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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Тук 
е мястото 

за Вашата реклама! 
--------
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banskivesti@abv.bg

БАНСКАЛИИ

Община Банско за шеста 
поредна година взе учас-
тие в 23-то Международно 
туристическо изложение 
за туризъм и пътувания в 
Истанбул - ЕМИТТ 2019 
-  най-голямото за района 
на Източното Средизем-
номорие и едно от петте 
най-престижни в света. 

Отново щандът на Банско 
предизвика голям интерес, 
като във фокуса на внима-
нието на посетителите тази 
година, освен зимният ту-
ризъм, интерес предизвика-
ха и летните фестивали.

„Продължаваме да на-

Банско отново затвърди 
позициите си на турския пазар

(Продължава на стр. 2)

- Г-н Икономов, реагирахте 
много остро и емоционално 

на искането на екоорганиза-
ции за изработване на нова 

визия за опазване на при-
родното богатство. С какво 

това Ви провокира? 
- Аз съм доста емоциона-

лен човек и дори бях по-об-
ран в реакцията си. Няма 
как да не съм емоционален 
и гневен, защото не ми е 
безразлично какво ще е бъ-
дещото развитие на Банско. 
Т.нар. „еколози“ години 
наред се опитват да спъ-
ват развитието на курорта 
ни, използвайки всякакви 
средства. Те прескачат вече 
всички граници в изобрета-
телността си да намират на-
чини да спират развитието 
на планинския туризъм. На-
истина вече ми писна! Сега 
говорят за някаква "визия 

ГЕОРГИ ИКОНОМОВ ПРЕД ВЕСТНИК 24 ЧАСА:

Наистина ми писна от псевдо-
еколози! Ясни закони, ако ще 

развиваме планински туризъм

(Продължава на стр. 3)

При оспорвана борба и спорт-
сменска конкуренция, Лиляна Пи-
това застана на почетната стълби-
ца в слалома за момичета старша 
възраст.

Състезанията за купа „Капи“ 
се провеждат в чест на Димитър 
Думанов – Капи, дългогодишен 
национален състезател по ски-ал-
пийски дисциплини, постигнал 
значителни успехи в България и 
чужбина. След трагичната смърт 
на Думанов, приятели и близки ре-
шават в негова памет да учредят и 
организират ежегодно състезание 
по ски-алпийски дисциплини за 
деца, наречено купа „Капи“.

Шампионска 
титла на купа 

„Капи“ за 
Лиляна Питова 

от Ски клуб Банско
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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

Банско отново затвърди 
позициите си на турския пазар

лагаме летните ни фестивални 
формати. Банско е прекрасно 
място за летния сезон. Прохла-
дата и възможностите за акти-
вен спорт в Пирин са допълнени 
от нашата богата културна про-
грама с девет фестивала през 
топлите месеци”, коментира 

кметът Георги Икономов учас-
тието на Банско в турската ту-
ристическа борса.

Най-големите хотели в града 
също презентираха своите пре-
димства.

Очаквано, много туристи от 
Турция ще посетят Световната 
купа по ски този месец в Бан-
ско.

(Продължение от стр. 1)

В първия месец от годината, 
кметът на Банско Георги Ико-
номов подписа договор за из-
пълняване на съвместен проект 
между Община Ерзурум, Турция 
и Община Банско с наименова-
ние „Сътрудничество за приро-
досъобразен зимен туризъм“. 
Бенефициент е турската община 
в рамките на мярка „Побрати-
мяване на градове от Турция и 
градове от ЕС“, а срокът за из-
пълнение на дейностите е една 
година. Ерзурум, както Банско 
е популярен зимен курорт в 
южната ни съседка, който също 
е домакинствал кръгове от Све-
товната купа по ски. 

„Ерзурум ни покани да се 
включим като техни партньо-

ри в европейската програма, с 
желанието Банско да сподели 
своите добри практики в сверата 
на зимния туризъм. Въпреки че 
турската община е много по-го-
ляма от нашата, Банско има как-
во да сподели за своето развитие 
като един от предпочитаните ку-
рорти в Европа“ бе коментарът 
на Икономов по повод старта на 
проекта.

