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Информационен седмичник за Банско и региона • Брой 22 (161), Година IV, 27 май – 2 юни 2019 г. • Разпространява се безплатно
Мили деца, в навечерието
сме на Международния ден
на детето - най-слънчевият,
най- веселият и жизнерадостен празник, посветен на вас,
децата от целия свят. Вашите
усмивки, светлинките в детските ви очи, правят този ден
вълнуващ и незабравим и за
нас, възрастните. Вие сте найхубавият подарък в живота
ни, нашето бъдеще, нашата
надежда и вяра в доброто и
красивото. Ние, възрастните,
ви подаряваме цялата си обич
и ви пожелаваме, дори когато
ви е трудно, да не губите детското си очарование, да останете весели и слънчеви деца,
искрени, щастливи, жизнерадостни. Нека детството ви в
нашия град, в нашата община,
бъде едно приказно приключение с безкрайни игри, много приятели, веселие и смях.
Бъдете здрави, винаги усмихнати! Мечтайте и помнете, че
много ви обичаме!
Георги Икономов,
Кмет на Община Банско

Георги Икономов връчи почетния
знак на кмета на Катрин Гемкова –
европейска шампионка по таекуон-до
Седемнайсти май - Денят на
българския спорт и професионален празник на работещите
в тази сфера, бе отбелязан в
Банско с редица прояви, в които се включиха спортни деятели, спортисти, ученици и много граждани.
Празникът започна в Градския Парк и бе открит от кмета
на Общината Георги Икономов, който веднага се включи
във всички състезания. След
детския крос по алеите на парка, празникът продължи със
Спортотека и детски състеза(Продължава на стр. 4)
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ФОТООКО
Денят на българската писменост, просвета и култура, е

дело, на академичните среди и
журналистите, на дейците на

един от пресветлите дни на
народа ни. Това е денят, в който благодарим на всички, които се грижат за опазването на
културно-историческото
ни
наследство, на дейците на читалищното и на библиотечното

образованието, на всички, които пазят жив пламъка на просвещението.
По този повод, кметът на Общината Георги Икономов отново се срещна с учителите-ветерани на празничен обяд. Тази

негова ежегодна среща е израз
на уважението и респекта към
бившите
преподаватели, които,
тук в Банско, са
на особена почит.
Въпреки, че вече
не са практикуващи, за тях Денят
на Светите братя
остава
завинаги
най-вълнуващ, и
завинаги свързан
с младостта и професионалната им
реализация. Със
своите ежегодни
срещи, кметът успява да им вдъхне
самочувствие
и
увереност. Да им
покаже, че те, нашите учители, не
са забравени от
обществото. Икономов им благодари за професионализма, любовта и добротата, които години наред даваха
от себе си и им пожела здраве,
житейско благополучие и още
много щастливи срещи с учениците им.

ПГЕЕ – Банско,
на Webit.Festival Europе 2019
Ученици от ПГЕЕ – Банско
имаха възможност да посетят
Webit.Festival Europе 2019 и
да видят част от най-големите

транспорт между планетите,
персонални летателни системи,
робот, съдържащ биологически
компоненти – киборг, бионични

технологични
изобретения
като хуманоидни роботи, футуристични системи за живот и

протези и хардуерни и софтуерни подобрения за хора, виртуални хирургически операции - бъ-

дещето на медицината и много
други иновации.
Webit.Festival Europе 2019 е
съвместна инициатива на Министерството на образованието и науката и
Фондация Webit под
патронажа на Министъра на образованието
Красимир Вълчев.
В Зала1 на НДК
изявени
български
ученици от елитни
гимназии
беседваха с основателите на
едни от най-големите
и успешни компании
в света, в областта на
дигиталния маркетинг
и реклама, киберсигурността, образованието,
градовете,
медиите,
медицината, отбраната, парите и финансовите технологии, климатичните промени и
човечеството във века
на изкуствения интелект. Младите хора
бяха силно вдъхновени от техните постижения и бъдещето на
професиите.

