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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Само след броени дни ще 
настъпи астрономическата 
пролет. Тепърва ще започ-
ват да напъпват цветовете на 
дръвчетата и цветята, пре-
летните птички ще се върнат 
от топлите страни и цялата 
природа ще се радва на нов 

живот. Нека официално да 
изпратим зимата, а с нея и 
всички лоши неща, лошото 
настроение, сивото време и 
черните мисли. Да вдигнем 
очи и да видим красотата на 
нашия град, на нашата общи-
на, и на планината, под чийто 

взор минава живота ни. Да се 
радваме, че градската среда 
става все по-хубава и уредена 
и да я пазим. Да се наслаж-
даваме на възраждащата се 
природа и да се усмихнем. 

Честита ПРОЛЕТ, скъпи 
читатели!

Столична фирма е прояви-
ла сериозни намерения за из-

граждане на летище в района 
на Банско. Инвеститорите са 
набелязали 200 декара в зем-
лището на курорта в посока 
село Баня. Летателната пло-
щадка ще бъде използвана 

освен за кацане и излитане на 
малки части самолети, а така 

също ще има хангар за луксоз-
ни джетове. 

Основният приход на лета-
телните площадки идва от на-
емите, които плащат частните 
самолети, ползващи хангарите 

им, от полетите с развлекател-
на цел, от школите за пилоти, 

р а б о т е щ и 
там, или от 
у ч и л и щ ат а 
за парашут-
ни скокове. 
Такава е и 
идеята на ин-
веститорите, 
които искат 
да изградят 
л е т и щ е т о . 
И н в е с т и -
ц и о н н о т о 
н а м е р е н и е 
вече е пред-
ложено в об-
щина Банско, 
предстои ог-
лед на имо-
та, казаха от 
о б щ и н а т а . 
Летището ще 
допринесе за 

развитие на перлата в турис-
тическия бранш в България, 
курортния град Банско, както 
ще улесни и чужденците посе-
щаващи го особено в разгара 
на сезона.

Инвеститори със сериозни 
намерения в 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

Най-играното представление 
у нас – „Секс, наркотици, ро-
кендрол“ бе подарък от Община 
Банско за дамите от града, по 
случай 8-ми март - Междуна-
родният ден на жената. Преди 
представлението, Елена Калай-
джиева прочете поздравите-
лен адрес от кмета Икономов, 
в който се казва: Скъпи жени 
и момичета, майки, приятелки 
и вдъхновителки, мили дами, 
Обръщам към Вас, за да Ви по-
желая да бъдете все така нежни, 
красиви, вдъхновени, прекрас-
ни, да бъдете себе си! Нека да 
има много слънце, усмивки, 
споделени мигове и магия във 
всеки един Ваш ден! Нека Ва-
шата женската обич, топлина и 
усмивки винаги да озаряват све-
та! Благодаря Ви, че обгръщате 
нашия живот с ласка, мъдрост и 
благородство! Благодаря Ви, че 
ви има! Използвам случая, за да 
благодаря на Театъра на българ-
ската армия и неговите актьо-
ри затова, че донесоха своето 
вдъхновение при нас, точно на 

този ден... 
Още веднъж, мили дами, бъ-

дете щастливи, обичани и ус-
пешни! Весел и споделен праз-
ник!

На театър в празника

Дамите от администрацията 
в Община Банско бяха трогнати 
от жеста на кмета Георги Ико-
номов. Както всяка година, така 

и на този Осми март, градона-
чалникът подари на красивата 
част от Администрацията све-
жи цветя. С пожелание да бъдат 

винаги усмихнати, а празникът 
им - красив и споделен, той ги 
поздрави още в началото на ра-
ботния ден.

Дамите от администрацията 
в Община Банско бяха трогнати 

от жеста на кмета Георги Икономов

По традиция, 
и тази година 
дамите от Пен-
с и о н е р с к и я 
клуб в града 
получиха цве-
тя. На праз-
ничен обяд те 
бяха поздра-
вени от кмета 
Икономов, а 
всяка от тях по-
лучи цветя от 
градоначални-
ка. В тази общ-
ност винаги 
цари настрое-
ние, но жестът 
на внимание 
и уважение в 
женския праз-
ник, допринесе 
още повече за 
добрата атмос-
фера в клуба.

