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Природа, 
Традиции, 
Модерност

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!

Новата 2019 го-
дина в Банско бе 
посрещната по стар 
български обичай 
с пъстър Кукерски 
карнавал и весели 
пожелания за здра-
ви и успешни пред-
стоящите 365 дни. 
Младите фолклор-
ни изпълнителки от 
Банско Магдалена 
Балабанова, Нели 
Александрова, Ра-
достина Кехайова 
и Ива Павлевичина 
вдигнаха настро-

С пъстър Кукерски 
карнавал и пожелания 

за здраве Банско посрещна
Новата 2019 година

(Продължава 
на стр. 3)

На светлия християнски 
празник Йорданов ден – Бо-
гоявление, традиционно се 
проведе ритуалното потапя-
не на Светия кръст в Банско. 
Ритуалът бе предшестван от 
литийно шествие от храма 
“Св. Троица” до централна-
та градска част и празнична 
Света литургия. Шест пре-
тендента се бориха за честта 
да спасят Светия кръст, като 
най-чевръст се оказа Радослав 
Тодоров. Радослав е на 30 го-
дини от град Балчик и работи 

Богоявленският кръст 
в Банско бе спасен от 

30-годишния Радослав Тодоров

(Продължава на стр. 2)



Над 10 хиляди туристи по-
срещнаха Новата година в Бан-

ско.
 Курортът буквално се пукаше 

по шевовете. По традиция в 12-

тия час гости и местни излязо-
ха на площада и там гръмнаха 

ш а м п а н -
ското, а после се извиха хора 
и настана веселие. Разнообраз-
на реч се чува в града - говори 

се на иврит, английски, руски, 
сръбски, украински. А инициа-

тивните търговци даже изписа-
ха реклами на китайски и иврит 
в опит да привлекат повече кли-
енти.
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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

Богоявленският кръст 
в Банско бе спасен от 

30-годишния Радослав Тодоров

в Банско за зимния сезон. Вярва 
се, че този, който хване кръста 
ще бъде здрав и щастлив през 
годината. А от своя страна мла-
дият ентусиаст позволи на при-
състващите да целунат светиня-
та за много здраве и късмет през 
2019 година.

По традиция, на Богоявление 
се освещават бойните знамена 
и знамената светини на Българ-
ската армия. 

И тази година, местните па-
триотични организации в Бан-
ско, почетоха своите флагове. 
Ритуалът за здраве и висок боен 
дух бе извършен от отец Коста-
дин Калайджиев.

За първи път водосвет на зна-
мената е отслужен по времето 
на цар Симеон след битката при 
Ахелой през 917 г. След дълго 
прекъсване, тази традиция е 
подновена през 1993 г. Оттога-
ва всяка година на 6-ти януари 
– Богоявление, след прочитане 

на молитвата „За успех на наро-
да” се ръси със светена вода за 
здраве и успехи на Българската 
армия.

(Продължение от стр. 1)

Над 10 хиляди 
туристи посрещнаха 

Новата година в Банско

Най-акту-
алните звез-
ди в алпий-
ските ски 
при мъжете 
са главни ге-
рои в новия 
клип за Све-
товната купа 
в Банско 
(22-24 фев-
руари). Пред 
камерата да 
промотират 

най-голямото спортно съ-
битие в България за 2019-а 
година застанаха Тед Ли-
гети, Феликс Нойройтер, 
Аксел-Лунд Свиндал, 
Манфред Мьолг, Алберт 
Попов, Марсел Хиршер и 
Марк Жирардели.

Банско е единственият 
ски курорт, който тази го-
дина подгрява публиката 
в цял свят за стартовете 
си за СК с големи звезди 
в ските.