Неговата основна задача е да 
бъде извършен задълбочен ана-
лиз за възможностите за внедря-
ване на соларните системи като 
алтернативен източник на въз-
обновяема енергия. За целта тур-
ската община ще наеме агенция 
за енергийни проучвания, която 
ще изготви специализирани до-

клади за двата курорта, отчи-
тайки съотношението разходи 
– ползи, социалният ефект, както 
и периода за възвръщаемост на 
инвестициите.

Двете общини ще си разменят 
срещи, с които ще насочат общест-
веното внимание върху възобновя-
емите източници на енергия като 
алтернативи, запазващи качест-
вото на въздуха и околната среда. 
Освен тях, позитивната кампания 
за популяризиране на еко енерги-
ята ще премине и през провежда-
нето на ски състезания в Банско и 
Ерзурум. С успешното изпълнение 
на проекта двата града ще се по-
братимят, за да продължат сътруд-
ничеството си и в други сфери от 
живота.

Банско е партньор 
на турския Ерзурум 

по европроект в сферата
на зимния туризъм

С високи спортни успехи, ме-
дали и отличия зарадваха своите 
клубове младите спортисти на 
Банско през изминалия уикенд. 
Ски бегача от клуб Банско, То-

дор Малчов, завоюва две 3-ти 
места в дисциплината 10 км сво-

боден стил индивидуално.  Това 
се случи на Балканската купа в 
Пигадия, Гърция. В надпревара-
та взеха участие отбори от Босна 
и Херцеговина, Сърбия, Маке-
дония, Лихтенщайн и домакина 
Гърция.  Следващата седмица за 
ски бегача от Банско предстои 
Държавното първенство по ски 
бягане. 

Успехите продължиха с осем 
медала за таекуондо клуб Хоук 
– Банско на Държавното първен-
ство по Таекуондо ИТФ в Бла-
гоевград. Два златни медала си 
спечели европейската шампион-
ка Катрин Гемкова - първо място 

спаринг девойки/старша възраст 
до 58 кг и първо място специална 

техника девойки . 
Димитър Баряков - вто-

ро място спаринг юноши/
младша възраст +75 кг.

Станислав Дарелов - 
второ място спаринг деца 
/момчета до 45 кг.

Иван Чеканаров - трето 
място спаринг деца/мом-
чета до 45 кг .

Мартин Димитров - трето мяс-
то спаринг деца/момчета до 50 кг.

Силви Мехомийска - второ 
място форма жени 6-5 гуп и тре-
то място спаринг жени до 57 кг. 

Финалната калкулация показ-
ва, че общо 12 участващи състе-
затели от спортния клуб, успяват 
да се окичат с 8 медала. 

Над 350 състезатели се вклю-
чиха в турнира в Благоевград, 
като той бе квалификация за се-
лекция на националния отбор 
за предстоящото Европейско 
първенство в Римини (Италия) 
и Световното първенство в Пло-
вдив (България). 

Дъжд от медали за 
спортните клубове в Банско
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за опазване на природата". Как-
ви природозащитници са, ако 

не знаят, че имаме действаща 
Националната стратегия за 
устойчиво развитие на туризма 
до 2030 г,, приета от Минис-
терски съвет през 2014 г.? Има 
изработени планове за развитие 
на нашия регион на общинско, 
областно и регионално ниво в 
изпълнение на Закона за реги-
оналното развитие. В нацио-
налната стратегия е посочено, 
че България има потенциал за 
16 европейски зимни курорта и 
още няколко по-малки. Отчете-

ни са всички плюсове и минуси, 
има препоръки за развитието на 
ски туризма. Защо тези "еколо-
зи" мислят, че са по-умни и мо-

гат да измислят нещо ново? 
- Защо тогава го правят? 
- Те просто хвърлят в прос-

транството поредната манипу-
лация, с която да продължат да 
държат в режим на "изчакване" 
развитието на планинските ре-
гиони. Мотивите им не са опаз-
ване на природата. С какво една 
нова стратегия ще спомогне на 
зимния туризъм, на икономиче-
ското развитие на региона, на 
препитанието на хората тук, а и 
от други населени места, които 