Жест на внимание към 
дамите от третата възраст 
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Великденският Пост е 
най-строгият и най-важният от 

всички постове. В този период 
се забранява дори да се пуши и 

да се пият алкохолни напитки.
Забранява се употребата на 

продукти с животински произ-
ход – месо, риба, мляко и яйца, 

както и белият хляб, гевреци, 
бонбони и майонеза.

Разрешените храни са расти-
телните: плодове - пресни или 
изсушени, зеленчуци, в това 
число и кисело зеле, туршии, 
кисели краставички.

От хлябовете е разрешен чер-
ният, типовият и сухарите. Мо-
гат да се ядат гъби, орехи, вся-
какви каши, приготвени с вода 
и е разрешено да се пие чай. На 
Благовещение и на Цветница 
е позволено в менюто да има 
риба.

Най-строго е постенето през 
първата и последната седми-
ца на Великденския пост. През 
Чистия понеделник - първият 
понеделник от Великденския 
пост - е прието пълно въздър-
жание от храна. В петъка на 
първата седмица се разрешава 
да се яде само варена пшеница, 
подсладена с мед или захар.

През останалото време: поне-
делник, сряда, петък – сухоеж-
бина: вода, хляб, плодове, зе-
ленчуци, компоти. Във вторник 
и четвъртък – гореща храна без 
мазнина.

В събота и неделя – храна с 
растителна мазнина. Отказва-
нето от някои видове храна не е 

главната цел на постене-
то. Основното му пред-
назначение е да извиси 
духовно човека.

Телесното пречиства-
не трябва да се съчетава 
с пречистването на ду-
шата. Истинският пост 
е отдалечаване от зло-
то, обуздаване на ези-
ка, смиряване на гнева, 
укротяване на похотта, 
прекратяване на клеве-
тите и лъжите.

Разумното въздържа-
ние от някои храни по 
време на постенето е по-
лезно за организма, тъй 
като наистина му дейст-
ва пречистващо. Но 
църквата дава на някои 
групи хора разрешение 
да не се пости.

Какво може да се яде през Великденския Пост
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Първата събота от Великия 
пост е голям празник както в 
църковната, така и в българска-
та народна традиция, за която 
са характерни популярните 
Тодоровденски кушии (надбяг-
вания) и  обичаите, свързани с 
отглеждането на конете, мага-
ретата и мулетата, поради което 
денят е известен и като Конски 
Великден. Много характерно 
е, че подобно надбягване не се 
среща сред нито един от съсед-
ните ни балкански народи, нито 
пък сред останалите славяни. 
Затова е основателна хиротеза-
та, че Тодоровденската кушия е 
свързана с културата на прабъл-
гарите, които са известни като 
велик конен народ. Тази събота 
се нарича Тодорова, Тудури-
ца/Тодорица, Тодоровчица, но 
най-често – Тодоровден и носи 
името на раннохристиянския 
мъченик Теодор Тирон. Това е 
вторият ден в годината когато 
се възпоменава неговата памет 
– първият е на неговия празник 
17 февруари. Възпоменаването 
на свети великомъченик Теодор 
Тирон в първата събота от Све-
тата Четиридесетница е свърза-
но с едно чудо, което е станало 
около половин век след негова-
та мъченическа смърт. Това е 
времето на константинополския 
император Юлиан Апостат (От-
стъпник). След като при негови-
те предшественици християн-
ството било обявено за основна 
религия в Римската империя, 
владетелят се опитал да възста-
нови като равноправни забране-
ните езически култове и всяче-
ски се опитвал да противостои 
на християните. Като знаел, че в 
първата седмица от Светата Че-
тиридесетница те спазват строг 
пост, той наредил на градона-
чалника на Константинопол 
всички зеленчуци и плодове 
на пазара да бъдат поръсени с 
кръвта от животни, принесени 
на езическите богове, та хрис-
тияните като ядат от тях да се 
осквернят. Но свети великомъ-
ченик Тедор се явил на сън на 
константинополския епископ и 
му казал, че всички плодове и 
зеленчуци на пазара са омърсе-
ни и християните да не купуват 
от  тях. А тези, които нямали 
храна у дома си, той посъветвал 
да ядат коливо – варено жито 
с мед. Константинополският 
епископ разказал на паството си 
за чудодейното явяване на све-
ти Теодор и така християните в 
Константинопол успели да спа-
зят строгия пост. В чест на това 
чудо на великомъченика на То-
дорова събота в православните 
църкви, след светата литургия, 
се освещава коливо и се раздава 
на вярващите. Тодорова събота 
е първият ден от поста, в който 
се отслужва същинска литургия 
и на нея постилите взимат пър-
вото причастие за времето на 
Великия пост. След това те вече 
могат да ядат храна, приготвена 

