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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Тук 
е мястото 

за Вашата реклама! 
--------

0892 287 907
banskivesti@abv.bg

БАНСКАЛИИ

Кметът на Банско Георги Ико-
номов направи официално из-
пращане на Иван Везюв, който 

Иван Везюв
(Продължава на стр. 3)

Общинският съвет в 
Банско прие решение, с 
което въведе забрана за 
издаване на разрешения 
за строеж и преустрой-
ства на съществуващи 
помещения за нощни 
барове, дискотеки, ка-
зина, игрални зали, еро-
тик барове и заведения 
с подобна функция. Ре-
шението бе гласувано 
единодушно от всички 
съветници. Вносителят 
на предложението, кме-
тът Икономов, благода-
ри за тяхното разбиране 

Общински съвет Банско 
прие важни решения

(Продължава на стр. 3)

С тържествено честване в 
Банско бе отбелязан 3 март, 
Националния празник на Ре-

публика България. 
Преди 141 години нашата 

България възкръсва и свърш-

ва петвековният дълбок мрак 

Банско чества 141 години 
свободна България

(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

- период, в който българите са 

лишено от църква, държава и от 
правото да бъдат свободни.

На 3 март 1878 година, по нов 
стил, е подписан Санстефан-
ския предварителен мирен дого-

вор, сложил край на Руско-тур-
ската война и обособил Третата 
българска държава. Граждани-

те на Банско с 
благодарно ст 
сведоха глави 
пред подвига на 
всички знайни и 
незнайни бъл-
гарски герои, 
храбри четници 
и опълченци, 
извоювали пра-
вото днес да жи-
веем свободни. 

Пред памет-
ника „Банско 

помни героите", в своето слово 
кметът Георги Икономов каза:

"Трети март безспорно връща 
България в границите на Евро-
па и Санстефанския мирен до-

говор е посрещнат с ликуване 
от българския народ. Ликува и 
Банско. Но радостта ни е по-
парена от Берлинския договор, 
който оставя България страда-
ща, разпокъсана, наранена, из-
мамена и лишена от това, кое-
то и принадлежи по право и за 
което беше платила с кръвта на 

своите герои и мъченици. На 
онези, които със слово и меч са 
творили историята и със злат-

ни букви са 
и з п и с в а л и 
к а т е г о р и ч -
ната воля на 
поробените – 
Свобода или 

смърт!
Нашият край 

остава в рамките 
на Османската 
империя. Ще ми-
нат дълги годи-
ни на страдания, 
пожари, кланета, 
въстания и ге-

роизъм, преди да се върнем в 
свидното ни Отечество, в онази 
Трета България, на която исто-

рията е отредила да се намира 
на кръстопътя между Запада и 
Изтока, между Европа и Азия, 
там, където така сложно и съд-
бовно са се преплитали интере-
сите на Великите сили.

Скъпи съграждани,
когато честваме Трети март, 

нека почетем и героите на Бан-

ско. Онези, от които всеки от 
нас носи частица в себе си, час-
тица от тяхната любов към Бъл-
гария и родното място. Те ни 
завещаха да бъдем заедно и да 
градим! Да градим всеки ден!!!

Те и великите наши предци 
ни завещаха да не забравяме да 
защитаваме всекидневно сво-
бодата - като дух и мисъл, като 
воля и дело, мъдрост и родолю-
бие! Само така, ние, българите, 
непрестанно ще се доказваме 
като достойна нация в големия, 
общ европейски дом!

Честит празник, скъпи съ-
граждани!

Да живее България!"
Заедно с кмета, пред памет-

ника се поклони и председате-
лят на Общински съвет Банско 
– Петър Баряков. Цветя за ге-
роите бяха поднесени от децата 
на обединени детски заведения, 
читалищни дейци, директори 

на училища, учи-
тели, ученици и 
много граждани, 
които почетоха 
подвига на геро-
ите. Честването 
продължи с про-
грама, посветена 
на празника. На 
централния пло-
щад в града звуча-
ха стихове и песни 
за България. 

Бъдете благо-
словени и достой-
ни за СВОБОДА-
ТА!

Честит празник!