Големи звезди в ските 
рекламират Световната 

купа в Банско
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ението на стотиците гости и 
жители на най-добрия зимен 

курорт, които 
се стекоха на 
площад „Нико-
ла Вапцаров“ в 
първия ден от 
Новата година. 
А преди атрак-
тивно облече-
ните „бабудже-
ре“ и стотиците 
банскалии, об-
лекли своите 
пъстри автен-
тични носии от 
трите махали 
„Улевиница“, 
„Костеви бла-
та“ и „Вионово 
блато“, да из-
пълнят прос-
транството със 
своите изпъл-
нения, кметът 
Георги Иконо-
мов бе сурвакан 

от две малки деца за здраве и 
берекет. Той пожела на събрало-
то се множество да бъдат здра-
ви, успешни и щастливи през 

Новата година и допълни „Из-
пратихме една успешна 2018 го-
дина. Да си пожелаем през 2019 
година да вървим с Бога напред 

и да имаме 
изобилие от 

нещата, които 
не се купуват 
с пари – здра-
ве, уважение 
и любовта на 
близките ни! 

На тези, които носят името Ва-

сил, наздраве!“.
Тъпани предизвестиха старта 

на най-чаканото новогодишно 
представление. Малки и голе-
ми, облечени в красиви носии 
или кукерски костюми, под 
строгото ръководство на своите 
старейшини, изпълниха редица 

обичаи за здраве и благоден-
ствие през 
новата го-
дина. Съ-
провождани 
от гръмкия 
звън на ча-
нове, те из-
гониха зло-
то далеч от 
Банско. 

В Ново-
годишната 
нощ бъл-
г а р с к а т а 

фолклорна певица Дафинка Ди-
митрова, поведе празничното 
веселие на центъра в курорта. 
Тя поздрави стотиците хора с 
китка от песни от богатия фонд 
на българското народно твор-
чество, след като всички друж-
но си казаха „Наздраве“ и „За 
много години“ . Впечатляващи 
фойерверки изпълниха небето 
на Пирин с красота и новогоди-
шен дух.

С пъстър Кукерски карнавал и пожелания 
за здраве Банско посрещна Новата 2019 година

(Продължение от стр. 1)
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2019-а е годината на земното 
прасе, което завършва дванаде-
сетгодишния цикъл на Източ-
ния календар. Вижте хороскопа 
на всички знаци от Зодиака в 
следващите редове. Годината на 
прасето ще започне точно от 5-и 
февруари и ще бъде много бла-
гоприятна за повечето предста-
вители на Зодиака. Най-накрая 
големите каръци, които все са 
дърпани надолу от живота, ся-
каш ще сключат мир със съд-
бата, която ще им се усмихне. 
Тази години на преден план ще 
изплуват нови хобита, нови пъ-
тувания и много нови идеи за 
реализиране.

Много от нас ще спрат да ми-
слят за утрешния ден, а ще за-
почнат да ценят сегашния миг и 
да му се наслаждават.

През 2019 особено щастливи 
ще са знаците Рак, Скорпион и 
Риби. Небесният протекторат 
ще изпълнява всичките им же-
лания. Сякаш самта вселена ще 
работи за това. Щастието ще 
обича силните и упорити хора 
през идната година.

ОВЕН (21 МАРТ – 20 АП-
РИЛ)

Огнените момчета имат къс-
мет, защото земната свиня оп-
ределено ще им повлияе през 
2019 година. През февруари, 
когато и започне годината на 
свинята, ще забравите за всички 
развлечение. Може би не всичко 
при вас ще върви гладко, но съ-
битията през идната година се 
очертават да бъдат интересни и 
запомнящи се. Ще имате доста 
трудности, но ще съумеете да 
се справите с повечето от тях, 
благодарение на подкрепата на 
близките си приятели.

Първата половин година ще 
бъде повратна точка за Овена 
– съдбоносни срещи, запознан-
ства с важни хора, много ре-
шения за взимане. Възможно е 
дори да се преместите. Всичко 
това обаче до юли. Момичетата, 
родени под знака на Овена ща 
са изпълнени с много сила и 
енергия.

През февруари – март – 2019 
Овните ще преосмислят отно-
шението си към другите, като 
по този начин ще променят жи-
вота си към по добро. Време е 
да изоставите краткосрочните 
романи и лекомислени връзки.

През май-юни 2019 година ще 
искате да започнете собствен 
бизнес. Не се колебайте дори и 
за секунда. Наредете си сметки-
те, преди другите да се събудят 
и прозрат тази идея. Успехът ще 
е на ваша страна.

През втората половина на го-
дината Овенът ще натрупа бо-
гат житейски опит. Ще се опита 
да получи всичко, но не трябва 
да забравя, че понякога е важно 
и каква цена ще се наложи да 
плати за това.

