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Тук 
е мястото 

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

БАНСКАЛИИ

Димитър Николов Фур-
наджиев е български об-
щественик от Македония, 
един от лидерите на бъл-

Димитър Фурнаджиев 

(Продължава на стр. 3)
Рекордно участие на дър-

жави е на път да запише Све-

товната купа по ски алпийски 

дисциплини в Банско (22-24 
февруари), стана ясно по вре-

ме на втората пресконферен-

ция за Световната купа. Към 
момента има заявени 148 скио-

ри от 26 
н а ц и и . 
С в е -
товната 
купа в 
ските в 
Б а н с ко 
ще е 
най-го -
л я м о т о 
спортно 
събитие 
в Бълга-

Рекордните 26 държави 
на световната купа по ски 

алпийски дисциплини в Банско

(Продължава на стр. 3)

25 782 000 лева е макрорам-
ката на бюджета на община 
Банско за 2019 година. Той бе 
приет на днешното заседание 
на общинския 
съвет с мнозин-
ство от 12 гласа 
„за” от присъст-
валите 15 съвет-
ника.

Приоритети-
те, заложени в 
п л а н и р а н и т е 
средства, са ин-
фраструктура, 
образование, со-
циална дейност 
и култура. С 20 
% са увеличе-
ни средствата, 
предвидени по 
параграф „Обра-
зование”, с 16 % 
е увеличението 
за социалните 

дейности и услуги. Разходи-
те за здравеопазване също са 
увеличени – с близо 22%. 

„Близо 26 000 000 лева са 

средствата, които сме зало-
жили в общинския бюджет 

Общински съвет Банско 
прие бюджета 

на общината за 2019 година
(Продължава на стр. 3)
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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

Служители от РСПБЗН - Бан-
ско проведоха обучение и де-
монстрация в Дневен център 
"Здравец".

Пожарникарите разказаха на 
децата и младите хора за про-

фесията си, за рисковете, които 
крие играта с огъня, за начини-
те за гасене на пожари. Най-ин-
тересни и вълнуващи бяха де-
монстрациите и оборудването 
на специалистите.

ФОТООКО

На проведеното Държав-
но първенство по ски бягане в 
местността „Юндола”, състе-
зателят от Ски клуб „Банско” 
Тодор Малчов стана шампион в 
дисциплината 10 км индивиду-
ално, а на 10 км свободен стил 
зае 2-ро място. 

Балканският сребърен меда-

лист защити титлата си достой-
но. 

При девойките Мишел Мийк 
се класира 10-та на 7.5 км, а при 
момичета старша възраст Ма-
тилда Сайм стана 4-та на 2.5 км. 

Треньорът Елена Петакова ос-
тана удовлетворена от предста-

вянето на своите състезатели, 
които въпреки тежките метеоро-
логични демонстрираха добра 
форма и хъс за победа.

Злато и сребро за Тодор Малчов 
на Държавното първенство по ски бягане

Състезателите от ски клубовете Банско, Юлен и Добри-
нище в подножието на писта Алберто Томба получиха 
автографи и снимки от звездите на българския алпийски 
спорт Алберт Попов, Камен Златков и Йоан Тодоров. Те 
споделиха опита си с младите надежди на Банско и ги 
насърчиха за бъдещи спортни успехи и победи, достойни 
за традициите на българските ски.

Радост на Бъндеришка поляна!
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гарското про-
тестантство.