ФОТООКО

Моменти от монтирането на новия мост над река Глазне
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„Младите хора – големият капитал на Банско“ –
традиционна среща на Георги Икономов със зрелостниците
СУ „Неофит Рилски“ подари
на банскалии и туристи
своя фолклорен празник
„На разкръстицата“

Дни преди да
чуят последния
училищен звънец, зрелостниците от трите
професионални
гимназии в града
отново се срещнаха на стилен
коктейл с кмета
на Общината –
Георги Икономов. В непринудена, приятелска
обстановка Икономов разговаря
с бъдещите абитуриенти за техните надежди,
мечти и планове
след завършване на средното
им образование.
Ежегодните срещи на Кмета
преминават под
наслов „Младите хора – големият капитал на
Банско".
Тази
година той им
пожела да имат
високи
хоризонти в живота,
да бъдат позитивни, да бъдат
добри хора и да
мислят смело за
бъдещето.
„Обичайте
родния край и
страната си, за
да останете тук
и направите нещата такива, каквито бихте искали да бъдат!“,
завърши своето
слово Икономов.

“Всяка сутрин слънцето целува бялото чело на Пирин, измива очите си в бистрите води
на Глазне и вече прогледнало,
окъпва със светлината си Банско.То, Банско, всяка сутрин си
е същото , а все различно - като
магия, като приказка… Сякаш
времето е спряло.”С тези думи
започна фолклорния празник
във Велянова къща в късния
следобяд на 15 май 2019г. Верни на банската културна традиция през месец май, ученици
и учители от Средно училище
„Неофит Рилски”-„сториха поклон”на родния фолклор, като
пресъздадоха детски игри, обичаи и обреди. Присъстващите
гости си тръгнаха заредени с
чувства на родолюбива гордост след чутите думи на преклонение към родното - бански
„лонджи”и автентични песни,
изпълнени с много певческо
майсторство. Красотата на пиринските танци оживя във всяко
сърце...
Окъпана от слънцето, Велянова къща стана жив декор на
детския празник, а Банско уж е

същото, „а все различно - като
магия, като приказка…”.
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Малки „абитуриенти“ от ДГ „Здравец“ вдигнаха на крака публиката
„Пате“, „Гъбка“, „Калинка“,
тези сладки имена са на три детски групи в ДГ „Здравец“ - Банско. Тази вечер малките артисти
от трите групи забавляваха със
своите непринудени и артистични изпълнения на сцената
на читалище „Никола Вапцаров“ родители, учители, и много
граждани . Веселият празник бе
по повод тяхното „дипломиране“
от детската градина и преминаването им в първи клас. Под вещото ръководство на своите учи-

телки Фиданка Пандева, Ивана
Лечова, Миглена Пъйкова, Весела Черешарова, Нина Тоскова и
Валентина Даутева, дечицата се
раздадоха и предизвикаха у публиката възторг и аплодисменти.
Кметът на Банско ги поздрави за
тяхното вдъхновение и прекрасна игра и каза, че Банско с право може да се гордее със своите
най-малки граждани. Георги
Икономов пожела пътят на малчовците и занапред да бъде лек
и щастлив.

(Продължение от стр. 1)

ния. Денят приключи със специална церемония, на която кметът

бове:
– Никола Калистрин СК „АлПирин” ски алпинизъм
– Даниела Кадева СК „Банско”

Икономов награди изтъкнати
спортисти, спортни клубове и
спорни деятели. Градоначалникът връчи голямата награда „По-

– биатлон
– Благой Тодев СК „Банско” –
биатлон
- Тодор Малчов СК „Банско”-

Трендафилов
основател на
СК „Добринище”

ски бягане
- Даниел Валеюв – СК „ХОУК”
– таекуондо
- Бояна Радева СК „Юлен”- алпийски ски
- Иван Главчев СК „Юлен”
- Юлия Златкова СК „Юлен”

- Ангел Чакъров
Иван
Везьов – спейшълолимпикс
- Ски клуб
Банско – ал-

Георги Икономов връчи почетния знак на кмета
на Катрин Гемкова – европейска шампионка по таекуон-до

четен знак на Кмета“ на Катрин
Гемкова – европейски шампион по Таекуон-до. За заслуги
към спорта и високото спортно
майсторство, отличия получиха
и следните спортисти, отбори,
школи, спортни деятели и клу-

- ДЮШ ФК Банско
-Спортен клуб на ветераните
- Георги Кавръков
- Николай Кехайов
- Георги Джолев - за дългогодишна и успешна треньорска
дейност
- Христо Воденичаров – 30
години първия
банскалия
на
олимпиада
Костадин

пийски дисциплини
- СК „АлПирин”ски
- СК „Добринище”
-Женски футболен отбор „Електрон”.
Още един ден,
наситен от събития в Банско - първият
български
град, обявен за Европейски град на
спорта.
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История на Банско
(Продължение
от миналия брой!)