Банско чества 141 години свободна България
(Продължение от стр. 1)
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ще представи България на Све-
товните летни игри на Спешъл 
олимпик в дисциплината лека 
атлетика. Градоначалникът по-
жела успех и много медали на 
Иван и му подари знамето на 
Община Банско, екип на ПФК 
“Банско”, щампиран с инициа-
лите на любимия му футболист, 
Кристиано Роналдо, спортни 
дрехи и обувки. Изпрати го с 
думите: “Бъди здрав и уверен в 
себе се, ти можеш! И като спе-
челиш медал, вземи знамето 
на Банско и гордо го развей!” 
На събитието присъстваха ро-
дителите на Иван, неговия ли-
чен треньор, Георги Кавръков 
и служители на Дневен център 
“Здравец”. Всички те му поже-
лаха успех, а треньора му даде 
последни напътствия: “Бъди 
спокоен по време на състеза-
нията, покажи им какво мо-
жеш! Вярваме в теб!”. Банско 
е с традиции в Световните 
игри на Спешъл олимпикс, за 
пети пореден път състезател 
от Банско ще вземе участие в 
тях. Спешъл Олимпикс Бълга-
рия получи квота от 18 атлета с 
интелектуални затруднения от 
10 български общини (София, 
Варна, Банско, Ихтиман, Пло-
вдив, Благоевград, Стара Заго-
ра, Смолян, Бургас, Добрич) в 
7 спорта – лека атлетика, боче, 
бадминтон,конна езда, плува-
не, силов трибой, тенис. В пе-

риода 14 – 21 март 2019 година 
в Абу Даби ще участват повече 
от 7000 атлета с интелектуални 
затруднения и техни партньо-
ри без увреждания в 24 спорта, 
над 2500 треньора от повече 
от 190 национални делегации 
и ще споделят своята радост с 
над 3000 официални гости, 20 
000 доброволци и близо 500 000 
зрители по трибуните.

Иван Везюв

(Продължение от стр. 1)

и изтъкна ползата от тази, на 
пръв поглед, крайна мярка. Той 
използва случая, за да припом-
ни какъв облик искат граждани-
те да има възрожденско Банско. 
Мярката е съотнесена и към об-
ществения ред в Общината. 

Бе представена информация 
от началника на РУ Банско – 
Иван Попов за броя констати-
рани нарушения по Закона за 
движение по пътищата като за 
2018 г. той е 6652, а за 2017г. – 
2557. Нарушенията на водачи за 
2018г. е 6640, за 2017 той е 2550. 

Броят на съставените фишове за 
2018г. е 5943, а за 2017 е 2869, 
като увеличението е с над 3000 
броя. Данните за неправилно 
паркиране за 2018 г. е 2769, за 
2017 е 720, като тук също има 
увеличение с над 2000. 

Гласувани бяха още допълне-
ние и изменение на наредбата 
за поддържане и опазване на 
чистотата и управлението на от-
падъците на територията на Об-
щина Банско, като се забранява 
складирането на строителни и 
други материали, и приготвяне-
то на варови, циментови и дру-
ги разтвори в зелените площи, 

по тротоарите и уличните плат-
на. Физическите и юридически-
те лица са длъжни да разполагат 
съдовете за битови отпадъци в 
границите на собствения или 
стопанисвалия от тях имот.

На сесията бе представен и го-
дишният отчет на управленската 
програма на Кмета на Община 
Банско. Целта на отчета бе да 
представи подробна информа-
ция за конкретно предприетите 
последователни систематични 
действия и инициативи, в съот-
ветствие със заявените приори-
тети за постигане на устойчиво 
развитие на Община Банско.

Общински съвет Банско 
прие важни решения

(Продължение от стр. 1)

Разпространяват ръчно изра-
ботени мартеници от Банско в 
Европа и в България.

Няколкостотин автентични 
мартеници, заедно с разказ за 
първомартенската традиция ще 

достигнат до различни получа-
тели на стария континент. Ини-
циативата е на Регионален цен-
тър София, ЮНЕСКО. 

Това е един от седемте меж-
дународни центъра в света, 
ангажирани с опазването на 
нематериалното културно на-
следство на човечеството. Ин-
формацията е на Регионалния 
център София, ЮНЕСКО.

Целта на кампанията е да 
популяризира традицията и да 
разкаже някои от по-слабо из-
вестните факти около празника.

