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Природа, 
Традиции, 
Модерност

Предприемат се редица 
мерки срещу нередовните да-
нъкоплатци. 
Това каза 
Георги Ико-
номов, кмет 
на Община 
Банско.

Той уточ-
ни, че мер-
ките са 
по стоянно 
обаждане по 
т е л е ф о н а , 
с което ги 
п р и ка н ват 
да си пла-
тят; много 
редовно съ-
ставяне на 
актове за 
у с т а н о в я -
ване на за-
дължение, с 

цел да не се допусне изтичане 
на давностен срок; писма за 

доброволно изпълнение; съв-
местни действия с частен съ-

дебен изпълнител, които 
обаче са много трудни и 
бавни.

По думите му много 
често фирмите нямат как-
во да продадат и нямат 
банкови сметки, които да 
бъдат запорирани, тоест 
много често тези дейст-
вия остават без резултат 
и те няма какво друго да 
направят по закон.

„Според мен е много ва-
жна една кампания, която 
провеждаме в момента 
– тя е вече от 4-5 години 
– точно по време на да-
нъчната кампания хората 
от общината получават 

ГЕОРГИ ИКОНОМОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО:

Предприемат се редица 
мерки срещу нередовните 

данъкоплатци

(Продължава 
на стр. 3)

За поредна го-
дина се проведе 
т р а д и ц и о н н ат а 
приятелска среща 
по ски-алпинизъм 
за Купа „Пройка-
та“, организирана 
в чест на един от 
водещите българ-
ски алпинисти - 
Николай Проев, 
загинал трагично 
на експедиция в 

Най-масовият старт по ски-
алпинизъм на Балканите – „Купа

Пройката“, бе даден в Банско

(Продължава 
на стр. 2)
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Община Банско и Център за 
творческо обучение ще наг-
радят двама ученици с пълни 
стипендии за космически лагер 
през 2019 г.

Две пълни стипендии за учас-
тие в международен космиче-
ски лагер Space Camp Turkey 
ще предоставят Община Банско 
и Център за творческо обучение 
в конкурс за есе или видео есе. 
За стипендиите могат да кан-
дидатстват ученици на възраст 
между 9 и 15 години от Бан-
ско с интереси в наука-
та, технологиите и 
владеят англий-
ски език, тъй 
като обуче-
нието ще се 
осъществя-
ва само на 
английски. 
Желаещите 
за участие 
трябва да 
напишат ав-
торско есе или 
видео есе до 22 
април 2019 г. по една 
от следните теми:

Тема 1: Промени ли НАСА 
света за 60 години?

Тема 2: Екзопланетите - Нови 
светове

Тема 3: Изненада! Аз съм из-
вънземно!

Конкурсът се провежда в 
рамките на новосформирано-
то през 2019 г. сътрудничество 
между Община Банско и Цен-
тър за творческо обучение в об-
ластта на образованието. Сти-
пендията покрива разходите 
по 6-дневния престой, храната, 
таксата за участие и пътуване-
то на децата (без допълнителни 
дневни пари) и е в размер на 
1250 долара.

Обемът на творбите за кон-
курса не трябва да надхвърля 
400 думи или 5 минути, а кан-
дидатурите се приемат онлайн 
до изтичането на крайния срок 
на 22 април в 00:00 ч, а резул-
тати ще бъдат обявени до 26 
април 2019 г. Двамата стипен-

дианти ще имат възможност да 
се обучават в космическия ла-
гер Space Camp Turkey заедно с 
връстници от цял свят

Желаещите могат да кан-
дидатстват за стипендия на 
сайта на Space Camp Turkey 
в България - spacecamp.cct.
bg или директно през този 
линк или на https://forms.gle/
pzw3CvSsEouUiXD96.

За допълнителни въпроси мо-
гат да пишат на spacecamp@cct.

bg или да се свържат с орга-
низаторите на телефон 

0882 506 425.

ЕТО И 
МАЛКО 
ПОВЕЧЕ 
ИНФОР-
МАЦИЯ 
ЗА КОС-
МИЧЕ-
СКИЯ 

ЛАГЕР:

Space Camp 
Turkey e учеб-

но-тренировъчен ла-
гер, създаден през 2000 

година по модел на NASA в гр. 
Измир, Турция.