ТЕЛЕЦ (21 АПРИЛ – 20 
МАЙ)

Като се има предвид, че цяла-
та 2019 година е под егидата на 
земните елементи, то на Телеца 
се дава възможност да си вземе 
всичко, което си пожелае. Всич-
ки представители на този знак, 
ще получат предимство в про-
фесионалната сфера. Що се от-

нася до безделието, те дори ще 
бъдат мързеливи в своя полза.

През 2019-а Телецът ще има 
много успех не само в новите 
начинания, но и в миналого-
дишните дългосрочни проекти. 
Вдъхновението ще ги прегърне 
с нова сила. Идеите ще ги по-
сещават ежедневно. Не всичко 
обаче ще успеете да реализи-
рате, както първоначално сте 
го планирали. Но това е един от 
случаите, когато звездите знаят 
по-добре.

В края на пролетта и начало-
то на лятото на 2019-а много от 
Телците ще станат родители. 
По-добре се настройте на сери-
озна вълна още от сега. Много 
от представителите на този знак 
ще сключат брак през тази го-
дина.

През ноември 2019 година Те-
лецът ще спести достатъчно ко-
личество пари, за да може да си 
купи кола, вила или дори частен 
самолет без никакви проблеми. 
През зимата хороскопът за 2019 
година обещава за Телец много 
дълго и интересно пътуване до 
друг град или страна.

Ако Телецът е самотен, то то-
гава той ще срещне своята по-
ловинка през 2019 година. Сви-
нята ще помогне на този знак да 
свие страхотно и уютно семей-
но гнездо.

БЛИЗНАЦИ (21 МАЙ - 20 
ЮНИ)

Вие ще сте доста гъвкави и 
променливи през 2019-а, точно 
каквито сте и в момента. Ситу-
ацията през идната година по 
никакъв начин не противоречи 
на вашия характер. Ще имате 

няколко неочаквани удара от 
съдбата, но ще успеете да ги 
преодолеете. Най-важното е, че 
през цялата година ще чувства-
те спокойствие. Просто преми-
нете през препятствията и про-
дължете напред.

До февруари 2019 година въз-
душните момчета ще бъдат до-
някъде в безсъзнание, защото 
ще имат успех в бизнеса, щас-
тие в любовта, и дори финансов 

успех. Всичко това обаче ще е 
постигнато с много труд. Близ-
наците не е нужно да се притес-
няват за нищо през пролетта. Те 
ще успеят да решат проблемите 
от миналата година и ще започ-
нат с нови планове за живота 
си.

През март – април Близнаци-
те ги чакат нови примамливи 
предложения за нова работа, но 
и не само. Те ще почувстват же-
лание да са творчески.

Лятото на 2019 ще е прият-
но и забавно. Юли ще даде на 
Близнаците първите плодове от 
техния труд, тъй че те ще могат 
да отпуснат повечко края и да 
отидат на заслужена почивка. 
Нищо чудно някоя уж кратка 
любовна афера да се окаже ро-
мансът на живота ви. Откажете 
се от всички екстремни спорто-
ве, рискът от нараняване е мно-
го висок.

РАК (21 ЮНИ – 22 ЮЛИ)

През 2019 година Раците ще 
имат много важни и обещава-
щи срещи. В тази година всич-
ки представители на знака ще 
се чувстват много щастливи и 
безгрижни. Най-важно за вас е 
да сте оптимисти, тогава всичко 
ще върви в правилната посока.

През пролетта и лятото на 
2019-а ще бъдете изпълнени с 
много нови идеи – творчески и 
нестандартни. Опитайте се да 
ги реализирате. За да постигне-
те добри резултати, най-важно 
е каква ще бъде вътрешната ви 
нагласа. Хубаво е да се вслуш-
вате повече в интуицията си.

Няма да имате проблем с па-
рите през годината на земната 

свиня. Ще имате нови сделки 
и повишение в работата си. Ху-
баво е обаче да заделите малко 
за черни дни и да помните, че 
винаги има и тежки моменти в 
живота, за които е добре да се 
помисли по от рано.