Д и м и т ъ р 
Фурнаджиев е 
роден в 1866 
или 1867 годи-
на в Банско, то-
гава в Осман-
ската империя, 
в семейство-
то на Никола 
Ф у р н а д ж и е в 
дългогодишен 
ръководител на 
Евангелистката 
църковно-учи-
лищна община. 
П ъ р в о н ач а л -
но образова-
ние получава в 
Банско, а след 
това учи три 
години в Аме-
риканското на-
учно-богослов-
ско училище в 
Самоков. През 
1888 година за-
минава да учи в 
САЩ и в 1889 - 

1898 при много тежки усло-
вия учи и завършва колеж и 
Богословската семинария в 
Принстън и е ръкоположен за 
пастор. В Принстън се жени 
за Зорица В. Караиванова. 
След като се завръщат в Бъл-
гария, в 1899 година Фур-
наджиев поема евангелска-
та съборна (конгрешанска) 
църква в Кюстендил, където 
остава до 1906 година. След 
това е пастор в Хасково (1906 
- 1907), Пловдив (1907 - 1911) 
и София (1911 - 1931). Пъ-
тува отново до САЩ (1903, 
1920), Лондон (1913, 1922) и 
Единбург. Част е от делега-
цията на България за мирната 
конференция в Париж в 1919 
година. 32 година е постоянен 
представител на евангелисти-
те в България в Министер-
ството на външните работи и 
вероизповеданията. 26 години 
е председател на Българското 
евангелско дружество. В 1928 
година осигурява помощи за 
пострадалите от Чирпанското 
земетресение. Инициира съз-
даването на Евангелска семи-
нарияв Самоков и след 1931 
година става неин ректор и 
пастор в местната църква. 

Автор е на различни трудове 
с богословско и обществено 
съдържание. Умира в София 
на 30 януари 1944 година.

Димитър Фурнаджиев 
(Продълже-
ние 
от стр. 1)

(Продължение от стр. 1)

рия за 2019-а година. Най-голям 
интерес към момента е заявен 
от Австрия - 22-а състезатели. 
Италия и Франция са с по 16 
скиори. С по 1 към момента 
са Сърбия, Холандия, Лихтен-
щайн, Белгия, Дания и Гърция. 
България ще се представи на 
Световната купа в Банско с три-
ма състезатели - Алберт Попов, 
Камен Златков и Йоан Тодоров. 
В Банско ще стане ясен носите-
ля на Световната купа в алпий-
ската комбинация. Лидер в кла-
сирането към момента е Марко 

Шварц (Ав), 
който спечели 
първата комби-
нация във Вен-
ген. По време 
на пресконфе-
ренцията също 
така стана ясно, 

че интереса към билетите за 
Световната купа е много голям. 
Сред най-търсените са триднев-
ните, които са по 90 лв. Очак-
ванията си и в трите дни три-
буната, която е за 2800 души да 
бъде пълна до краен предел. В 
цената на билета влиза и транс-
порт от Банско до Бъндеришка 
поляна и обратно. По традиция 
на "Бъндеришка поляна" ще 
има огромна Фен зона, която 
ще позволи на зрителите да се 
забавляват преди и след старто-
вете. Концерти по време на три-
те състезателни дни в Банско 
ще изнесат: Михаела Филева, 
Павел и Венци Венц, Дара, 100 
кила. Ути Бъчваров ще пригот-
вя вкуснотии на площада в Бан-
ско на 22 е 23-и. Официалното 
откриване на Световната купа 
ще е на 22 февруари от 18,00 ч 
на централния площад в Бан-
ско. И тази година А1 ще бъде 

генерален спонсор на стартове-
те от Световната купа по ски, 
които ще се проведат от 22 до 
24 февруари в Банско. 

От 2009 г. насам телекомът 
подкрепя всички състезания от 
Световната купа по ски и сноу-
борд, които са се организирали 
в България. 

В специалната промо зона 
А1 е подготвила за феновете на 
ските най-различни интерак-
тивни игри, които могат да им 
донесат много дигитални награ-
ди и зимни аксесоари. 

За да бъде в помощ на свои-
те клиенти, които посещават 
най-големия ни ски курорт, още 
през миналия сезон А1 внедри 
4.5G мрежа в Банско. 

Тя позволява на жителите 
и гостите на града да ползват 
по-големи скорости мобилен 
трафик, които достигат до 150 
mbps.