Преработваните в Банско
кожи (сахтиян) и висококачественият памук от беломорските
селища намират добър пазар
във Виена, Лайпциг, Будапеща,
Париж и другаде. И сега старите банскалии разказват, че по
онова време са ходили в Солун
и Кавала на "ишчилък" - чепкане на памук, а стадата са откарвали на "кашла" през зимата по
беломорските пасбища.
В тези европейски градове
търговците-ангросисти от Банско имали свой складове и кантори. Синовете и внуците си
"назначавали" да установяват
делови контакти и едновременно с това да се учат във висши
европейски училища, важна
предпоставка да се издигнат
в живота. Така братята Лазар,
Михаил и Иван Германови-Голеви откриват собствена финансова къща "Банка-Германови",
която отпускала заеми на младото сръбско княжество. Лазар
и Михаил, който бил дипломат
при сръбския крал Обретенович, дали 28 народни песни от
Разложко на известния сръбски фолклорист Вук Караджич,
който ги включва в "Додаток к
Санктпетербургским речникам"
(1822 г.). Заслугата на този учен
е голяма, защото приобщава в
онова далечно време българския фолклор към световната
култура.
В обратния си път от европейските столици търговците
докарвали най-различни манифактурни стоки и ги продавали

с голяма печалба. За охрана на
богатите си товари наемали бедни турци от околията. Освен

хилядите минцове и жълтици и
това обстоятелство подсилвало
самочувствието на банскалии
като работодатели и господари
на деня.
Знатният банскалия хаджи
Вълчо Баанов със свои средства е строил пътища, мостове
и ханове за удобство на керваните си, наброяващи до стотина
коне. По настояване на брат си
Лаврентий, игумен в Хилендар,
дарява крупна сума за изграждане на черква, камбанария и
цяло крило жилищни сгради
за българските монаси в Света
гора. Името му и сега можем да
прочетем на паметна плоча. Хаджи Вълчо е спомоществовател
и на Рилския манастир, за което
има писмено свидетелство.
Името на игумена Лаврентий

ят Паисий в предисловието на
"История славяноболгарская"
пише: "И я составих в манастира Хилендар при
игумена Лаврентий,
мой роден брат от
една майка и по-стар
от мене: той тогава
имаше 60, а я - 40".
В
дългогодишната
си изследователска
работа върху манастирските
архиви
в Хилендар професорът се натъква на
следната кондика:
"1765-о лето, януари, 17-и ден, какво
е дошел кир проигумен Лаврентий
сос поклонници от
Банско и са дарили
манастиро со сребрени три кръстове и сос грош 1153.
И на той ден какво е обрекъл
на Света Богородица своята
отцова кукя в Банско за хилендарски метох, за вечно да
е така..."
Доказателството е повече
от категорично - Паисий и
Лаврентий са братя и са родени в Банско. А метохът изгаря при големия пожар през
1936 година.
Много от замогналите се
банскалии посещават Божия
гроб в Ерусалим. Фамилиите им приемат представката
"хаджи" - Хаджитодорови,
Хаджибенини, Хаджирускови, Хаджирадонови, Хаджистоянови и др. И днес можем да разгърнем пожълтели
тефтери, в които калиграфно,
на български език са вписани

ПРОДАВАМ
фризер
Улица
„Захари Стоянов“ N8
Телефон за връзка:
0896 007196,
Надежда Стойчева

е свързано с развръзката на дългия спор около родното място
на отец Паисий. Проф. Йордан
Иванов на 15 февруари 1938 г.
публикува статия във в. "Зора",
в която разказва как е стигнал
до своя научен извод за разрешаване на подетия спор. Сами-

ясно и пригледно техните търговски сметки по двойно италианско счетоводство. Виена е изписана със старото й название
Беч, а френската столица навсякъде е Парис. В своята книга за
Паисий Хилендарски акад. Михаил Арнаудов е поместил фак-

симиле от писмо с дата "1824
г.", в което се говори, че братята Германови и Димитър Ха-