с растителна мазнина.

ТОДОРОВДЕНСКИ КУШИИ

На Тодоровден, след църков-
ната служ-
ба, мъжете 
и ергените 
извеждат 
конете из-
вън селото 
– на равно 
място и 
определят 
р а з с т о я -
нието за 
надбягва-
не. В ня-
кои се-
л и щ а 
м а р ш р у -
тът за над-
бягване се 
определя 
предварително или е постоянен 
всяка година – тогава през цяла-
та Тодорова неделя, от понедел-
ник до четвъртък мъжете извеж-
дат конете и препускат с тях по 
този маршрут – „за да свикнат 
и да бягат по права линия“. В 
семействата, в които няма мъж, 
който да язди добре, си наемат 
ездач и след надбягването го да-
ряват. Всички животни са добре 
нахранени, със сресани гриви и 
опашки и окичени с панделки, 
помпони и сини мъниста. Често 
опашките на конете са сплете-
ни на три като женска плитка и 
са украсени с мъниста. Цялото 
село излиза да гледа надбяг-
ванията, които на различните 
места имат различни названия 
– кушия, тудорица, домле, вар-
кане, надприпкуване.

По традиция преди началото 
на състезанието свещеникът 
благославя ездачите и конете с 
осветена вода – за здраве. Над-
бягванията традиционно са без 
седло, само със стреме. Ездечът, 
който финишира първи, е побе-
дител. Той получава награда – 
конят нова юзда, самар или чул, 
а стопанинът – най-често риза 
или пешкир, по-рядко овен. 
Наградата се осигурява или от 
цялото село, или от някой замо-
жен човек, а конските принад-
лежности се даряват от сараш-
кия еснаф. После победителят, 
яхнал своя кон, обикаля всичи 
домове, където го посрещнат 
радостно – стопаните дават на 
коня ненапита вода, а ездача 
черпят с вино, като взаимно си 
пожелават „Свети Тодор да по-
мага!“. В някои райони победи-
телят в надбягването обикаля 
само домовете на именниците. 
Надбягванията винаги завърш-
ват с общо хоро на мегдана.   

КОНСКИЯТ ВЕЛИКДЕН

Рано сутринта преди празнич-
ната литургия стопанките при-
готвят малки обредни хлябове 
– копито, конче, кукла, светито-
дор – които често са с формата 

на конче или подкова, украся-
ват ги с орехови ядки, скилид-
ки чесън и сол. После, заедно 
с варена царевица, ги раздават 
на близки и съседи за здравето 

на конете, да се раждат пъргави 
жребчета. Стремят се първи да 
раздадат хлебчетата или поне да 
не са последни, защото се вярва, 
че която жена последна разда-
де, конете в стопанството й ще 
хванат краста. При раздаването 
жените се подритват, подскачат, 
бягат или цвилят, наподобявай-
ки поведението на кобилите. 
Тези, които взи-
мат от хлебчета-
та и царевицата, 
също цвилят и 
подритват като 
коне. Обичаят 
е сходен с този 
на Власовден. 
От хлебчетата 
и царевицата се 
слага и в зобта 
на конете. Дру-
гаде приготвят 
специална ту-
доришка пита, 
която разчупват 
и също разда-
ват. Там където 
има параклиси 
или оброчища, 
посветени на св. 
Теодор Тирон, 
жените отиват 
и носят постен 
курбан – варен 
боб и хляб – кой-
то също раздават 
за зравето на ко-
нете. Същото се 
прави и когато 
се разболее ко-
нят или магаре-
то им. 