Лятната програма на Space 
Camp Turkey развива познания-
та на децата в науките астроно-
мия, физика, математика, техно-
логии, биология и други науки. 
Космическият център дава въз-
можност на участниците да 
преминат през реална подго-
товка за мисия в космоса. Част 
от заниманията им включват 
работа с астронавтски костюми, 
пребиваване в изкуствена без-
тегловна среда, използване на 
тренажори за астронавти и на 
совалката Discovery, отглеждат 
растения в безпочвена среда и 
други.

Координатор на програмата 
Space Camp Turkey за България 
е Център за творческо обуче-
ние, който работи в тясно съ-
трудничество с тренировъчния 
център Space Camp Turkey вече 
15 години.

Спечелѝ 
пълна стипендия 

за Space Camp 
Turkey 2019 сега!

Хималаите. Сто тридесет и че-
тири участници в три различни 
групи и три отделни маршрута 
се състезаваха в Пирин плани-
на. Тази година в състезанието 
се включи и кметът на община 
Банско – Георги Икономов, кой-
то спечели трето място в една 

от групите. Той бе награден, а 
поздравът към него гласеше - 
повече кметове да взимат него-
вия пример, като участват в по-
добни състезания. Специални 
гости на награждаването бяха 
Радко Марков и Николай Грън-
чаров - многократни републи-
кански шампиони по ски-алпи-
низъм. Споменът за Николай 

Проев събира всички приятели 
и състезатели по ски-алпини-
зъм, които споделят любовта 
към планината, спортното бла-
городство и приятелството. 

Организатори на състезание-
то са Сдружение за планинар-
ство “Н. Проев - Пройката” и 
Асоциация „Свободни плани-
ни“.

Най-масовият старт по ски-
алпинизъм на Балканите – „Купа

Пройката“, бе даден в Банско

(Продължение от стр. 1)



3СЕДМИЧНА МОЗАЙКА

по една листовка със заглавие 
„Къде вложихме парите от Ва-
шите данъци“, и там по-сбито е 
обяснено колко пари са събра-
ни от местни данъци и такси 
за миналата година и какво сме 
направили с тях – какви проек-
ти са реализирани, кои улици са 
ремонтирани, така че хората да 
видят нагледно какво се случва 
с техните пари“, отбеляза Геор-
ги Икономов.

Той допълни, че друго което, 
което прави Общината за първи 
път е, че има отстъпка на дома-
кинствата с 3% от такса смет 
за тези, които използват еколо-
гично гориво, независимо дали 
става дума за централно топло-
снабдяване, или термопомпи и 
газ, с цел подобряване качест-
вото на въздуха.

Градоначалникът посочи, че 
до момента имат подадени око-
ло 100 такива заявления.

(Продължение от стр. 1)

Предприемат се редица 
мерки срещу нередовните 

данъкоплатци

Ден преди последните стар-
тове от календара на БФСки, на 

финала на писта Томба бяха на-
градени най-добрите участни-
ци в 11-ото издание на проекта 
"Научи се да караш ски". Мал-
ките скиори получиха своите 
отличия от Георги Бобев, вице-
президент на БФСки и генерал-
ния секретар Пепа Мицева. 

На първи април надпреварата 

за купа „Капи” II кръг и купа 
„ЮЛЕН” постави пред предиз-
викателство младите алпийци 
във възрастова група от 14 до 
16 години. В дисциплината су-
пер гигантски слалом за купа 
„Капи” II кръг при момичета до 
14 години, купата грабна Бояна 
Радева -„Юлен”, трета се класи-
ра Стефани Вълева - „Юлен”, 
шеста в надпреварата е Симона 
Цекова „Банско”, а съотборнич-
ката и Александра Карадимова 
се класира на осмо място. При 

момчетата в тази възраст с ку-
пата триумфира Борислав Ха-

джистоянов - „Юлен”, а Иван 
Кузманов -„Юлен” се класира 
трети. Юлия Златкова е с по-
редна победа при момичета-
та до 16 години, веднага след 
нея състезателката на ски клуб 
„Банско” Лиляна Питова и на 
четвърто място - Ива Скабрина 
- „Банско”. При момчета в тази 

възраст първи е Костадин Кафе-
ринов - „Юлен”, втори Николай 
Лечев - „Юлен”, а Никола Геор-
гиев -„Банско” се класира осми.

Веднага след това беше даден 
и старта за купа „Юлен” - супер 
гигантски слалом. Умората не 
попречи на състезателите да да-
дат най-доброто от себе в тази 
надпревара. 