джиниколов
от Банско са
закупили голяма стока от
Беч и Парис.
За да запазят селото и
богат ството
си,
тукашните люде е
трябвало да
се справят с
кърджалиите
- турски разбойници, наричани тука
"айти".
Те
нахлували по
50-100 човека, грабели и
плячкосвали
всичко, което
им харесвало.
Била сформирана малка дружина
с войвода Терзи Никола, която
се подготвяла за нападение при
сгоден случай. Такъв не закъснял. Чобан Гега и неговата тайфа, която наброявала стотина
разбойника, след незапомнен
обир на богати семейства в Банско, се отправила през плани-

ната за Мелник. Терзи Никола
и неговите момчета издебнали
грабителите и ги нападнали
през нощта.
Догарял
големият
огън на поляната над
Дамянишката река,
а пияните
кърджалии
лениво
се
протягали в
първа дрямка.
Всеки
банскалия
от дружината трябвало
да си избере един жив
нишан и да
стреля. Разбойниците
во главе с
гл а в ат а р я
били избити до един.
Хълмът над
реката е наречен "Главите", тъй
като дълги
години
се
върга ляли
черепи
и
кости.
Оттогава турчин не е замръквал в Банско и конак не е имало.
Когато през ХVII век голяма част
от населението на Разложката
котловина е помохамеданчено
насилствено, в Банско станал
мохамеданин само един човек Хасан, син Йованов.

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
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ПОЛЕЗНА СТРАНИЦА

Рецепта на броя

ФОТООКО

ЗАДУШЕНО АГНЕШКО
ПО ИРЛАНДСКИ

Необходими продукти
500 г агнешко месо без кости
900 г картофи
3 глави кромид лук
магданоз

Културен
календар
на община
Банско
М. МАЙ

соляват се и се поръсват с
черен пипер. Подреждат се
на дъното на огнеупорен съд
половината от картофите, отгоре се слага месото и лука и
най-отгоре пак картофи, зали-

Музеен комплекс – Банско
Европейска нощ на музеите
М. МАЙ
Музеен комплекс – Банско
Честване 85 години от смъртта на Серафим Иванов Боянов (1863-1934) – просветен
деец и фолклорист/
М. МАЙ
Музеен комплекс – Банско

черен пипер
сол
Начин на приготвяне
Тлъстините от месото се
отстраняват и се нарязва на
кубчета. Нарязват се лука и
картофите на колелца, по-

ва се с вода или бульон така,
че да бъдат покрити долният
ред картофи и месото. Задушава се под похлупак на котлон или в слаба фурна около
2 часа, докато месото омекне.
Готовото ястие се поръсва със
ситно нарязан магданоз.

Скъпи читатели, изпращайте вашите предложения за рецепта
на броя. Станете част от нашия екип, като споделите любимата си рецепта. Ще има и награди!

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

ул. Пирин 51,
Телефон: 0892255223

Ул. “Цар Симеон” N 73
0749 88358

0899 925 578
0888 703 184
0899 933 343

Ул.”Луи Пастьор” N 4
0749 82161

АПТЕКА МАРЕШКИ
Пл.”Никола Вапцаров” N 2
0749 79927
0879 878973
АПТЕКА “АСТРА”

АПТЕКА EТ „ВИОЛЕТКА
ТЕРЗИЕВА – САНИТАС”
Ул.”Отец Паисий” N 18
0888 835 009

Централен
Вапцаров“

площад

„Н.

Тържествено честване и
празничен концерт „Напред,
науката е слънце” по случай
24 май – Ден на славянската
писменост, на българската
просвета и култура и Ден на
народните читалища

площад

„Н.