В края на септември ье се 
уморите от непрестанната кому-
никация и ще сведете кръга си 
от хора, с които общувате, само 
до най-близките. В професията 

ще жънете много успе-
хи. В личния живот ще 
претърпите трудности, 
очакват ви конфликти в 
семейството.

Ноември – декември 
2019 година ще дадат 
нов шанс на раците да 
срещнат своят духо-
вен партньор. Съвсем 
възможно е през този 
период да чувствате 
нечовешко привличане 
към бивши гаджета и 
половинки. Страстта 
ще се поднови, а пла-
мъците на любовта ще 
се разгорят с нова сила.

Не се оставяйте на 
негативните неща в 
живота ви да ви завла-

деят. Може да имате проблеми 
със стомашно-чревния тракт 
или да качите повечко килогра-
ми Опитайте се да се храните 
правилно и да правите повечко 
упражнения.

ЛЪВ (23 ЮЛИ – 22 АВГУСТ)

Парична и много успешна го-
дина за Лъвовете. През първата 
половина на годината ще сте в 
центъра на вниманието, пости-
женията ви ще бъдат високо це-
нени, оценките за труда ви все 
по-високи. През март ще стане-
те любимците в отбора и лидер 
на група.

Разпределете добре сили-
те си и не прекалявайте обаче. 
Помислете за това, от което се 
нуждаете и не бързайте да се 
опитвате да решавате пробле-
мите на други хора. Ще сте раз-
късани между работата и семей-
ството, но трябва да се опитате 
да откриете баланса. Ще имате 
ново хоби през пролетта на 
2019. Има голям шанс да напра-
вите много нови запознанства с 
интересни хора, чиято дейност 
ще ви впечатли – изкуство, езо-
терика и т.н. Вашето хоби ще ви 
спаси от тъга, която може да ви 
налегне през този период.

През лятото на 2019 година 
има огромен шанс самотните 
Лъвове да срещнат любовта на 
живота си. Чувствата ви ще са 
толкова силни, че може да до-
ведат до промяна на местожи-
телството – а именно да се пре-
местите в друг град ли в друга 
държава, смяна на работата. Се-
мейните Лъвове ще бъдат зав-
ладени от страстна вълна, която 
ще поддържа пламъка в отно-

шенията им с половинката жив.
През цялата година Лъвове-

те ще натрупат много положи-
телни, но и много отрицателни 
емоции. Важно е да си позволя-
вате по-дълги почивки, на които 
да реанимирате качествено и да 
забравите за момент за всичко и 
всички.

ДЕВА (23 АВГУСТ – 23 СЕП-
ТЕМВРИ)

Годината ще премине сравни-
телно лесно под влиянието на 
Меркурий. Просто ще се нало-
жи да положите повече усилия, 
за да реализирате целите си. Де-
вите ще са в списъка на щаст-
ливците, които ще празнуват 
главно успехи през 2019 година.

Като цяло 2019 наистина ще е 
много приятна за вас. Ще тряб-
ва да поработите върху предиш-
ните си грешки. Сега обаче е 
време за прибиране на рекол-
тата, ще пожънете точно това, 
което сте си посели.

Лятото ще бъде непредвиди-
мо за вас. Ще искате да прека-
рате времето си тихо и спокой-
но, но всъщност няма да е точно 
така. Нищо чудно да ви хрумне 
да се преместите в друга стра-
на, да се омъжите, да имате бебе 
или да се разведете. Не се при-
теснявайте, дори и на вас поня-
кога ви се случват такива неща, 
без предварително плануване. 
Звездите обаче са наредени във 
ваша полза. Всичко ще бъде на-
ред.

През пролетта на 2019 отно-
шенията ви с останалите хора 
ще са страхотни, няма да има 
никакви недоразумения. Самот-
ните сред Девите ще имат бурен 
романс, може би на работното 
място. Най-вероятно тази връз-
ка ще завърши с брак. Това не 
е шега. Астролозите обещават 
много интересна година за Де-
вите в романтичен план – въл-
нуващи и много радостни съби-
тия.

Астролози съветват да избяг-
вате прекалените натоварвания, 
за да не си докарате някои хро-
нични болести. През ноември 
2019 година ще получите много 
интересна бизнес оферта. Пре-
теглете внимателно плюсовете 
и минусите преди да вземете 
решение.