Д-р Ирена Тодорова, изпъл-
нителен директор на Региона-
лен център София, UNESCO 
обобщи, че културните практи-
ки за 1 март са вписани в Пред-
ставителния списък на немате-
риалното културно наследство 
на човечеството на ЮНЕСКО. 
Те са общи между четири дър-
жави - Румъния, Северна Маке-

дония, Молдова и България.
По пътя си от Банско до Па-

риж мартениците ще бъдат 
придружени от картички. Те ще 
разказват за основните факти 
около празника, както и с поз-

драв на четирите езика.
Посредник на културния поз-

драв е постоянното представи-
телство на Република България 
в Париж, Франция и българско-
то посолство в страната.

Автор на мартениците е Ма-
рия Кушлева, родом от Банско. 
Тя се занимава с ръкоделие над 
30 години. Продава различни 
произведения, изработени по 
автентични техники, на гостите 
на курорта.

Мария Кушлева заяви, че пле-
те мартеници, откакто синове-
те й са били на по 5-6 години. 
"Всички жени в семейството 
работеха с вълна. Учех се от тях 
с гледане, а за по-непознатите 
и сложни плетки - по различни 
снимки. В онези години имаше 
по-малко информация, но ние 
бяхме много любопитни", каза 
тя.

Кушлева предпочита да из-

ползва естествена вълна, но 
използва и по-фини материали. 
"Знам, че някои хора предпо-
читат всичко да е равно, пра-
во, по модел - но аз обичам да 
добавям различни цветове към 

познатото ни чер-
вено и бяло. Така 
една мартеница не 
прилича на друга, 
всяка е за себе си", 
каза тя.

Изпълнителният 
директор на Реги-
онален център-Со-
фия, UNESCO д-р 
Ирена Тодорова 
каза, че страни-
те-членки на тях-
ната организация 
са общо 16 държа-
ви от Югоизточна 
Европа.

"Ежедневно пре-
откриваме тради-
циите, които ни 

показват общото ни минало и 
в него намираме връзките по-
между си и общото ни бъдеще. 
Опитваме се, чрез разпростра-
нение на знание, да намалим 
ревността на отделните наро-
ди", каза Тодорова.

Регионалният център София, 
ЮНЕСКО е създаден през 2011 
г. като един от седемте центъра 
в света от този тип.

Съучредители на Регионал-
ния Център са Министерството 
на културата на Република Бъл-
гария, Министерство на външ-
ните работи на Република Бъл-
гария и Българската академия 
на науките.

Обхватът на центъра е Алба-
ния, Армения, Северна Македо-
ния, Босна и Херцеговина, Бъл-
гария, Грузия, Гърция, Кипър, 
Молдова, Румъния, Словения, 
Сърбия, Турция, Хърватия, Чер-
на гора и Украйна.

Мартеници от Банско 
отиват в цяла Европа
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Д-р 
Васил Козаров,
съдов хирург, 

ще приема 
на 16 март 

в МЦ „Свето 
Благовещение“ –

Банско 
тел. 0898778701

Пролетната умора е широко 
разпространен термин, който 
описва чувството за понижена 
енергия, замаяност и умора в 
края на зимата и началото на 
пролетта. Пролетна умора може 
да се причисли към т.нар. се-
зонни афективни разтройства, 
към които се отнася и зимната 
депресия.

Това са нарушения, които се 
случват през определен период 
от годината и засягат по-често 
жените от колкото мъжете. За-
сягат се предимно млади хора, 
но може да се наблюдава при 
хора от всички възрасти. С от-
далечаване от Екватора, на-
растват случаите на пролетна 

умора и сезонни афективни раз-
тройства.

Според някои експерти, ба-
лансът на хормоните в органи-

зма може да има съществена 
роля. Тази теория предполага, 
че по време на зимата нивата 
на хормона серотонин, наричан 
хормон на щастието, намаляват 
значително, тъй като за произ-
водството му е нужна слънчева 
светлина. Това води до чувство 
на изтощение в началото на 
пролетта.

Пролетна умора – Симптоми
Симптомите при този тип 

умора включват изморяемост, 
депресия, епизоди на повишена 
плачливост, раздразнителност, 
нарушения в концентрацията, 
болки в различни части на тя-
лото, нарушения в съня и загу-
ба на либидото, намалено ниво 

на физическа активност, което 
често се съчетава с повишен 
прием на въглехидратни хра-
ни и увеличаване на теглото. 
Симптомите на пролетна умо-
ра понякога могат да започнат 
още през есента и да продължат 
през зимата и пролетта.