П о п у л я р е н 
е бил и обачи-
ят майките да 
къпят децата 
рано сутринта 
на Тодоровден, 
„преди да са се 
разтропали ко-
нете“ – за да са 
здрави и пърга-
ви, да не ги боли 
глава и да не се 
разболяват. След 
това жените си 

мият косите, като пускат във во-
дата слама от яслите на конете 
или слама, с която стопанинът 
е разтривал коня, подготвяйки 
го за кушията, вързана с червен 

конец – за да са със 
здрав и твърд косъм, 
както е опашката на 
коня, да са им дълги 
косите „както дълго 
бягат конете на куши-
ята“ и да не ги боли 
глава. Мръсната вода 
изхвърлят на улицата, 
след конете, когато ги 
отвеждат за надбягва-
нията. В някои стран-
джански села се спаз-
ва точно обратното 
– косите не се мият, за 
да не изсъхват посе-
вите. В Тракия жени-
те тичат след конете, 
когато ги извеждат за 

кушията, за да им растат косите.
    В Западна България е из-

вестен обичая в дом, където има 
младоженка, свекървата да я за-
веде на църква в петък вечерта 
преди Тодоровден. Двете зана-
сят тепсия, в която има варена 
царевица, а отгоре специален 
хляб – колак. Младоженката 
остава в църковния двор, а све-

кървата влиза в храма, където 
свещеникът прочита молит-
ва над донесената царевица 
и хляб. По обратния път към 
дома младоженката носи тепси-
ята и заедно със свекървата се 
подритват, също наподобявайки 
кобили – това се прави за да се 
раждат различни жребчета – по 
цвят и по пол. Благословената 
царевица се пръска в градина-
та, за да се роди това, което е 
посято и да не го унищожават 
къртици, а хлябът се разчупва и 
се раздава за здравето на коне-
те.  Подобен е обичаят, спазван 
в Троянско, но на самия Тодо-
ровден – свекървите завеждат 
на църква младоженките, които 
носят пита, намазана отгоре с 
мед.   На много места младо-
женките се подреждат в редица 
в църковния двор, а срещу тях в 
редица застават свекървите им. 
Невестите им подават от своя 
хляб, а после подреждат обща 
трапеза и докато си раздават от 
храната взаимно си повдигат 
полите. 

    Почти във всички райони 
на Тодоровден младите булки са 
дарявани със специални краваи 
– от кумовете и/или от роднини-
те им.

Тодоровден, Конски Великден
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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

ОМЛЕТЕНИ ПАКЕТЧЕТА

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
4 бр. яйца
5 ч.л. натурално нишесте
4 щипки сол, бял пипер и 

чесън на прах
300 г пилешко филе
4-5 бр. печени червени 

чушки
1 връзка пресен лук
1 бр. морков
1 ч.ч. царевица от консерва 

или замразена
2 с.л. соев сос
1 бр. белтък
олио за пържене

Начин на приготвяне
Яйцата се разбиват като за 

омлет и към тях се прибавят 
4 ч.л. нишесте, размито в 4 

с.л. вода. Овкусяват се със 
солта, белия пипер и чесъна 
на прах. От тази смес се из-
пичат четири омлета. Пилеш-
кото филе се нарязва на ивич-
ки, овкусява се със сол и към 
него се прибавя леко разби-
тия белтък и 1 ч.л. нишесте. 
В дълбок тиган се сгорещява 
олио, месото се изпържва 
до златисто и се изважда. В 

същата мазнина се изсипват 
наведнъж зеленчуците и се 
запържват 3-4 минути и тога-
ва към тях се връща месото. 
Добавя се соевия сос, разбър-
ква се и се оттегля от котлона. 
Така приготвената плънка се 
разпределя върху омлетите и 
се сгъват като пликчета.