ВЕЗНИ (24 СЕПТЕМВРИ – 
23 ОКТОМВРИ)

През 2019 година ще полу-
чите много интересни оферти, 
които ще ви потопят във вълну-
ващо приключение. Ще настъ-
пят много сериозни промени в 
живота ви.

През февруари ще се освобо-
дите от разрушителните връзки 
в живота си и да установите 
контакт с хора, които ще ви до-

Пълен хороскоп за 2019 г.

(Продължава на стр. 5)
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Колеж ABC 
организира

курс за огняри.
Телефон 

за връзка: 
0879599213

Ето какво ви очаква според зодията
несат много комфорт и удовлет-
ворение. Ще имате желание да 
научите нещо ново и да се зани-
мавате с нещо, което може да ви 
донесе допълнителни доходи. 
Някои Везни може да решат да 
сменят работата си. Всеки, кои-
то избира вдъхновението, го оч-
аква успех.

Важно е да имате амбициоз-
ни цели през този период и да 
се настроите, че ще трябва да се 
борите за всичко. Не рискувайте 
прекалено много, не се надявай-
те на щастливо съвпадение. Ре-
зултатът от вашата борба зависи 
само и единствено от усърдието 
ви. Бъдете много бдителни и не 
се откъсвайте нито за миг от 
реалността. Направете всичко, 
което според вас е необходимо 
за постигането на ус-
пех.

Пролетта на 2019 
година ще бъде из-
пълнена с много ярки 
събития. Хубаво е 
обаче да намира и 
време за релакс. В 
професионален план 
ще се покажете като 
истински творци, 
които заслужават ог-
ромно уважение от 
колегите си.

През юли може да 
има конфликти в се-
мейството ви заради 
огромна заетост. В 
здравословен план 
обаче всичко ще бъде 
наред – не се очакват 
големи проблеми. 
Лятото е добре да си 
имате някой до себе 
си, а през зимата се 
отдайте на живот.

През есента са въз-
можни печеливши 
контакти, които ще 
са ви полезни за в бъ-
деще в професионален план.

СКОРПИОН (24 ОКТОМ-
ВРИ – 21 НОЕМВРИ)

Очакват ви много успехи 
през 2019 година. Момичетата 
от този знак лесно ще сбъдват 
мечтите си през пролетта. С хи-
трост ще успеят да заобиколят 
капаните на съдбата. Ще по-
стигнете успех във всички сфе-
ри на живота.

През април ще получите огро-
мен прилив на енергия и ще сте 
толкова вдъхновени, че ще ис-
кате да започнете нови проекти, 
да вземате важни решения и да 
правите близките си щастливи.

През лятото на 2019 необ-
вързаните представители на 
Скорпиона ще се обвържат. 
Тази връзка ще бъде много де-
ликатна, в нея ще царува вза-
имно разбирателство, любов, 
уважение, хармония и в същото 
време ще има огромна страст. 
Отношенията ви с този човек 
ще са дълги, а нищо чудно да 
завършат и с брак.

Лято-есен 2019 ще е подхо-
дящо време да се отървете от 
негативните хора в живота ви. 
Това е период на вдъхновение 
и чудесни усещания. Късметът 
ще е на ваша страна и е ви дви-
жи към целта. Просто ще вър-
вите в правилната посока.

През зимата е важно да оста-
вите настрана опасните удо-
волствия. През декември ще 
имате нужда от спокойствие. 
Като цяло годината ви ще е 
много забавна и изпълнена с 
различни и вълнуващи събития.

СТРЕЛЕЦ (22 НОЕМВРИ – 
21 ДЕКЕМВРИ)

Това ще бъде доста интересна 
година за Стрелците. В начало-
то на годината те е имат мате-
риални проблеми. Ще получат 

помощ от близки хора и семей-
ството, които ще помогнат да 
намерите изход от тежката си-
туация. В началото на пролетта 
ще бъдете много по-оптимис-
тично настроени и ще се опита-
те да си припомните точно как-
ви бяха поставените ви цели, за 
да може да ги гоните отново със 
свежи сили.