Рекордните 26 държави 
на световната купа по ски 

алпийски дисциплини в Банскоза тази година. Почти полови-
ната от средствата, заложени в 
бюджета - 11 611 100 лева или 
45%, ще бъдат осигурени от 
собствени приходи. Защо го 
подчертавам? Защото трябва да 
си дадем сметка, че благосъс-
тоянието ни зависи предимно 
от нас и нашите усилия. Голе-
мият дял собствени средства в 
бюджетната рамка говори, че 
при добре свършена админи-
стративна работа, при събрани 
данъци, могат да се разпределят 
повече средства за развитието 
на общината. Стремим се да 
намерим баланс, като се ста-
раем да запазваме ниски нива 
на данъците, да поддържаме 
устойчиво ниво на бюджетните 
приходи при запазване на те-

жестта на данъчното облагане” 
заяви кметът Георги Икономов 
и допълни „Благодаря на Об-
щинския съвет, че прие най-ва-
жната финансова рамка, по коя-
то местната администрация да 
работи. Пожелавам и на тях, и 
на себе си ползотворна година, 
в която да реализираме начерта-
ното.

Инвестиционна програма на 
планинската община е за близо 
7 000 000 лева. 

Със средствата ще бъде про-
дължено пълното обновяване 
на търговската улица „Пирин” в 
участъка между улиците „Отец 
Паисий” и „П. Р. Славейков”. 
Ще се изгради Околовръстен 
път в продължение на същест-
вуващата ул. „Найден Геров”, 
целящ да намали градския тра-
фик, ще се ремонтират редица 

улици в Банско и останалите 
населени места. 

Ще бъде продължена коре-
кцията на подпорните стени на 
река Глазне, а Градския парк 

също ще бъде с нова и по-атрак-
тивна визия. 

Продължава политиката на 
местната власт за популяри-
зиране на летния сезон с орга-

низацията на над 9 фестивала, 
като се предвижда също да бъде 
продължено изографисването 
на Северната стена на храма 
„Св. Троица”.

Общински съвет Банско прие бюджета 
на общината за 2019 година

(Продължение от стр. 1)
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Навремето се е вярвало, че на 
1 март студът влиза дълбоко под 
з е м я т а . 
В ъ п р е -
ки това, 
през ме-
сец март 
хората са 
били под-
г о т в е н и 
за резки 
промени 
във вре-
мето - от 
с л ъ н ц е 
до сняг 
и виели-
ци. Този 
месец за 
тях е бил 
с и м в о л 
на пре-
чистване, 
на ново-
то нача-
ло и на 
едно ново 
раждане 
- Възкре-
сението. 

С п о -
ред на-
р о д н а т а 
м и т о л о -
гия Баба 
Марта е 
била ка-
п р и з н а 
и свое-
н р а в н а . 
Както се 
е смеела, 
така е мо-
жела и да 
заплаче . 
Грейвало 
е слънце 
и хората 
се подлъгвали да извеждат ста-
дата на паша, а тя бързо напом-
няла за себе си, като изпращала 
студ и мраз, вследствие на кои-
то пастирите и стадата оставали 
вкаменени завинаги. 

На всички е известен факта, 
че Баба Марта може лесно да 
се разсмее, но и лесно да се 
разплаче. Наричаме месец март 
"женски месец", но според на-
родните предания Март е бил 
мъж, който е имал две жени - 
едната млада и красива, а дру-
гата стара и грозновата. Когато 
погледнел първата, слънцето 
засиявало от радост, а когато се 
обърнел към втората - ставало 
студено и мъгливо.

ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ НА 
1 МАРТ

На 1 март стопанката на дома 
почиства къщата из основи и я 
подрежда красиво. Тя трябва да 
свети от чистота и да бъде гото-
ва за едно ново начало. 