Първа на стълбичката и носи-
телка на купата при момичетата 
до 14 години е Стефани Вълева 
- „Юлен”, а състезателката на 

ски клуб „Банско”, Александра 
Карадимова се класира шеста.

При момчетата до 14 го-
дини Борислав Хаджистоя-
нов - „Юлен” се клара вто-
ри, на трето място е Иван 
Кузманов -„Юлен”. Поре-
ден подиум за Юлия Злат-
кова -„Юлен”, а Лиляна 
Питова - „Банско” остана 
на второ място, само на 29 

с т о т -
ни от 
победител-
ката. Ива 
С ка б р и н а 
- „Банско” 
е шеста в 
усилената 
н а д п р е -
вара. При 
момчетата 
до 16 годи-
ни пръв е 
Ко с т а д и н 
Каферинов 
- „Юлен”, 
а Никола 
Георгиев - 
„Банско”се 
нареди на 
шесто мяс-
то.

С най-ат-
рактивната 
дисципли-
на беше от-

белязан и финала за този сезон 
в тези възрастови групи. Пара-
лелния слалом за купа „Капи” - 
II кръг, е най-очакваното състе-
зание, в което бяха поканени да 
участват само най-добрите със-
тезатели. При момичетата до 
14 години до финала достигна 
Бояна Радева - „Юлен”, втора 
е Стефани Вълева - „Юлен”,до 
полуфинал достигна Виктория 
Вачева - „Юлен”, която се на-
реди на трето място, а състеза-
телките на ски клуб „Банско” се 

пребориха за четвърт финала, 
като Симона Цекова се класира 
шеста, а Александра Карадимо-
ва зае осмо място.

Големи изненади поднесоха и 
момчетата в тази възраст, като 
Иван Кузманов - „Юлен” се 
пребори за полуфинал и се кла-
сира трети.

Момичета до 16 години Юлия 
Златкова - Юлен” се окичи със 
златото, Ива Скабрина - „Бан-
ско” достигна до полуфинала 
и се класира четвърта. Лиляна 
Питова - „Банско” остана пета 
след четвърт финала. При мом-

четата до 16 години на голям 
финал Костадин Каферинов - 
„Юлен” е с второ място, на ма-
лък финал трети е Иван Главчев 
- „Юлен”.

Призьорите бяха наградени 
от Георги Главчев (Юлен), ди-
ректор на състезанието, Стефан 
Георгиев (БФСки) и Иво Димов 
(Юлен) и Иван Гребенчарски 
(БФски).Пълните резултати са 
на www.bfski.com. Утре отново 
в ски зона Банско ще се проведе 
паралелен слалом за купа "Боби 
Марвиков" за деца до 12 годи-
ни.

Стартове на макс и успехи за алпийците 
на Банско в края на ски сезона
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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

ПРОДАВАМ 
фризер
Улица 

„Захари Стоянов“ N8
Телефон за връзка: 

0896 007196, 
Надежда Стойчева

Състезателите от ски клуб 
„Банско“ изпращат един успе-
шен сезон, изпълнен с много 
емоции, победи и върхови кла-
сирания. Равносметката за из-
миналата състезания са общо 
14 медала във всички възрасто-
ви групи и 58 класирания от 
4-то до 10-то място. Алпийците 
успяха да спечелят една победа, 
6 втори места и 7 трети. Всич-
ки тези успехи са постигнати с 
подкрепата на Община Банско 
и кмета Георги Икономов. Тре-
ньорите, под чието ръководство 
се състезаваха алпийците, са 
Милена Чакърова, Саша Бист-
рина и Елена Клечорова.

Успешен сезон 
на състезателите

от ски клуб 
„Банско“

Кръст, висок два-

найсет метра, се 

извиси до параклиса 

"Свети Дух" в село 

Кремен, дарение 

от Венислав Халев. 

Параклисът също е 

е изграден от него и 

семейството му.

ФОТООКО

ФОТООКО

Концертен комплекс „Бълга-
рия” - София съ-
бра под покрива 
си влюбени в 
пианото хора, за 
които музиката 
не е професия, 
а удоволствие. 
В престижния 
конкурс взе 
участие и класа 
по пиано към 
Читалище „Ни-
кола Вапцаров”, 
с преподавател 

Марина Иванова. Стефани Гар- динър за първи път стъпи на 
конкурсния подиум и журито 
я отличи със сребърен медал. 
Сребърен медал грабна Викто-
рия Григорова като за пореден 
път доказа, че талантът съче-
тан с труд и постоянство, вина-
ги е възнаграден. Тази година 
VIVAPIANO бе посветено на 
осемдесет годишнината на бъл-
гарския композитор Крум Таба-
ков. Участниците включиха в 
конкурсната си програма и пие-
са от клавирния цикъл „Детски 
рисунки” на автора.