През август финансовото ви 
състояние ще се стабилизира 
напълно и дори ще започнете 
да мислите за закупуването на 
нов имот. Има вероятност да 
сключите брак тогава, ако сте 
били самотни преди това. През 
есента просто ще искате да ка-
жете „Сбогом свобода, здравей, 
семейство”.

Есента на 2019 ще донесе 
огромно вдъхновение на Стре-
лците – бързайте да създавате 
неща, докато имате своята муза. 
Проектите, които ще започнете 
ще са много печеливши. Добре 
е да си записвате всички идеи, 
които нахлуват в главите ви, за-
щото има много голям шанс да 
успеете да реализирате всички 

дори и на по-късен етап.
Трябва да се отбележи оба-

че и, че годината на прасето 
ще бъде изпълнена и с много 
опасности, неуспехи и депре-
сия за Стрелеца. Това е много 
вероятно през пролетта. Сексът 
на първа среща няма да ви на-
кара да се чувствате по-добре, 
гарантираме ви. Търсете си мъ-
дър човек, с когото да може да 
изградите едни смислени отно-
шения.

КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ – 
19 ЯНУАРИ)

Годината на прасето ще даде 
на Козирозите, които обичат 
всичко да върви по план, много 
неочаквани, но и приятни изне-
нади. В живота ви ще настъпят 
големи промени, свързани със 

смяна на работното място или 
местоживеенето.

През пролетта на 2019 година 
ще реализирате доста от свои-
те мечти. Ще станете много 
по-уверени в способностите си 
и таланта си. Годината опреде-
лено ще е положителна за вас. 
Ще имате много нови запоз-
нанства с хора, които по-натам 
може да са ваши нови бизнес 
партньори. Ако сте самотни, то 
може да имате ярка афера с ин-
тересен човек.

През лятото в личния ви жи-
вот всичко ще е както трябва. 
Ще укрепите отношенията с по-
ловинката си, а защо да не по-
мислите и за сватба през есента.

През 2019 ще имате много 
ключови срещни, които ще про-
менят много живота ви. Може 
да получите желаната позиция, 
предложение за брак или да заб-
ременеете. Пречките в личния и 
професионалния ви живот ще 
са минимални.

Много вероятно е да полу-
чите повишение mрез есента. 
През октомври може да имате 

здравословни проблеми заради 
емоционално или физическо 
пренатоварване, но ако си по-
чивате редовно и достатъчно, 
всичко ще бъде наред.

През декември ще направите 
реалност всичките си мечти и 
идеи, а даже някои неща може 
да надминат дори личните ви 
очаквания. Не забравяйте обаче, 
че трябва да сте упорити и да не 
отпускате гарда.

ВОДОЛЕЙ (20 ЯНУАРИ – 18 
ФЕВРУАРИ)

Тази година ви чакат огромни 
успехи. Хороскопът за 2019 го-
дина обещава сватба и много 
силна връзка с вашия избраник. 
През март – май 2019 ще напра-
вите много нови запознанства, 
които ще имат ключова роля в 

професионален план.
Астролозите съветват да ре-

шите какви ще са вашите цели 
през 2019 и да се стремите към 
тях и реализирането им. Ще сте 
успешни във всичко, с което се 
захванете. Най-хубавото е, че 
постоянно ще усещате подкре-
пата на любимия човек. Това 
обаче не значи, че трябва да се 
отпускате. Поемете инициати-
вата във ваши ръце, що се отна-
ся до личния ви живот.

През лятото и есента на 2019 
година ще ходите много по рес-
торанти и театри. Имате нужда 
от храна за душата и ще я от-
криете точно там.

През октомври ще сте много 
енергични и силни. Ако искате 
да постигнете това, което сте си 
поставили като цел, ще се нало-
жи да отхвърлите всички офер-
ти за почивка. Няма да повярва-
те, но веднага, щом започнете 
да се занимавате със собстве-
ния си проект, ще дойдат много 
предложения за забавление. Ще 
трябва обаче да ги отхвърлите 
и да продължите да работите. 

Това е основният закон на успе-
ха. 2019 е много важен период 
за вас, през който наистина ще 
можете да преместите планини.