Мартениците са символ на 
здраве, дълголетие и плодоро-
дие, но по тях също може и да 
се гадае. Според стари българ-
ски поверия, девойките могат 
да съдят по нея за бъдещия им 
съпруг. Когато видят първият 

щъркел, лястовица или цъфна-
ло плодно дръвче, те трябва да 

оставят мартеницата 
под камък. Точно след 
половин година, кога-
то слънцето се завърти 
по посока есен-зима, 
проверяват дали по нея 
има мравки или не. Ако 
по нея са полепнали 
мравки, то техният из-
браник ще бъде беден. 
Ако искат да са румени 
и здрави през цялата 
година, трябва да за-
вържат мартеницата на 
цъфнало дръвче. А ако 
искат да се избавят от 
всичко зло, трябва да я 
хвърлят в течаща вода, 
която да отнесе злини-
те и да им върви като 
по вода. 

И до днес хората вяр-
ват, че ако си нарекат 
един ден от месец март, 
могат да съдят по него 
за това каква година им 
предстои.

СИМВОЛИКА НА 
МАРТЕНИЦАТА

Като типичен българ-
ски обреден символ, 
мартеницата се закичва 
за здраве, плодородие, 

изобилие и дълъг живот. Изра-
ботва се от памучни и вълнени 

конци, основно в бяло и чер-
вено, които са усукани. Белият 

цвят символизира чистотата, 
невинността и новото начало, 

радостта и красота-
та. Червеният цвят 
символизира огъня, 
изгряващото и за-
лязващото слънце, 
победата и живота. 

В някои части на 
България, марте-
ниците се правят и 
в други цветове. В 
Родопите, напри-
мер, те са многоц-
ветни, а в Софийско 
основните цветове 
са синьо и черве-
но. Синият цвят 
носи символиката 
за водата и небето, 
два от четирите ос-
новни елемента на 
Земята, а също така 
на божествената 
вечност и аристо-
кратичността. Зеле-
ният цвят е знак за 
здраве, плодородие, 
възраждане и праз-
ничност.

Когато се изра-
ботва мартеницата, 
конецът задължи-
телно се усуква на-
ляво. Според стари 
български традиции 
и обичаи, тя включ-
ва и различни сим-
воли, като черупки 
от охлюви за здра-
ве и сила, мъниста 
против уроки и па-
ричка за благополу-
чие.

На 1 март имен 
ден празнуват: Мар-
та, Мартина и Мар-
тин.

Традиции и обичаи на 1 март – Баба Марта
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Прекалените грижи на роди-
телите често водят до повече 
проблеми с децата.

Грипът се поразходи из стра-
на, като в някои области трайно 
се застоя и там бе обявена епи-
демия.

Изненадващо в София броят 
на заболелите през изминалата 
седмица бе сравнително нисък 
въпреки струпването на много 
хора на едно място.

Болни деца имаше, както вся-
ка година през този сезон, но 
преобладаваха другите вируси 
със засягане на горните диха-
телни пътища, както и тези с 
повръщане и болки в корема. 
Не липсваха и болни с типични-
те признаци на грип – внезапно 
начало с

много висока температура
втрисане, болки по цялото 

тяло и главоболие. Колкото и 
драматично да протича болес-
тта, тя отминава за няколко дни 
със или без лечение. По-непри-
ятни са усложненията, които 
могат да настъпят като после-
дица от тежката вирусна инфек-
ция и отслабване на организма. 
Което не означава, че те непре-
менно ще настъпят.

Напротив, повечето деца се 
справят без проблем с инфекци-
ята, особено когато са закалени, 
хранени с витаминозна храна и 
отглеждани правилно.

Причините
някои да нямат този късмет 

и да развият след грип пнев-
мония или друго усложнение 
са няколко. Знае се, че грипът 
е най-тежката и най-заразната 
вирусна инфекция и натоварва 
изключително много имунната 
система, която при децата, така 
или иначе, е неукрепнала. Но не 
само грипът е виновен, детски-
ят организъм в доста случаи е 
изтощен и от множеството дру-
ги инфекции през зимния пери-
од. Особено в неблагоприятна 

ситуация са поставени децата, 
които са „новаци“ в детските 
ясли.