работят в Банско? Имаме доста-
тъчно стратегии. Десет години 
се водят съдебни дела за какво 
ли не. Една групичка псевдо зе-
лени не спират да протестират. 
По темата има едно безспирно 
говорене, а няма чуваемост. Из-
губихме толкова години, а оста-
налите зимни курорти в Европа 
и света непрекъснато се разви-
ват и модернизират. - Какви са 
опасенията Ви? - Смятам, че 
сега наистина настъпи прелом-
ният момент, в който ще стане 
ясно дали България иска да има 
планински туризъм или не. Не 
е нужно да откриваме топлата 
вода. Имаме примера на редица 
близки и по-далечни планински 
държави. Нека стартираме про-
цеса на здрава основа с адек-
ватни закони. Ако сега не го 
направим, не 
само Банско, а 
и останалите 
зимни курорти 
в България ще 
изостанат мно-
го от световни-
те стандарти. 
В същото вре-
ме природата 
няма да стане 
по-защитена. 
А банскалии, 
както и досега, 
ще продължим 

да се грижим 
за планината, 
защото ние сме 
родени тук, жи-
веем тук и няма 
друг, който е за-
интересован да 
опазва приро-
дата повече от 
нас. Виждате, че 
въпреки съпро-
тивата на "еко-
лозите", Банско 
продължи да се 
развива и дър-
жи високо ниво. 
Туристите се 
увеличават, об-
щината участва 
активно на меж-
дународни ту-
ристически бор-
си и изложения. 
Сега ще прена-
сочим средства 
повече към ди-
гитална рекла-
ма, а не към кла-
сическата, която 
вече изостава 
в сравнение с 
новите техноло-
гии. Прогнозите 
ми са, че през 
лятото туристи-
те ще се увели-
чават. Ще задър-
жим и гостите 
през зимния се-
зон, но те са 
разочаровани от 
опашките пред 
е д и н с т в е н ат а 
кабинка. Дори и 

днес (б.р. петък) пред начална 
станция се вият опашки с ча-
сове. Все пак съм оптимист и 
не чертая мрачни сценарии за 

Банско. Надявам се разумът и 
прагматизмът да надделеят, за 
да има развитие на планинския 
туризъм в цялата страна. 

- Някои от "зелените" каз-
ват: защо залагате само на 
зимен туризъм? 

- Те пък кои са, за да държат 
сметка как ще се развива една 
община! Това решават жители-
те, които избират общинския 
съвет и кмета. От друга стра-
на, явно тази групичка хора, не 
искат да забележат, че Банско 
отдавна се превърна и утвърди 
като целогодишна туристиче-
ска дестинация. Допреди 6-7 
години бяхме само зимен ку-
рорт. Сега Банско е атрактивен 
и посещаван през цялата годи-
на. В някои австрийски курор-
ти например извън сезона няма 
работещ хотел или заведение. 
Банско се разви изключително 
много като лятна дестинация 
заради красивия Пирин, десет-
ките културни събития и музи-
кални фестивали, които органи-
зираме, идват и на спа-туризъм. 
Сега вече очаквам "зелените" 
скочат и срещу някоя лятна 
инициатива. Може да кажат, че 
велотуризмът, конният туризъм, 
културните прояви, алпинисти-
те, които идват през лятото, вре-
дят на планината. 

- Предавате ли се след 10-го-
дишна битка? 

- Не, разбира се. Нищо не е 
загубено. Не е нормално това, 
което става - една по една да 
игнорираме природните си да-
дености. Продължавам да търся 
съдействие за законодателни 

промени, които да са ясни и да 
не дават възможност за различ-
но тълкуване - какво може или 
не може да се изгражда в пла-

нините. Апелирам 
за такива промени 
в няколко закона от 
близо 2 г. Преди дни 
имах среща с много 
депутати от различ-
ни политически сили 
в парламента. Пред-
стоят още разгово-
ри. Не изключвам и 
национална подпис-
ка за законодател-
ни промени. Чуха 
се искания за мес-
тен референдум, но 
проблемите не са 
от местно значение. 