РИБИ (19 ФЕВРУАРИ – 20 
МАРТ)

За Рибите 2019 година ще 
бъде много успешна. Годината 
ще е много плодотворна и ра-
достна, а представителите на 
зодията напълно ще успеят да 
реализират своите планове.

В дома на Рибите всичко ще 
бъде спокойно. Най-хармо-
ничен ще бъде летният сезон. 
Експертите прогнозират дълго 
и приятно пътуване. Семейните 
Риби ще се радват на живота с 
близките си. Може би в семеен 
план ще получат нещо, за което 
отдавна мечтаят.

През май ви 
чака кариерен 
успех. Може да 
заемете ръко-
водна длъжност 
в компанията, в 
която работите. 
Творчески на-
строените Риби 
най-сетне могат 
да реализират 
идеите си – да 
направят собст-
вена изложба, 
да публикуват 
книга, да снимат 
филм и т.. Рабо-
тата им ще бъде 
високо оценена 
и нищо чудно да 
намерите хора, 
които да искат да 
ви спонсорират и 
за по-натам.

Прасето е ми-
ролюбиво и при-
ветства труда. 
Ето защо е хуба-
во да се концен-
трирате повече 

на работното си място. Важно е 
да се съсредоточим върху сама-
та работа. Особено през лятото. 
Вашата по-нататъшна съдба ще 
зависи много от това, което ще 
правите именно тогава.

Астролозите съветват да не 
забравяте, че нищо не пада от 
небето и резултатите зависят 
главно от вашите действия.

Самотните Риби в края на ес-
ента и началото на зимата ще 
срещнат много интересен чо-
век, към когото ще развият сил-
ни чувства.

(Продължение от стр. 4)
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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

ПОГАЧА С МАЯ

21 ЯНУАРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Честване Деня на родилната 
помощ-„Бабинден“

14 ФЕВРУАРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Музикално-поетична вечер 
„Вино, любов и още нещо”

19 ФЕВРУАРИ

Музеен комплекс — Банско

Честване 146 години от 
обесването на Васил Левски

М. ФЕВРУАРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

„Левски в българската лите-
ратура”– литературно четене 
с ученици от горните класове

21-23 ФЕВРУАРИ

Посетителски информа-
ционен център

Зимна киномания „Snow 
cinema”

01 МAРТ

Читалище „Н. Вапцаров“

„Те правят празниците на 
другите“ - честване на 1-ви 
март-Ден на самодееца;

Концерт-продукция на кла-
са по пиано при читалище 
„Никола Вапцаров”, по слу-
чай празника на баба Марта и 
Деня на самодееца

01 МАРТ

Читалище „Н. Вапцаров“

Работилница на баба Марта. 
Изложба на мартеници. 

03 МАРТ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

Честване 141 години от Ос-
вобождението на България 
от турско робство и Нацио-
налния празник на Република 
България

Необходими продукти
1 кг брашно
500 г кисело мляко
3/4 ч.ч. (150 мл) прясно 

мляко
1 с.л. (10 г) сол
1 с.л. (10 г) захар
2 с.л. (20 мл) олио

1 ч.л. (5 г) сода за хляб
1 бр. яйце
20 г мая

Начин на приготвяне
Брашното се изсипва в та-

вичка, прибавят се размитата 
в хладко прясно мляко мая, 

киселото мляко със содата, 
захарта, солта, олиото и бел-
тъкът от яйцето. Тестото се 
омесва много добре и се ос-
тавя да втаса. След като втаса, 
питката се меси отново, слага 
се в намазана с масло тава и 
се оставя да престои 10-15 

минути. Намазва се с жълтък, 
разбит с няколко капки студе-
на вода, и се поставя в предва-
рително загрята фурна. Пече 
се на умерена температура.

* Питката става по-мека 
и пухкава, ако тестото не е 
много твърдо.