Пролетна умора – Диагноза
Липсват диагностични тесто-

ве за поставяне на диагнозата 
пролетна умора. Симптомите, 
които се наблюдават при това 
състояние обаче, се откриват и 
при по-сериозни заболявания. 
Повишената умора и намале-
на физическа активност се на-
блюдават при анемичен синд-
ром, който може да се дължи 
на различни болестни състоя-
ния. Умората и повишаването 
на теглото могат да се дължат 

на заболяване на щитовидната 
жлеза.

Затова е важно преди оплак-
ванията на пациента да се при-
пишат на пролетна умора, да се 
направят някои рутинни изслед-
вания, с които да се изключат 
по-сериозни състояния. Пълна 
кръвна картина ще покаже ни-
вата на хемоглобин и броят на 
червените кръвни клетки. По-
нижените показатели говорят за 
анемичен синдром и трябва да 
се търсят причините за неговото 
наличие – кървене от стомаш-
но-чревния тракт, дори скрити 
злокачествени заболявания.

Пролетна умора – Терапия
Тъй като умората не е типич-

но заболяване, лесно е да се 
разбере защо няма и лечение 
към чувството на умора. Въ-
веждането на някои промени 
в начина на живот и хранене, 
могат в голяма степен да по-
влияят чувството на изтощение. 
Ако се консумират предимно 
храни, богати на мазнини и въ-
глехидрати и недостатъчни ко-
личества плодове и зеленчуци, 
рискът от поява на пролетна 
умора значително се повишава. 
Затова е важно диетата да бъди 
максимално балансирана, бога-
та на витамини, минерали и фи-
бри и с понижено съдържание 
на мазнини и прости захари.

Въпреки умората е добре да 
се повиши физическата актив-
ност и то предимно активността 
на открито. Дори и да е сведена 

до разходки в парка, тя повиша-
ва експозицията на естествена 
светлина и спомага за възстано-
вяване на поизчерпаните депа 
на витамин Д.

Приемът на течности не тряб-
ва да спада под 1.5 – 2 литра на 
ден. Освен вода, добре е да се 
пият и плодови и зеленчукови 
сокове, а също и билкови чайо-
ве. Те не само поддържат опти-
малната хидратация на органи-
зма, но и доставят витамини и 
минерали.

Много добро средство за ос-
вежаване на организма са кон-
трастните душове. При тях се 
редуват обливания с гореща и 
хладка към студена вода, като 

винаги се завършва със студе-
ната вода. Започва се с по-топла 
вода и постепенно се намалява 
температурата на водата. Други 
средства срещу пролетна умора 
са сауната, масажите, арома-
терапия с есенциални масла с 
ободряващ и тонизиращ ефект 
– цитрусови масла, които могат 
да се добавят както в специал-
ни лампи, така и във ваната за 
къпане.

Голямо разнообразие от хоме-
опатични средства може с успех 
да се приложи при физическа и 
психическа умора. Те се при-
лагат под езика, в разреждане 
30CH за около 2-3 седмици.

Cinchona помага на организма 
да се събуди с енергия сутрин-
та. Това е един от най-добрите 
хомеопатични препарати при 

лесна физическа умора, замай-
ване и гадене.

Kali phosphoricumсе прилага 
най-вече при психическа умо-
ра, дължаща се на прекомерно 
натоварване с работа и нарушен 
сън. Умората често е съчетана с 
раздразнителност, главоболие и 
нарушения в съня.

Phosphoricum acidumсе из-
ползва, когато пациента изпит-
ва чувство на безразличие и 
флегматичност през целия ден. 
Загуба на енергия и концентра-
ция се съчетават с пониженото 
настроение и намален апетит. 
Има силно влечение към плодо-
ви сокове.

Хранителни добавки и фито-
т е р а п и я 
също се 
прилагат с 
успех при 
прояви на 
пролетна 
умора.

Пчелно 
млечице – 
богато на 
витамини 
и микро-
елементи, 
то е ефи-
касен то-
ник при 
физическа 
и психиче-
ска умора.

Добавки 
с микро-
елементи 
като желя-
зо, манган, 
магнезий 
и мед са 
незамени-
ми за ви-
талността 
на органи-
зма.