Имам подкрепата на туристи-
ческия бизнес и местната общ-
ност. Благодаря и на многото 
кметове от различни политиче-
ски сили, които ни подкрепят. 
Те са хората, които разбират, че 
една добра инвестиция осигу-
рява работа, поминък, развитие 
на общината. Така, както аз бих 
ги подкрепил в търсенето на 
сериозни инвеститори в мест-
ната икономика. Именно това 
е нашето основно задължение 
като кметове, избрани пряко от 
населението.

Георги Икономов: Наистина ми писна от псевдоеколози!
(Продължение от стр. 1)
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В българския традиционен 
календар годината е разделена 

на дванадесет месеца, както и в 
Юлианския. Но имената, с кои-
то ги е наричал народът ни, са 
различни. „По грозде време”, 
или „Димитровски месец” на-
ричали някога октомври, „Ран-
геловски месец” – ноември и 
т.н. Само на четири от тях се 
приписват човешки качества – 
януари, февруари, март и април. 
Много са историите, свързани с 
живота на тези митични съще-
ства.

В православната традиция 1 
септември е началото на цър-
ковната нова година. Календар-
ната започва с първия ден на Го-
лям Сечко – фолклорното име 
на януари. Нарича се така, за-
щото е студен месец и през него 
престава всякаква земеделска 

дейност. Студен е и по-малкият 
му брат Малък Сечко – февру-

ари. В народните приказки и 
предания двамата братя живе-
ят високо, високо в планината. 
Заедно с тях е сестра им Марта. 
Или Баба Марта, както най-чес-
то я наричаме и до днес. Тя е 
единственият женски образ 
сред митичните същества, кои-
то населяват фолклорния кален-
дар. Като истинска жена Марта 
е с много променлив 
характер. Но и с голя-
ма сила. Затова през 
първия ден на нейния 
месец се извършвали 
ритуални действия, 
влизали в сила различ-
ни забрани. Усмихне 
ли се Марта, вярвали 
някога, ще погали тре-
вите и цветята, ще из-

грее златно слънце, ще закипи 
пролетен живот. Намръщи ли се 

– вали сняг и киша, 
захваща студ и то-
ку-що разцъфналите 
растения измръзват. 

Един от най-раз-
пространените оби-
чаи на 1 март е ри-
туалното почистване 
на домовете и дво-
ровете. В ранни зори 

ж е н и т е 
помита-
ли нався-
къде и 
запалва-
ли смет-
та. Това е 
първият 
от риту-
а л н и т е 

огньове, 
к о и т о 
се палят 
през про-
л е т т а . 
По-мла -
дите и 
д е ц а т а 
п р е с -
к а ч а т 
огъня, а 
п о - в ъ з -
растните 
просто се 
„ о п у ш -
ват” око-
ло него. 
Ж е н и т е 
и деца-
та обикалят гра-
дините и двора, 
удрят върху тене-
кии. Вярва се, че 
така ще изгонят 
влечугите. Същи-
те действия се из-
вършват и на Бла-
говец – празник, 
календарно раз-

положен в края на март. В чест 
на Баба Марта жените премя-
тали червена дреха, черга или 
каквато и да е тъкан на огради-
те. Важно било да има червено 
навсякъде – за да е щастлива и 
усмихната старицата. Според 
поверието тя не обичала да сре-
ща по пътя си баби и дядовци. 
Искала да вижда само млади, 
празнично облечени хора. За-
това на този ден възрастните не 

излизали от къщи. Една приказ-
ка разказва за жена, която не се 
съобразила с тази забрана. Из-
вела рано сутринта козите си на 
паша. „Какво ще ми стори Мар-
та? – рекла тя. – Аз съм жена, 
но и тя е жена! Силата й не е 
като на Голям и Малък Сечко.” 
Чула я Марта, ядосала се, че я 
мислят за по-слаба от братята й. 