От пролетта можем да поемем по нови две 
пътеки в красотата на величествена Пи-

рин. Хижа „Безбог“ – връх Полежан – хижа 
„Демяница“ – местността Демянишка 

поляна – това е единият вариант. Другия 
с прясна маркировка е хижа „Безбог“ – Де-
силишки циркус – хижа „Демяница“. Все 

от Безбог се поема. А до там – стигането е 
лесно. С кола до начална станция на лифта 
и после около половин час приятно пътуване 

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

Деликатната ви чувствителност ще 
позволи да отличите изпълнимото от 
неизпълнимото, полезното от безполез-
ното. Дайте достатъчно време, за да си 
изясните нещата в цялост и да добиете 
увереност в себе си. 

Предстои да разрешите конкретна 
задача и знаете, че за да успеете, трябва 
да дадете всичко от себе си. Разкрийте 
онова, на което сте способни. И нека не 
ви плашат предизвикателствата. Имате 
достатъчно сили, за да победите. 

Бъдете готови да действате според 
обстоятелствата, а най-добре ще е да си 
подготвите резервен вариант. Имайте 
едно наум, възможни са разнородни из-
ненади и в работата, и в личния живот. 
Неочакван обрат в любовта. 

Периодът е доста емоционален за вас. 
Идва с много и най-различни новини. Има 
и хубави, има и лоши. Старайте се да кон-
тролирате нервите си, за да не допуснете 
грешка или да изпуснете някоя дума. Не 
е време и за професионални инициативи. 

Ако направите решаващата крачка, 
скоро ще се доберете до независимостта, 
за която мечтаете. Може да става дума за 
работата, а може да се отнася и за нещо, с 
голямо значение за вас. Но в любовта без 
големи надежди. 

Изпълнен както с хубави, така и с 
неприятни изненади, периодът е емо-
ционален и доста хаотичен за вас. 
Случващото се сега очертава тенден-
циите на развитие по интересуващите 
ви дела. Домашни тревоги. 

Ще имате възможност да осъществите 
замисленото. При вас се появява точно 
онзи шанс, от който се нуждаете, така че 
постарайте се да се възползвате от добрия 
случай. Имате своето щастие в интимния 
живот. 

Гледайте на нещата мащабно, така 
ще видите перспективите. И не прене-
брегвайте интуицията си, ще ви подска-
же какви са мотивите на другите, също 
тенденциите за развитие на ситуацията. 
В работата сте в ново начало. 

Не се захващайте с работа, превиша-
ваща вашите възможности. По- добре 
проверете колко сили и средства трябва 
да вложите в осъществяването на свои-
те планове и дали сте готови на това. За 
някои тревогите са домашни. 

Ситуацията бързо се променя. Вло-
жете всички сили в започнатото, няма да 
съжалявате. Разпределете добре време-
то си и действайте. Нагласата за победа 
най-сигурно ще ви отведе до целта. Же-
лани домашни новости. 

Събитията са противоречиви, затова 
внимавайте да не станете жертва на за-
блуди или на собствените си завишени 
очаквания. Дошло е време да отделите 
плявата от зърното и да наблегнете само 
на онова, което наистина е реално.

18 Св. Кирил, патриарх Йерусалимски. Мчк Трофим и 10 000 мъченици 
в Никомидия

19 Св. мчци Хрисант и Дария. Мчк Мариан дякон
20 Преп. отци, избити в манастира „Св. Сава“. Св. Никита изп., архиеп. 

Аполониадски (Прежд. лит.) (Тип. с. 430)
21 Преп. Яков Изповедник, епископ
22 Св. свщмчк Василий, презвитер Анкирски. Мчца Дросида (Росица) 

Римска (Прежд. лит.) (Вечерта Малко повечерие с Богородичен канон и 
акатист II статия) (Тип. с. 430)

23 Св. прпмчци Никон и Лука Одрински (Злат. лит.) (Тип. с. 431)

24 † 2 Неделя на Великия пост Св. Григорий Палама. Преп. Захария. 
Св. Артемий, еп. Солунски. Гл. 2, утр. ев. 10, ап. Евр. 1:10-2:3 (с. 327), лит. 
ев. Мк 2:1-12 (Вас. лит.) (Тип. с. 431)



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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