Пианисти от Банско на осмото издание 
на международния конкурс 

за пианисти – непрофесионалисти

Традиционното със-
тезание по ски за ве-
терани бе последното 
от зимния спортен ка-
лендар на Община Бан-
ско. Организатори на 
мероприятието, в кое-
то взеха участие близо 
120 човека, бяха Спор-
тен клуб на ветерани-
те, Община Банско и 
“Юлен” АД.  Мъжете и 
жените се състезаваха 
в три дисциплини - ски 
алпийски дисциплини, 
ски бягане и ски рали, а 
най-добрите получиха 
грамоти и медали.

Събитието бе при-
дружено с музика, хора, 
смях и настроение, а 
кметът на Банско - Ге-
орги Икономов награди 
част от победителите.
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ЛАЗАРОВДЕН - 20 АПР 2019

Именници: Лазар, Лазаринка
Лазаровден е предпоследната 

събота преди Великден, а Цвет-

ница е след него - в неделята. 
Тези два празника имат богата 
народна обредност, честват се и 
като именни дни.

Според българската народна 
традиция,Лазаровден или "Ла-
зарица", "Лазарова събота" е 
празник на нивите, пасбищата и 
горите, но и празник на момиче-
тата, които, след като лазаруват, 
могат публично да се момеят, да 
се обличат и държат така, че да 
ги харесват ергените, да имат 
любим, да се омъжват. Денят 
се нарича още Лазарова събота, 
Лазарица, Лазар. Три обредни 
ритуала са свързани с него - ла-
заруване, избиране на кумица 
и боенек. И трите са свързани 
с прехода към моминството, с 
любовта и задомяването.

На този ден групи от по 
шест-седем момичета на въз-
раст от 10 до 16 години, обле-
чени в празнични дрехи или 
невестински костюми и заки-
чени с венци и китки, обикалят 
домовете в селото, като пеят 
обредни песни за всеки член от 
семейството, възхваляват деца, 
стари, млади, моми, ергени, не-
вести, както и овчари, говедари, 
коняри. Домакините ги даряват 
с яйца и пари. Вярва се, че къ-
щата, в която са влезли и пели 
лазарки, ще бъде честита през 
цялата година. Лазарките об-
хождат горите, реките и лива-
дите. С песен навлизат в нивите 
и пожелават богата реколта от 
раззеленилото се жито.

Православната църква отбе-
лязва църковния празник Лаза-
ровден, който е с подвижна дата 
и винаги е в предпоследната съ-
бота преди Великден. В кален-
дара на християнската църква 

празникът е свързан с един от 
най-вълнуващите евангелски 
сюжети - на възкресението на 
Лазар, живял в град Витания, 
близо до Йерусалим. Според 
евангелието, когато Спасителят 
е в земите отвъд река Йордан, 
Лазар се разболява и умира. Ко-
гато месията се връща, възкре-
сява покойника на четвъртия 
ден от неговото погребение в 
знак на благодарност за прояве-
ното от него гостоприемство.

Според средновековни ръко-
писи, Лазар живее още 30 годи-
ни в строг пост и въздържание 
и е провъзгласен за първи епис-
коп на град Китион на остров 
Кипър. На Лазаровден църквата 
отбелязва с празнична литургия 
възкресението на Лазар, както и 
паметта на свети мъченик Ла-
зар Български, измъчван и убит 
на 23 април 1802 г.

ЦВЕТНИЦА (ВРЪБНИЦА) - 
21 АПР 2019

Цветница се празнува в неде-
ля след Лазаров ден.

Именници: Имен ден праз-
нуват всички, които носят име-
на, произлизащи от названия 
на растения, дървета: Иглика, 
Божура, Виолета, Върба, Вър-
бан, Върбинка, Гергин(а), Гроз-
дан(к)а, Далия, Дафина, Делия, 
Делян(а), Дилян(а), Детелин(а), 
Жасмина, Здравка, Здравко, 
Зюмбюл(ка), Ива, Иглика, Ка-
лин(а), Камелия, Карамфил(к)

а, Китка, Камен, Латинка, Лили, 
Лила, Лилия, Лиляна, Лора, 
Люлина, Марга-
рита, Магнолия, 
Малина, Невен(а), 
Цветан(а), Цено, 

Цветели-
на, Ясен, 
Я в о р , 
Петуния, 
Ралица.