Изпратила страшен студ, сняг 
и виелица. Сковали се ручеи и 
реки, лед покрил земята. А же-
ната и нейните кози замръзнали 
завинаги. Станали на статуи, от 
които понякога потичала вода. 
Много популярна е и приказка-
та, според която братята Голям 
и Малък Сечко оставили Марта 
без вино за празника й. Някога 
те имали лозе, обработвали го 
заедно, а виното разделяли на 

три. Два-
мата пиели 
по чаш-
ка-две вся-
ка вечер, а 
Марта па-
зела своята 
част само 
за празник. 
Постепен-
но братята 
п р е су ш и -
ли бъчвите 
си и тай-
но един 
от друг 
започнали 
да точат 

от виното на сестра си. Дошъл 
празник, Марта приготвила го-
ляма трапеза. Весела и щаст-
лива отишла в избата. Опитала 
се да налее вино в бъклицата, 
но нямало и капка. Ядосала се, 
развилняла се Марта, а на земя-
та загърмяло и затрещяло. След 
малко й минало и си казала: „Е, 
голяма работа! Нали са ми бра-
тя, простено да им е!” Усмихна-
ла се тя, а цветята разцъфнали и 
всички дървета се раззеленили. 

Разбира се, най-много се рад-
ва Баба Марта на мартенички-
те – пресукани бели и червени 
конци, с които накичвали деца-
та, момите, младите невести и 

агънцата. Ден преди 1 март сто-
панките изработвали мартени-
ците и още преди изгрев слънце 
ги увивали около китките на 
своите близки. Мартеници сла-
гали и на плодните дръвчета, на 
стопанските сгради и пр. Може 
би защото е изцяло български, 
този обичай е един от най-оби-
чаните у нас и до днес. 

Баба Марта и нейните братя 
Голям и Малък Сечко
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Празникът на виното и лю-
бовта Има за символи светиите 
Трифон и Вален-
тин. Има много 
общо между тях. 
И двамата загиват 
млади за христова-
та вяра. И двамата 
са били лечители. И 
двамата излекували 
млади девойки от 
неизлечими боле-
сти: свети Трифон 
– душевната болест 
на дъщерята на им-
ператора, а свети 
Валентин – сляпата 
дъщеря на пазача 
на затвора. Свети 
Трифон произхож-
дал от лозарски ра-
йон на Мала Азия, 
а свети Валентин 
използвал сладкото 
вино за да подобря-
ва вкуса на горчи-
вите цярове.

Приятно прекар-
ване на всички – независимо 
кой - кой празник си избира да 
чества. Много любов, късмет и 
спокойствие на всички. 

И за настроение - 2 вица:
На 15-ти февруари, две прия-

телки си говорят:
- Как изкара вчера?
- Ами странно...
- Защо?
- Защо ли? Моят ме покани 

на ресторант. Чак на четвърта-
та бутилка вино разбрах, че не 
празнуваме Свети Валентин, а 
Трифон Зарезан...

Съобщение до всички служи-
тели във фирмата:

Всички, които ще празнуват 
по стар български обичай Три-

фон Зарезан да не закъсняват за 
работа на 15.02. А тези, които 

ще празнуват Свети Валентин 
да вземат предпазни мерки. Ве-
сел празник!

КРАСИВАТА ИСТОРИЯ НА 
КАТОЛИЧЕСКИЯ СВЕТИ 

ВАЛЕНТИН

В древeн Рим живял някога 
лекар, наречен Валентин. Той 
винаги се грижел лекарствата, 
които предписвал на болните, 
да имат приятен вкус. За цел-
та смесвал горчивите сиропи 
с вино, мед, или мляко. Рани-
те промивал с вино и облекча-
вал болките с билки. Валентин 
бил и проповедник – макар че в 
онези времена в Рим преслед-

вали християните, той станал 
свещеник. Император по това 

време бил Клавдий 
Втори, който водел 
множество войни. 
И когато броят на 
новите войници 
в армията започ-
нал да намалява, 
Клавдий решил, 
че причината е в 
привързаността на 
войниците към дом и семейство 
и отменил всички сватби и го-
дежи. Но Валентин продължа-
вал тайно да венчава влюбените 
двойки.

Веднъж затворническият над-
зирател почукал на вратата на 
Валентин. За ръка водел сляпата 
си дъщеря. Чул за лечителските 

му способности, той го умоля-
вал да излекува дъщеря му от 
слепотата. Валентин разбирал, 
че този недъг е практически 
нелечим, но момичето било 
толкова красиво, че той се влю-
бил и дал дума, че ще направи 
всичко възможно. Дал на моми-
чето мехлем и поръчал да дой-
дат отново. Минали седмици, 
но зрението на девойката не се 
връщало. Мъжът и дъщеря му 
обаче не се съмнявали в лекаря 
и продължавали лечението.