Женшен 
– амери-
канският и 
азиатският 
женшен са 
адаптоге-
ни, които 
п о в и ш а -
ват жиз-
неността, 
повишават 

физическата и психическата 
енергия. Още по-силен ефект 
има сибирският женшен, който 
не трябва да се приема повече 
от 60 дни.

Джинджифил – има отлични 
детоксикиращи свойства и по-
вишава енергията. Джинджи-
фил е особено полезен е при 
хора с хранителни разстрой-
ства.

Гуарана – плодовете от това 
растение съдържат калций, маг-
незий, фосфор и калий. Те по-
вишават енергията и подобря-
ват настроението.

Годжи бери – вкусно средство 
за борба с пролетната умора, 
богато на витамини и микрое-
лементи. Тези дребни плодове 
повишават виталността, на-
строението и съня.

Какво е пролетна умора и как да я надвием
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Цъфнали дръвчета, отрупани 
градинки и паркове с цветя – 

всичко създаващо настроение, 
но не и за тези, които свързват 
пролетните месеци със сезон-
ните алергии.

Алергичната реакция е след-
ствие на повишената реак-
тивност на имунната система 
спрямо различни дразнители 
(алергени) от околната среда, 
които при нормални условия не 
предизвикват реакция на орга-
низма.

Основните симптоми, с които 
се характеризира клиничната 
картина са кихане – залпово и 
многократно; хрема, която се 
характеризира с бистър секрет, 
дразнене и сърбеж в носа; за-
червени и подпухнали очи, с 
тъмни кръгове под тях – алер-
гичен конюнктивит; възможно 
е появата на чувство за задух и 
суха кашлица. Носът е запушен, 
налице е намалено или липсва-
що обоняние, появява се драз-
нене по небцето и дори в ушния 
канал. Симптомите са сходни, 
независимо от вида на алергена.

Основните разлики между 
алергичната хрема и тази при 
настинка са, че при алергичната 
хрема има изразен сърбеж, без 
наличие на повишаване  на те-
лесната температура.

Боледуват най-често деца и 
юноши, като пикът е между 9 и 
20-годишна възраст, с преобла-
даване на мъжкия пол. По-често 
боледуват жителите на по-голе-
мите градове, което се обяснява 
с по-голямото замърсяване на 
въздуха със серен и азотен ди-
оксид. Те директно увреждат 
лигавицата на дихателните пъ-
тища и така спомагат за по-лес-
ното проникване на алергените 

през нея. Естествената реакция 
на организма е да повиши обра-

зуването на течен секрет от ли-
гавицата на дихателната систе-
ма, с който бързо и лесно да се 
извеждат вдишваните алергени.

Диагнозата се поставя след 
подробно снета анамнеза – кога 
се появяват симптомите, дали 
се свързва с конкретен алерген, 
има ли фамилна обремененост 
и други. Обективни изследва-
ния са кожно-алергичните про-
би, които имат за цел да уста-
новят повишена реактивност на 
организма при контакт с алерге-
ни. По този начин се определя 
конкретен етиологичен алерген.

Освен това се търси наличи-
ето на специфични антитела 
от клас IgE, които се образуват 
след първа среща с алергена и 
при повторна такава водят до 
бързо развитие на симптоми-
те. При необходимост се прави 
и назална инхалация – прово-
кационен тест с вдишване на 
предполагаемия алерген, като 
се цели провокирането на реак-
ция от организма.

Повишената алергична „на-
гласа“ на организма е необходи-
мо да бъде съобразена с утвър-
дените профилактични мерки. 
Модулирането на имунитета за 
овладяване на алергичната на-
гласа и намаляване силата на 
алергичните реакции са основ-
ните цели на профилактичната 
терапия.

С тази цел две до три седми-
ци преди очакваната проява на 
симптомите се започва проти-
воалергична терапия – най-чес-
то с антихистаминови препара-
ти, които имат за цел потискане 
на алергичната нагласа на орга-
низма и предотвратяване поява-

та на симптоми.
Антихистаминовите препа-

рати се приемат 
през устата, като 
се предпочитат 
тези от второ 
и трето поко-
ление, поради 
един от странич-
ните ефекти на 
първа генерация 
да водят до сън-
ливост. Обикно-
вено се изписват 
по една таблетка 
на ден.