П р а з -
н и ч н ат а 
трапеза: 
Въпреки, 
че е пост, 
п р а в о -
славната 
ц ъ р к в а 
позволя-
ва на този 
ден да се 
п од н е с е 
риба на 
празнич-
ната тра-
пеза.

В ъ з -
к р е с и л 
в събота 
Л а з а р , 
Христо с 
влиза в 
Йерусалим, възсед-
нал магаре, а хората 
го по-
с р е -
щ а т 
с па-
лмови 
клон -

ки, които пос-
тилат на земята 
пред краката 
му и с радостни 
възгласи „Осан-
на“. На този ден 
в Българската 
П р а в о с л а в н а 
църква се от-
служва молитва 
и се освещават 
върбови клон-
ки, които заме-
нят палмовите 
клонки (оттам 
идва и другото 
наименование 
на Цветница – 
Връбница). На 
самия празник 
след тържестве-
ната Литургия, 
с в е щ е н и ц и т е 
ги раздават на 
вярващите. Ос-
вещаването се 
извършва на 
нощно бдение 
в събота вечер. 
Християните ги 
отнасят в дома 
си за здраве на 
здравите и за 
излекуване на 
болните. Вярва 
се, че осветена-
та върба пази от 
зло и затова се 
поставя върху 
домашната ико-
на, а на входната 

врата се окача върбово венче, 
които стоят до следващата го-

дина.
Народът нарича Цветница 

още Цветна неделя, Вая, Кук-
ленден. Момите, лазарували 

предния ден, се 
събират на реката 
(кладенеца или 
чешмата), като 
всяка носи свое 
венче и омесения 
предварително 
обреден хляб, 
който прилича 
на човешка фи-
гура (затова и се 
наричат "кукла") 
и изпълняват 
обичая "кумиче-
не". Парчета от 
хляба и венчета-
та се нареждат 
върху дъсчица и 
се пускат по те-
чението. Момата, 
чието венче изле-
зе най-напред, се 
избира за "куми-
ца" – вярва се, че 
тя ще се омъжи 
първа и повежда 
моминското хоро 
към своята къща. 
Момите "говеят", 
т.е. мълчат пред 
кумицата до Ве-

ликден, когато отиват с червени 
яйца в нейния дом.

Празниците ни през април
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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

ЛОВДЖИЙСКА 

БАШ МЕРАКЛИЙСКА КАПАМА
М. АПРИЛ

Читалище „Н. Вапцаров“

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

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

28 АПРИЛ

Централен площад „Н. 
Вапцаров“

Празничен Великден-
ски концерт и конкурс за 
най-здраво великденско яйце, 
съвместна проява  на читали-
ще „Н. Вапцаров“ и  Община 
Банско

06 МАЙ

Площад „Независимост“ 
– гр. Добринище

„Гергьовски люлки“ – въз-
раждане на традицията

06 МАЙ

Площад – с. Места

Честване празника на с. 
Места 

09 МАЙ

Читалище „Н. Вапцаров“

Честване на Деня на Европа

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
 100 мл олио
 3 бр. пуешки бутчета
 500 г месо от дива свиня (шарено, но 

не чисти гърди)
 500 г телешко месо
 1/2 бр. заек (може и див)
 150 г пушена наденица
 200 г кървавица
 200 г суджук
 1 бр. кисела зелка
 2 ч.ч. белени и нарязани домати от 

консерва
 2 глави стар лук
 2 стръка праз
 3-4 скилидки чесън
 5-6 бр. сухи червени чушки
 80-100 г сухи горски гъби (по възмож-

ност манатарки)
 300 мл червено вино
 1 ч.л. черен пипер на зърна
 1 ч.л. смлян черен пипер
 1 ч.л. смлян кимион
 10 зърна бахар
 1 ч.л. червен пипер
 5-6 дафинови листа
 100 г брашно
 сол

Начин на приготвяне
Ястието се приготвя в голям глинен 

гювеч. В част от олиото се запържват пу-
ешките бутчета и заешкото месо до зла-
тисто. Когато са готови се слагат в гювеча. 
В същото олио се запържват до полуго-
товност нарязаното на по-едри парчета 

(колкото яйце) свинско месо, изважда се 
и също се слага в гювеча. Телешкото месо 
се слага сурово, нарязано на парчета със 
същата големина като свинското.