Един ден римските войници 
нахлули в дома на Валентин, 
унищожили лекарствата му и го 
арестували заради нарушаване-
то на заповедта на Клавдий за 
венчавките. Бащата на сляпото 
момиче научил за ареста, но 
бил безпомощен да помогне. 
Валентин знаел, че скоро ще из-
пълнят смъртната му присъда, 
но не спирал да мисли за сляпо-

то момиче. Написал 
му прощално любовно 
писмо и на същия ден, 
14 февруари 270 годи-
на, изпълнили присъ-
дата. Когато бащата 
се върнал у дома, го 
посрещнала дъщеря 
му. Девойката отвори-
ла писмото и намери-
ла вътре жълт шафран 
/минзухар/. Писмото 
било подписано: от 

твоя Валентин. Девойката взела 
върху дланта си шафрана и ста-
нало чудо: зрението й се възста-
новило и тя видяла блестящия 
цвят на цветето.

Когато през 496 г. римският 
папа Хеласиус забранил весе-
лите празници в чест на бог 
Пан, обявил 14 февруари за Ден 

на свети Валентин. И до днес 
хората показват своята привър-
заност и любов един към друг, 
като изпращат на този ден кар-
тички и цветя на своите люби-
ми.

В народния календар денят 
на Свети Валентин е празни-
ка на влюбените. На този ден 
се спазват редица обичаи и 
традиции в чест на Св. Вален-
тин. Най-важната от тях е да се 
правят подаръци на любимите. 
Празникът не присъства в пра-
вославната традиция, но него-
вият красив смисъл напоследък 
го наложи и у нас.

Първата традиция е: мъжът да 
подарява цветя. 

Втората традиция е: цветята 
да са обагрени в червено. Този 
цвят е всепризнат символ на 
любовта. Класическата ембле-
ма на този ден са червените 
рози. Те, според легендата, са 
се появили, когато Афродита, 
бързайки към своя любим Адо-
нис, стъпила върху розов храст 
и кръвта й обагрила листенцата 
им в червено. Ако пък вашият 
подарък не е цветя, то той тряб-
ва да е с червена опаковка.

Третата традиция е: подаръ-
кът да бъде сладък. Така, че към 
цветята обикновено се прибавя 
кутия бонбони, или шоколад.

Четвъртата традиция е: пода-
ръкът да е с формата на сърце. 
Може и просто да се залепи из-
рязано от червена хартия сърце. 
Притежателите на по-богата 
фантазия приготвят и "вален-
тинки” с любовно признание. 
Едно от най-разпространените 
пожелания е: 'Нека всеки ден 
от годината бъде за вас ден на 
влюбените!'

На 14 февруари е Свети Валентин, 
денят на влюбените, и Свети Трифон 

по стар стил – денят на лозата и виното
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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

АГНЕШКИ ПИЛАФ ПО ТУРСКИ

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 

08 МАРТ

Читалище „Н. Вапцаров“

Честване на международ-
ния ден на жената, съвместна 
проява на Община Банско и 
читалище „Н. Вапцаров”

Необходими продукти
450-500 г агнешко филе
1 голяма глава лук

2 с.л. доматено пюре
3 с.л. ситно нарязан магда-

ноз
100-120 г сухи кайсии
75 г белени фъстъци
450 г дългозърнест ориз
щипка канела
сол
40 г масло
бял пипер

Начин на приготвяне
Маслото се загрява в тиган 

и се запържва до златисто 
ситно нарязаният лук. До-

бавя се агнешкото, нарязано 
на кубчета, запържва се и се 
слага канелата, солта и пипе-

ра. Пох-
лупва се 
и се ос-
тавя 10 
м и н у т и 
да къкри 
на ниска 
т е м п е -
р ату р а . 
Д о б а в я 
се дома-
т е н о т о 
пюре и 
т о л к о -
ва вода, 
че да 

покрие месото и магданоза. 
Оставя се отново да ври на 
ниска температура докато 
месото омекне. Фъстъците 
се счукват. След като месо-
то е омекнало се добавят 2 и 
1/2ч.ч. вода, фъстъците, раз-
половените кайсии и ориза. 
Тенджерата се затваря плът-
но да се задушават продукти-
те до пълна готовност. Ако е 
необкодимо се долива вода. 
По желание може да се сло-
жат и нарязани на ситно сухи 
люти чушлета.