Докато се 
а д а п т и р а т 
към вечното 
п р и с ъ с т в и е 
на бацили в 
колектива, из-
карват десетки 
заболявания, 
на практика 
някои са по-
стоянно болни 
първите месе-
ци при постъп-
ване в ясла или 
градина. Така, попаднал върху 
благодатна почва, вирусът на 
грипа нанася своите поражения. 
Колкото и странно да звучи, от-
ношението на родителите (кое-
то се предава и на децата) също 
има значение за

тежестта на протичането
на грипа. Колкото повече ро-

дителите се страхуват, толко-
ва повече бъркат – претоплят 
децата от страх да не настинат 
(изнежват ги и те наистина се 
разболяват), държат ги посто-
янно вкъщи (топлият въздух е 
сух и мръсен и уврежда лига-
виците на дихателната систе-
ма) и забравят за разходките и 
игрите на открито. Ако все пак 
имате болно дете вкъщи, трябва 
да знаете какви са признаците 
на усложнения, за да потърсите 
незабавно лекарска помощ.

ОТИТ (възпаление на ушите)
Много често последствие 

след грип, особено при по-мал-
ките деца.

Освен тежестта на инфекци-
ята, голяма роля играят и ана-
томичните особености на но-
соглътката при децата. Малките 
деца имат къса и широка евс-
тахиева тръба (връзката между 
носа и ушите), което благопри-
ятства лесното разпростране-
ние на инфекцията. Алергиите, 

хроничната хрема и третата 
сливица също благоприятстват 

този процес. Серозното възпа-
ление на ушите (без гной) пред-
ставлява събиране на бистра 
течност в средното ухо, съпро-
водено с временно намаление 
на слуха. Най-често боледуват 
децата между две и пет години, 
обикновено без температура.

СИМПТОМИ:
Понякога родителите трудно 

разбират за проблема в ушите, 
особено ако липсва болка, но 
прави впечатление, че детето 
е разсеяно, говори прекалено 
високо, усилва звука на теле-
визора, защото не чува добре. 
Гнойният отит е по-сериозна 
инфекция и не може да остане 
незабелязана. Започва няколко 
дни след грип или друга инфек-
ция, но може и да се появи вне-
запно. Състоянието на детето е 
значително увредено, то има ви-
сока температура, повръщане, 
неспокоен сън и характерната 
силна, пронизваща болка в ухо-
то. Най-малките, които не могат 
да си кажат какво им е, пищят и 
държат болното ухо с ръчичка, 
неспокойни са, проплакват по 
време на сън.

ЛЕЧЕНИЕ:
Серозният отит обикновено 

не изисква лечение с антиби-
отик, но се налага лечение с 
капки за нос и за отбъбване на 

лигавиците на носоглътката, 
както и някои манипулации от 

УНГ специалист. 
При съмнения за 
гноен отит преди 
да заведете детето 
на лекар, облекче-
те състоянието му. 
Дайте на малкото 
парацетамол, а вър-
ху ухото поставете 
топла кърпа или 
грейка. Гнойното 
възпаление на ухо-
то се лекува с анти-
биотик.

СИНУЗИТ
Много сериозно усложнение 

на грипа при по-големите деца.
Малките нямат развити си-

нуси и е нелепо да се говори за 
синузит при тях. Двата макси-
ларни синуса (от двете страни 
на носа) се развиват след чет-
въртата година, а фронталните 
(на челото) към деветата.

ПРИЗНАЦИ:
Постоянно запушен нос или 

хрема с гнойни секрети, при-
дружени от главоболие, темпе-
ратура, отпадналост, кашлица 
от стичащите се секрети и лип-
са на кондиция. Често децата 
се оплакват, че като си наведат 
главата, усещат как течността в 
синусите се движи (сякаш имам 
боза в главата). Ако хронифи-
цира, синузитът остава проблем 
за цял живот. Затова при всяко 
съмнение за синузит е редно да 
се вземат мерки.

