седмицата е благоприятен за фи-
нансите ви – ще получите пари или ня-
какво ваше действие ще допринесе да 
си осигурите приходи в бъдеще. Може 
да очаквате положителен развой по се-
мейни въпроси.

Давайте го по-лежерно и не се ядос-
вайте за неща, които не бихте могли да 
контролирате – така няма да се товарите 
излишно и ще ви бъде по-лесно да се 
справяте с всичко. Излезте с приятели 
или с любимия човек.

Преодолейте склонността си да се за-
пъвате на едно място, защото така само 
ще си усложните живота. На работно-
то си място ще преодолявате по-лесно 
пречките, ако залагате на комуникаци-
ята.

Във ваша полза ще е да изразите как-
во чувствате – недейте да таите всичко в 
себе си, защото ще се натоварите психи-
чески. Има вероятност някой да ви ядоса 
– близък роднина, който се опитва да се 
налага, или началник.

Периодът е много подходящ за водене 
на преговори, за подписване на договори 
и за уреждане на финансови взаимоотно-
шения. Ако имате усещането, че трябва 
да реформирате нещо, действайте – на 
прав път сте.

7 Св. Йоан Кръстител (Ивановден)
8 Св. Григорий, еп. Български. Преп. Георги Хозевит. Св. Емилиан 

изповедник. Преп. Домника. Мчци Василиса и Марионила, 7 отроци 
и 20 войници.

9 Св. мчк Полиевкт. Св. Петър, еп. Севастийски. Преп. Евстратий. 
Св. прор. Самей

10 Св. Григорий, еп. Нисийски. Преп. Дометиан. Св. Маркиан. Св. 
Теофан Затворник

11 * Преп. Теодосий Велики
12 Св. мчца Татяна. Св. Сава Сръбски
13 Св. мчци Ермил и Стратоник. Св. Преп. Максим Кавсокаливит. 

Преп. Иринарх Ростовски
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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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