Гордост за НУ „Свети Паисий Хилендарски“ 
– Банско, е Иван Спасев от 1 „А“ клас, спе-

челил първа награда в конкурса за рисунка на 
Инфомрежа.
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Помислете дали имате достатъчно тър-
пение и издръжливост да доведете замис-
леното докрай. Също, дали сте взели под 
внимание всички детайли и възможни ус-
ложнения. Заложете на бавния растеж и в 
работата. 

Не се впускайте в рисковани спеку-
лации. От вас се искат хладнокръвие и 
трезва мисъл, така че бъдете нащрек и 
не се увличайте прекомерно. И в рабо-
тата, и в личния живот дръжте умере-
ната линия.

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. Най-хубаво е 
случващото се в любовта.

Не бързайте, а се опитайте да погле-
днете на нещата отстрани. Запазете дис-
танция, за да видите картината в цялост 
и бъдете независими в изводите и съжде-
нията си. За някои проблемите са адми-
нистративни.

Срещи и контакти дават облика на 
вашия вторник. Деликатната ви чувст-
вителност ще помогне да отличите по-
лезното от безполезното. Оживление 
има и в любовта, а за някои събитието 
е много специално. 

Не надценявайте възможностите си 
и бъдете готови за неочаквани обрати. 
От вас се иска да бъдете колкото се 
може по-практични и внимателно да 
прецените какво и колко ще ви струва 
начинанието, с което сте се захванали. 

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

Моментът не е подходящ да прокарва-
те своите инициативи. Не бързайте, осо-
бено ако не сте напълно уверени в пра-
вилността на начинанията си. Постарайте 
се да подходите към нещата трезво и без 
предубеждение. 

Пълен както с хубави, така и с не-
приятни изненади, периодът е доста 
емоционален за вас. Затова запазете 
дистанция, за да може да получите кол-
кото се може по-всеобхватна представа 
за нещата. Тревоги има с човека до вас. 

Бъдете реалисти. Още веднъж про-
верете истинността на намеренията и 
разчетите си. Така ще уточните, а нищо 
чудно и да смените своята стратегия. 
Днешните новини и събития внасят 
промени в плановете ви.

Най-важното е да повярвате, че започ-
натото ще ви изведе на добър край. Ако 
не отстъпвате от принципите си, успехът 
ви е гарантиран. Предстои разговор, вна-
сящ яснота в конкретен проблем. В рабо-
тата сте в началото на нещо ново. 

Вложете всички сили в започнатото, 
отстоявайте го с дълбоко убеждение и 
всичко ще бъде наред. Каквито и да са 
проблемите ви, бързо ще се уверите, 
случващото се е във ваша полза. Късме-
тът е с вас и в работата.

11 * Св. свщмчк Власий, еп. Севастийски. Св. мчк Георги Софийски, Нови

12 Св. Мелетий, архиеп. Антиохийски. Св. Антоний, патр. Константино-

полски

13 Преп. Мартиниан. Св. Евлогий, архиеп. Александрийски. Преп. Зоя 

(Живка) и Фотина (Светла)

14 * Успение на св. Кирил Славянобългарски. Преп. Авксентий (Тип. с. 

225)

15 Св. ап. Онисим. Преп. Евсевий, пустинник Сирийски. Преп. Пафнутий

16 Св. мчци Памфил и Порфирий. Св. Флавиан, архиеп. Цариградски

17 † Неделя 16 след Неделя подир Въздвижение на Митаря и Фарисея. 

Св. вмчк Теодор Тирон. Преп. Роман Търновски. Гл. 5, утр. ев. 5, ап. 2 Тим. 

3:10-15 (с. 299), лит. ев. Лк 18:10-14 (Тип. с. 414)



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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