Празът се изчиства, нарязва и задушава 
в същото олио от месата. Когато е почти 
готов се прибавят сухите чушки, наряза-
ни на едри парчета, и се запържва за още 
малко. Цялата смес се добавя към месото 
в гювеча.

Пушената наденица, суджукът и кърва-
вицата се нарязват и се затоплят за някол-
ко минути в тиган с малко мазнина - да си 
пуснат аромата - като се разбъркват и след 
това се добавят в гювеча. Лукът се наряз-
ва на полумесеци и се задушава в мазни-
ната от колбасите, добавят се нарязаните 
домати и чесънът, нарязан на едро. Вари 
се за 5-6 минути и се изсипва в гърнето.

Зелката се нарязва, слага се в гювеча и 
се добавят и гъбите, виното и подправки-
те. Разбърква се внимателно и добре. До-
бавя се 200 мл вода и се захлупва с капак. 
Омесва се меко тесто от брашното и 250-
300 мл вода и се него се облепва плътно 
съба на капака, така че да не излиза пара 
от там. Гювечът се слага във фурната, на 
ниско или средно ниво, на умерена темпе-
ратура. Пече се около един час, след което 
температурата се увеличава на 250 С за 
30-40 минути, а след това се намалява на 
150 С и се оставя да се задушава за около 
два и половина - три часа.

Когато се извади гърнето от фурната се 
оставя да постои за около половин час и 
след това се отваря с помощта на нож.

Магдалена Балабанова и Янек Мазулов пре-
пълниха салона на читалището в Добрини-
ще с почитатели, дошли да се насладят на 
техния професионален, красив и вълнуващ 
концерт. Публиката изпращаше всяко из-

пълнение на младите творци със заслужени 
аплодисменти.
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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.

Днешните новини са противоречиви, 
внимавайте да не станете жертва на заблу-
да или на собствените си завишени очак-
вания. Дошло е време да отделите плявата 
от зърното и да наблегнете само на онова, 
което наистина е реално. 

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. 

Не правете прибързани стъпки и не 
се поддавайте на наплива от емоции. 
Преди всичко обмислете ситуацията 
докрай и подхождайте към делата си 
критично, отделяйки възможното от не-
възможното.Служебни ядове. 

Време е да се преустройвате. Пред-
чувствието никога не ви е лъгало, послу-
шайте вътрешния си глас и сега. Не става 
дума за обичайните делнични проблеми, а 
за нещо със специално значение за вас. Не 
е време за професионални инициативи.

Играйте само на сигурно и бъдете 
предвидливи. Осъществяването на пла-
новете ви се отлага по независещи от 
вас причини, така че не ви остава нищо 
друго, освен търпеливо да изчакате 
по-добро време. Домашни тревоги.

Ето го периодът на изненадите. Само 
че наред с приятните, има и неприятни. 
Старайте се да държите емоциите си под 
контрол и не бързайте да изказвате мне-
ние или да правите каквото и да било, 
без да обмислите ситуацията докрай.

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. 
Напрежение личи и на работното място. 

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. При 
някои стартират домашни промени. 

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.

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. 

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. Оживление има и 
в любовта.

15 Св. апли от 70-те Аристарх, Пуд и Трофим
16 Св. мчци Агапия, Ирина и Хиония
17 Преп. Симеон Персидски. Преп. Акакий, еп. Мелитински (Прежд. 

лит.) (Тип. с. 442)
18 Преп. Йоан. Св. мчк Виктор
19 Преп. Йоан Ветхопещерник. Св. Пафнутий, еп. Йерусалимски 

(Прежд. лит.) (Тип. с. 442) (Вечерта Малко повечерие) (Тип. с. 442)
20 * Лазарова събота. Преп. Теодор Трихина. Св. св. Григорий и Ана-

стасий, патр. Антиохийски (Злат. лит.) (Тип. с. 442)
21 † 6 Неделя на Великия пост Връбница Цветница. Св. свщм-

чк Януарий, епископ. Мчк Теодор Пергийски. (Всичко на празника) 
(Злат. лит.) (Разрешава се риба) (Тип. с. 443-444) (Вечерта Последо-
вание на Жениха) (Тип. с. 445)
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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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