РЕНТГЕН:
Диагнозата се доказва основ-

но с рентгенова снимка на сину-
сите, на която ясно личи дали те 
са възпалени.

ЛЕЧЕНИЕ:
Лечението е с мощен антиби-

отик, капки за нос, лекарства за 
дренирине (извеждане) на гно-
йта от синусите, физиотерапия.

ПНЕВМОНИЯ
Тя е най-тежкото усложнение 

след грип. Пневмония означава 
възпаление на белодробната тъ-
кан, което изисква адекватно ле-
чение, тъй като защитните сили 
на детето силно са отслабени от 
грипната инфекция.

СИМПТОМИ:
Дразнещата кашлица и висо-

ката температура, която не спа-
да след третия ден от началото 
на грипа.

При децата, особено при 
по-малките болестта може да 
протече и без наличието на тези 
симптоми, така че бъдете вни-
мателни.

ОБЕЗПОКОИТЕЛНИ ПРИ-
ЗНАЦИ:

Силната отпадналост на ина-
че жизненото дете, обилното 
изпотяване, учестено дишане, 
стененето, пъшкането. Наблю-
дателната майка бързо се усе-
ща, че става нещо нередно и 
инстинктът й подсказва, че бо-
лестта се усложнява. Посеще-
нието при лекаря е задължител-
но. Някои вирусни пневмонии 
не се чуват на слушалка, но оп-
итният педиатър лесно се ори-
ентира и назначава рентгенова 
снимка и кръвни изследвания, 
които доказват диагнозата.

ЛЕЧЕНИЕ:
Повечето пневмонии се ле-

куват успешно в домашни ус-
ловия без последствия. Изклю-
чения правят само масивните 
пневмонии, тези с плеврален 
излив, както и случаите с ди-
хателна недостатъчност, при 
които детето посинява, диша 
учестено и тежко, както и де-
цата със съпътстващи хронич-
ни болести, които се обострят 
от грипа. Кърмачетата също 
тежко изкарват пневмониите и 
при тях се налага спешно лече-
ние от специалист. Във всички 
тези случаи се налага болнично 
лечение, при което освен меди-
каменти се прилагат инхалации, 
кислород и т.н.

Усложнения след грипа
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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

ПЪРЖОЛА ПОД ПРИКРИТИЕ

СКРИТ ЛЮБОВНИК 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”

М. МАРТ

Читалище „Н. Вапцаров“

Международен детски кон-
курс за красота „Little Miss & 
Mister Galaxy 2019”

Необходими продукти
2 бр. свински или пилешки 

пържоли
1 бр. морков
1 глава лук
2 бр. кисели краставички

100 г консервирани гъби
150 г кашкавал
черен пипер
150 мл бяло вино
125 г масло

Начин на приготвяне
Маслото се разтопява в тен-

джера и в него се изпържват 
пържолите и от двете страни. 

Изваждат се и се поставят в 
намазнена тавичка за пече-
не. В тенджерата се задуша-
ват зеленчуците, нарязани на 
тънки лентички, и лукът и 
гъбите, нарязани на филий-

ки. Зеленчуковата смес, която 
трябва да е леко хрупкава, се 
разпределя върху пържолите, 
поръсва се със черен пипер 
и сол и се покрива с парчета 
кашкавал. Ястието се залива 
с виното, покрива се с дома-
кинско фолио и се пече в уме-
рена фурна до готовност на 
пържолите.

НОВАТА НАДЕЖДА В АЛПИЙСКИТЕ СКИ 
АЛБЕРТ ПОПОВ: "Горд съм, че ще заста-
на на старт в Банско и се надявам да имам 

тези 10% късмет и с помощта на публиката 
да постигнем един хубав резултат - добави 

той. - За мен ще бъде чест да карам в Банско, 
не толкова често сме домакини на Световна 

купа.
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С текущите ангажименти ще се 
справите, но бъдещето на въпрос от 
специално значение за вас остава не-
ясно. Не бързайте, а се опитайте да 
видите картината в цялост. Ако е не-
обходимо, преустройвайте се навреме. 