Хижа Вихрен се намира в най-суровата българска 
планина Пирин, на 1950 м надморска височина, като 
това е изходната точка за изкачване на връх Вихрен 

(2914 м) – вторият по височина връх в България. 
Построена е през 1939г. и е лесно достъпна по ас-

фалтиран път от град Банско. В близост до хижа-
та тече река Бъндерица, чийто води се използват за 
електричеството на хижа Вихрен чрез построена-

та малка водна централа. На около 15 минути пеша 
от хижата се намира красивото пиринско езеро 

Окото, а на около 20 минути е вековната Байкушева 
мура.
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Проведете планираните разговори, без 
да подписвате договорите. Обмислете ги 
още веднъж и тогава съставете клаузите. 
Прибързаността ви води до грешки, кои-
то може да не осъзнаете, но е добре ако ги 
има да ги отстраните бързо.

Бъдете решителни. Общуването с 
непознати или малко познати хора е 
неблагоприятно. На работното място 
ще имате успех, ако сте разумни. Въз-
можни са финансови успехи. Деловите 
разговори и срещи са успешни.

Работата ви и умението да се спра-
вяте с всичко ще бъде отчетено от ръ-
ководството и ще получите парично 
възнаграждение. Проведете отлаганите 
делови разговори. Подпишете важните 
документи и договори. 

Склонни сте да отмъщавате на колеги-
те си за трудностите. Очаквайте подобря-
ване на материалното си състояние. При 
необходимост потърсете помощ. Пътува-
нията зад граница са нежелателни или ако 
са неотложни, не сядайте зад волана.

Бъдете практични. Проведете ва-
жните делови разговори и срещи. Не 
отказвайте предложения за доходна 
работа, която ще завършите до края на 
деня. Приходите не са ви излишни, а и 
няма да усетите умора.

Обърнете внимание на новите изгод-
ни предложения, без да давате положи-
телен отговор в същият ден. Справяте 
се успешно със задълженията си. Не 
надценявайте силите и възможностите 
си и не разчитайте на добрия случай. 

Очаквайте заслужени финансови по-
стъпления. Няма да липсват и професио-
нални трудности, изискващи задължите-
лен анализ на работата ви до момента. 
Заемете се с рутинните си задължения. 
Не правете прибързани изводи.

Възползвайте се от благоприятната 
възможност да оформите важни докумен-
ти, свързани с желанието ви да започнете 
частен бизнес. Не споделяйте какво сте 
постигнали, за да не ви попречат. Очак-
вайте подкрепата на партньорите си. 

От вас се изисква особена предпаз-
ливост по отношение на запознанствата. 
Възможни са срещи с неприятели. Не се 
включвайте в обсъждане на съвместни 
финансови операции. Търсете начин да 
стабилизирате собствените си позиции. 

Ако нещо не върви по план ставате 
досадни и раздразнителни. Трудностите 
няма да ви попречат да жънете профе-
сионални успехи. Промените, които ви 
предстоят са и положителни. Отложете 
деловите срещи и разговори. 

Бъдете активни и работете упорито, 
но със засилено внимание. Жънете нео-
чаквани материални успехи. Пазете се от 
кражби. Пътуване ще ви се отрази добре. 
Не очаквайте помощ от деловите си парт-
ньори. Само ще загубите време.

Направете необходимите промени 
на работното място. Деловите разгово-
ри ще ви ядосат. Новите предложения 
може да ви донесат покровители и при-
ятелска подкрепа. Не бързайте да осъ-
ществите замисленото.

14 Преп. отци, избити в Синай и Раита. Св. Нина (Отдание на Бого-
явление) (Тип. с. 181) 

15 Преп. Гавриил Лесновски, Прохор Пшински, Павел Тивейски и 
Йоан Колибар

16 * Честни вериги на св. ап. Петър. Преп. Ромил Видински. Св. 
свщмчк Дамаскин Габровски (Тип. с. 183)

17 * Преп. Антоний Велики (Антоновден). Преп. Ахил Изповедник 
(Тип. с. 184)

18 * Св. Атанасий и Кирил Александрийски. Св. Йоаким, патр. Тър-
новски (Атанасовден) (Тип. с. 187)

19 Преп. Макарий Велики. Св. Марк, еп. Ефески
20 † Неделя 12 след Неделя подир Въздвижение на 10-те прокаже-

ни. Преп. Евтимий Велики. Св. Евтимий, патриарх Търновски. Мчца 
Инна. Гл. 1, утр. ев. 1, ап. Евр. 13:17-21 (с. 463), лит. ев. Лк 17:12-19



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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