Читалище „Н. Вапцаров“
„Любими книги от любими
автори” – изложба на популярни детски издания
01 ЮНИ

АПТЕКА “АЗАРУМ - 2”
Ул. “Цар Симеон” N 32
0749 93000

24 МАЙ

М. МАЙ

АПТЕКА “SUBRA”

АПТЕКА “АЗАРУМ”

Честване 140 години от
рождението на проф. Константин Стефанов

Община Банско организира официално изпращане на
абитуриентите от трите гимназии в града

АПТЕКА ЕТ “МАРГАРИТА
ТРЕНЧЕВА”

INTER BANSKO

Музеен комплекс – Банско

Централен
Вапцаров“

Ул.”Цар Симеон” N57
0749 88490

КОЛИ ПОД НАЕМ

М. МАЙ

24 МАЙ

АПТЕКА САНИТА

Ул.”Пирин” N 92Г
0882 484 005

АПТЕКИ

Скалното образувание „Сватбата” се намира югозападно от село Осеново. Природната
забележителност представлява скално образувание, оформено през годините при изветряване на варовиковите скали в региона.
Името идва от местната легенда, разказваща за зла свекърва, прокълнала младите
влюбени на сватбата им, а заедно с тях и
всички сватбари, които се вкаменили. Композицията наистина наподобява фигури на
хора, а най-силно изразена е фигурата на
разярената, изправена на задните си лапи
мечка, олицетворяваща злата свекърва.

Честване 145 години от
рождението на Димитър Г.
Молеров (1874-1961)

Времето в Банско тази седмица

Централен
„Н. Вапцаров”

площад

„Любимо мое детство” –
прояви, посветени на Деня
на детето-1-ви юни-съвместна проява на читалище „Н.
Вапцаров”,
Музеен комплекс-Банско и Община Банско

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Ситуацията бързо се променя. Вложете всички сили в започнатото, няма да
съжалявате. Разпределете добре времето
си и действайте. Нагласата за победа
най-сигурно ще ви отведе до целта. В
работата сте в началото на нещо ново.

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. Оживление има и в
интимния живот.

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

Обърнете внимание на новина,
хвърля съвсем нова светлина на нещата. Може да е за работата, може да
е в личен план. Хубавото е, че ще сте
наясно както със ситуацията, така и с
тенденциите на нейното развитие.

Тръгвате по нов път. Предчувствието никога не ви е лъгало, послушайте вътрешния си глас и сега. Не става
дума за обичайните делнични проблеми, а за нещо със специално значение
за вас. Интимни новини.

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 допуснете грешка или да изпуснете някоя дума. Домашни тревоги.

Не бързайте, особено ако не сте
напълно уверени в правилността на
начинанията си. Постарайте се да подходите към нещата трезво и без предубеждение. Имоти и домашни въпроси
са тема номер едно за някои.

Този е един от силните ви периоди.
Моментът е важен за работата или бъдещето на важен проект. Затова нека
вашата вяра прерасне в дълбока увереност и нагласата за победа ще ви отведе до целта. Интимна радост.

Изпълнен както с хубави, така и с
неприятни изненади, периодът е твърде
емоционален и доста хаотичен. Случващото се сега очертава тенденциите на
развитие по интересуващите ви дела.
Тревоги има и с човека до вас.

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.

27 Св. свщмчк Терапонтий. Св. мчк Терапонтий Софийски
28 Преп. Никита, еп. Халкидонски. Преп. Софроний Български
29 Св. Александър, патр. Александрийски. Мчца Теодосия девица

Седмицата идва с новина или събитие, указващи нова посока. Дано става
дума за положителни промени, защото
от сегашните ви действия и решения
зависи много занапред. Избягвайте
конфликти на работното място.

Моментът е важен за работата или
бъдещето на важен за вас проект. Затова нека вашата вяра прерасне в дълбока
увереност и нагласата за победа ще ви
отведе до целта. Някои се стягат за път,
други наблягат на домашни проекти.

(Отдание на Преполовение) (Тип. с. 467)
30 Преп. Исакий Далматски. Св. Емилия
31 Св. ап. Ермий. Св. мчк Ермей
1 Св. мчк Юстин Философ. Св. мчци Юстин и дружината му. Мчк
Неон (Отдание на Неделя на Самарянката) (Тип. с. 468)
2 † 6 Неделя след Пасха на Слепия. Св. Никифор изповедник,
патр. Цариградски. Прпмчк Еразъм Охридски. Гл. 5, утр. ев. 8, ап.
Деян. 16:16-34 (с. 42), лит. ев. Ин 9:1-38 (Тип. с. 468)
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ЩРАК!

8

Джоре коментира за вас

Страницата подготвиха
Венета Тенева и Георги Ангелов

Любезни читателю, във време, когато на всички ни е нервно, малко нашенски
хумор ще ни дойде добре. Забавлявай се!!!