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. До-
машни тревоги. 

Помислете дали имате достатъчно 
издръжливост да доведете замислено-
то докрай. Също, дали сте взели под 
внимание всички детайли и възможни 
усложнения. Сегашната ситуация е про-
верка на силите и възможностите ви. 

Периодът е доста емоционален за вас. 
Идва с много и най-различни новини. 
Има и хубави, има и лоши. Старайте се да 
контролирате нервите си, за да не допус-
нете грешка или да изпуснете някоя дума 
и бягайте от конфликти. 

Моментът не е подходящ да прокар-
вате своите инициативи. Не бързайте, 
особено ако не сте напълно уверени в 
правилността на начинанията си. Пос-
тарайте се да подходите към нещата 
трезво и без предубеждение. 

Изпълнен както с хубави, така и с не-
приятни изненади, четвъртък е твърде 
емоционален и доста хаотичен за вас. 
Случващото се сега очертава тенденци-
ите на развитие по интересуващите ви 
дела. Интимно разочарование. 

Ако направите решаващата крачка, 
скоро ще получите независимостта, за 
която мечтаете. Може да става дума 
за работата, а може да се отнася и за 
нещо, с голямо значение за вас. Желани 
домашни новости. 

Моментът е важен за бъдещето на ваш 
проект. Затова нека вашата вяра прерасне 
в дълбока увереност и нагласата за побе-
да ще ви отведе до целта. Хубавото е, че 
сте обградени от хора, съпричастни към 
идеите ви. 

Нетърпеливи сте да прокарате нов 
план или идея, но прибързването може 
да доведе до нежелани последици. 
Уточнете внимателно стратегията си и 
не бързайте. Пречат обстоятелства, над 
които нямате контрол. 

Не бързайте, особено ако не сте на-
пълно уверени в правилността на начи-
нанията си. Постарайте се да подходите 
към нещата трезво и без предубежде-
ние. Имоти и домашни въпроси са тема 
номер едно за някои. 

Познанствата с хора от най-различни 
среди ще изиграят важна роля във връзка 
с делата ви. Не се колебайте, важното е 
веднъж да започнете, после всичко ще 
върви от само себе си. Радват ви домаш-
ни новости. 

Всичко се подрежда по желания на-
чин, така че не пропускайте удобната 
възможност да промените нещата към 
по-добро. Бъдете уверени в реалността 
на плановете си и действайте. Става дума 
за проект със специално значение за вас. 

18 Св. Лъв, папа Римски. Св. Агапит Изповедник, епископ Синадски
19 Св. апли Архип, Филимон и мчца и равноап. Апфия. Преп. Доситей. 

Преп. Евгений и Макарий, Изповедници
20 Св. Лъв, еп. Катански. Св. Агатон, папа Римски. Св. свщмчк Садок, еп. 

Персийски и 128 мъченици с него. Преп. Плотин. Прпмчк Силвестър, Йона, 
Давид и др. (Блажи се) (Тип. с. 415)

21 Преп. Тимотей. Св. Евстатий, архиеп. Антиохийски
22 Намиране честните мощи на св. мчци в Евгения. Мчк Маврикий и 70 

война с него (Блажи се) (Тип. с. 415)
23 Св. свщмчк Поликарп, еп. Смирненски. Преп. Александър, първоначал-

ник на обителта на незаспиващите
24 † Неделя 17 след Неделя подир Въздвижение на Блудния син. 1-во 

и 2-ро намиране честната глава на св. Йоан Кръстител. Гл. 6, утр. ев. 6, ап. 2 
Кор. 4:6-15 (с. 476), лит. ев. Лк 15:11-32 (Тип. с. 226, т. 2)



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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