Независимо от 
добрите резулта-
ти от антихиста-
миновите препа-
рати те са само 
симптоматични 
медикаменти , 
които нямат от-
ношение към 
изкореняване на 
проблема. Все 
повече се говори 
за т. нар. алер-
генна имуноте-
рапия или де-
сенсибилизация. 
Тя се състои 
в приложение 
на постепенно 
покачващи се 
дози алергенни 
екстракти (на-
пример под фор-
мата на капки, 
които се накап-
ват под езика). 
В отговор на 
това имунната 
система на орга-
низма променя 
продукцията на 
протеини, което 

намалява свърхреактивността 
на имунната система и възпале-

нието.
Обикновено този тип тера-

пия се провежда в рам-
ките на няколко години 
– най-често от три до пет. 
Отчита се много добро 
повлияване и трайно за-
пазване на резултатите 
със силно редуцирана 
чувствителност към съот-
ветните алергени.

Алергичният ринит не 
е заболяване, което да 
застрашава живота на 
пациентите, но в голяма 
степен нарушава комфор-
та и качеството на живот. 
Когато не се лекува адек-
ватно може да доведе до 
усложнения. Алергично-
то възпаление може да 
засегне и долните диха-
телни пътища и да доведе 
до развитието на брон-
хиална астма. Болните 
с алергичен ринит имат 
три пъти по-висок риск 
да развият бронхиална 
астма.

Пролетни алергии – време ли е 
за започване на профилактика?
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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 93000

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 ФОТООКО

ПИЛЕШКИ БУТЧЕТА С ГЪБИ,

КАРТОФИ И СМЕТАНА
М. МАРТ

Читалище „Н. Вапцаров“

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

21-23 МАРТ

Читалище „Н. Вапцаров“

Международен Балетен 
Фестивал

21.03.-„Пепеляшка”
22.03.-„Лебедово езеро”
23.03.-„Пепеляшка” – 12:00 

ч.
23.03.-„Пепеляшка” – 18:00 

ч.

30 МАРТ- 04 АПРИЛ

Читалище „Н. Вапцаров“

Международен танцов фес-
тивал „Утринна звезда”

М. АПРИЛ

Читалище „Н. Вапцаров“

Седмица на детската книга 
– литературни четения с уче-
ници от началните класове

12-14 АПРИЛ

Читалище „Н. Вапцаров“

Детски фестивал на изку-
ствата „Планински перли”

21 АПРИЛ

Читалище „Н. Вапцаров“

„Букет за цветница” – праз-
ничен концерт

25 АПРИЛ

Музеен комплекс – Бан-
ско-Велянова къща

Велики четвъртък: „Със 
слънце замесен е хлябът” – 
Народната традиция по Ве-
ликден – да знаем, да помним, 
да предаваме: месене на риту-
ални хлябове и боядисване на 
великденски яйца с природни 
багрила. Съвместна проява 
на читалище „Н. Вапцаров” и 
Музеен комплекс

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
2 бр. пилешки бутчета

500 г картофи
200-250 г гъби (печурки)
400 мл сметана за готвене
черен пипер, сол

Начин на приготвяне
Пилешките бутчета се сва-

ряват. Подреждат се в намаз-
нена тава.

Картофите се настъргват 
на едро ренде и се изсипват 
в тавата около бутчетата. По-
соляват се и се заливат с 1/2 

чаша от бульона, в който са 
варени бутчетата или вода.

Гъбите 
се наряз-
ват и се 
з а п ъ р ж -
ват в мал-
ко олио, 
д о к а т о 
омекнат. 
Д о б а в я 
се смета-
ната, сол 
и черен 
пипер и 
се оставя 
на огъня 
още 5 ми-
нути.

Сместа от гъби и сметана 
се изсипва равномерно в та-
вата върху бутчетата и карто-
фите, като с лъжица леко се 
разбъркват картофите, за да 
поемат равномерно от смета-
ната.

Пече се в предварително 
загрята фурна на 200°С за 
около 45-50 минути, като пе-
риодично се разбъркват леко 
картофите, за да не залепнат 
за тавата.

Една от най-обичаните служителки в Об-
щина Банско почерпи за пенсионирането си. 
С много усмивки и мили спомени служите-
лите на Общинска администрация Банско 
се събраха, за да изпратят дългогодишния 
си колега и главен счетоводител - Лиляна 

Рупчина. В своята признателност към г-жа 
Рупчина, Кметът Георги Икономов и екипът 
му засвидетелстваха с цветя и специален по-
дарък, както и пожелания за здраве, късмет 
и попътен вятър в бъдещите й начинания.
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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. Жела-
ни домашни новости. 

Дойде ред на дългоочаквани новини и 
известия. Най-после ще получите повече 
яснота за нещата и ще можете да опре-
делите какво да бъде поведението ви в 
бъдеще. В интимния живот емоциите са 
пълноценни.

Периодът идва с разнородни новини 
и промяна в първоначалните ви плано-
ве. Налага се да действате според нови-
те обстоятелства и да покажете умение 
да импровизирате. А в работата ви чакат 
куп изоставени задачи.

Достигнали сте до важен момент, 
така че не позволявайте никакви пре-
пятствия да попречат на устрема ви. 
Настъпва решаващата фаза, свързана с 
нови възможности или освобождаване 
от стари проблеми. 

Моментът е важен за вас и сами зна-
ете, че за да успеете, трябва да дадете 
всичко от себе си. Разкрийте онова, на 
което сте способни. И нека не ви пла-
шат предизвикателствата. Имате доста-
тъчно сили, за да победите. 

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. Интим-
на радост. 

Наред с приятните има и неприятни 
изненади. Старайте се да държите емо-
циите си под контрол и не бързайте да 
изказвате мнение или да правите как-
вото и да било, без да обмислите ситу-
ацията докрай. 

Изчакайте развоя на събитията. Те ще 
ви подскажат какво трябва да направите и 
коя е най-печелившата тактика. Не става 
дума за обичайните всекидневни анга-
жименти, а за бъдещето на нещо важно 
за вас. 

Не приемайте всичко за чиста моне-
та. Следете случващото се внимателно 
и се постарайте да видите нещата в 
перспектива. Става дума както за лич-
ните, така и за служебните дела. В ин-
тимния живот емоциите са смесени.

Динамичен ден, изпълнен с много и 
най-различни събития, неочаквани шан-
сове и също толкова неочаквани пречки. 
Най-важното е да бъдете спокойни и да 
не позволите да ви извадят от равнове-
сие. 

Не се поддавайте на наплива от емо-
ции и не правете прибързани стъпки. Не-
обходимо ви е време, докато си изработи-
те ясно становище и добиете увереност 
в себе си. Става дума и за работата, и за 
бъдещето на нещо важно за вас. 

Моментът е важен за работата или 
бъдещето на важен за вас проект. Затова 
нека вашата вяра прерасне в дълбока уве-
реност и нагласата за победа ще ви отве-
де до целта. Хубавото е, че сте обградени 
с хора, готови да ви подкрепят.

11 * Св. Софроний, патр. Йерусалимски. Св. Софроний, еп. Врачански 
(Начало на Великия пост) (Сутринта утреня, часове, вечерня) (Веч. Велико 
повечерие с канона на св. Андрей Критски I част) (Тип. с. 424, с. 23)

12 Преп. Теофан. Св. Григорий Двоеслов. Преп. Симеон, Нови Богослов 
(Сутринта утреня, часове, вечерня) (Вечерта Велико повеч. с канона на св. 
Андрей Критски II част)

13 Св. Никифор, патриарх Цариградски (Прежд. лит.) (Тип. с. 425) (Ве-
черта Велико повечерие с канона на св. Андрей Критски III част)

14 Преп. Бенедикт (Вечерта Велико повечерие с канона на св. Андрей 
Критски IV част)

15 Св. мчк Агапий и 6-те мъченици с него (Прежд. лит.) (Вечерта Малко 
повечерие с Богородичен канон и акатист I статия) (Тип. с. 428)

16 * Тодорова събота. Св. мчци Савин и Папа (Злат. лит.) (Тип. с. 428)
17 † 1 Неделя на Великия пост Православна. Преп. Алексий, човек 

Божий. Прпмчк Павел. Гл. 1, утр. ев. 9, ап. Евр. 11:24-26 (с. 325), лит. ев. Ин 
1:43-51 (Вас. лит.) (Молебен на Неделя Православна) (Тип. с. 429)



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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