
Информационен седмичник за Банско и региона • Брой 27 (166), Година IV, 1 юли – 7 юли 2019 г. • Разпространява се безплатно

Природа, 
Традиции, 
Модерност

Чудотворната икона на „Св. Богороди-
ца Скоропослушница (Дохиярска)” ще 
пристигне в храм „Света Троица” Банско 
на 01.07.2019г, като в същия ден ще бъде 
отслужена Празнична вечерня. На 2.07 от 
08:00ч. ще започне Утринната литургия, 
а в 09:00ч. Светата литургия. През цялото 
време чудотворната икона ще бъде поставе-
на насред храма за молитвено поклонение. 
В богослуженията ще вземат участие: Не-
гово Високопреосвещенство Неврокопски 
митрополит г-н г-н Серафим, Заподноевро-
пейският митрополит Антоний, архиманд-
рит Василий, монасите от Светогорския 
манастир Дохияр и храмовите свещеници. 
Светата икона се нарича Скоропуслушни-
ца, тъй като бързо чува молитвите на вярва-
щите, а Светинята е изписана и осветена в 
Дохиярската света обител, където още през 
десети век се е прославил оригиналният й 
чудотворен образ.

Чудотворната икона на Св. Богородица 
Скоропослушница пристига в Банско

На 19 юни всяка година гра-
дът почита паметта на Свети 

Паисий Хилендарски. С Бо-
жествена Света литургия за-

почна денят в църквата „Све-
та Троица”, където кметът на 

О б щ и н а 
Б а н с к о 
- Георги 
И к о н о -
мов, де-
п у т а т ъ т 
Алексан-
дър Ма-
цурев и 
о б щ е с т -
веността 
на града 
отдадоха 
почит и 
п р е к л о -
н е н и е 
към без-
с м ъ р т -
ното му 
дело.

Н а 

Банско почете паметта на своя 
велик съгражданин Преподобни 

Свети Паисий Хилендарски

(Продъл-
жава на 

стр. 3)
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ТАРИФА
ЗА РЕКЛАМА

В БАНСКИ 
ВЕСТНИК: 

Първа страница – 0,90 лева
за кв. см

Последна страница – 0,70 лева
за кв. см

Вътрешна страница – 0.60 лева
за кв. см

Цените са без ДДС
За договори над 6 месеца и 1 
година специални отстъпки! 

Възползвайте се сега!

0892 287 907

Тази вечер бе сътворен един свят на 
любов, чрез музика, картини и стихове. 
В тържествената 
зала на читалище 
„Никола Вапцаров”, 
творецът от Бан-
ско Сашка Рупчина 
представи стихо-
сбирките си – „Кос-
мическа любов” и 
„Про светление” . 
Рециталът на Сашка 
Рупчина бе съпро-
воден от музикални-
те изпълнения на Милена Юлева, Гергана 
Ангелова и Ваня Карадимова, които са 
възпитанички на Марина Иванова. 

Сашка споделя, че в новата си стихо-
сбирка „Просветление” стиховете нежно 
и с любов ни показват пътя към просвет-
лението, идващ, чрез всички положител-
ни качества, които е добре да насложим 

в съзнанието, си за да намерим себе си. 
Картините и стихосбирките е добре да 

достигнат до пове-
че хора и да ги до-
коснат с трансфор-
миращата енергия, 
като една безуслов-
на любов, заложена 
в тях. 

Новата стихо-
сбирка „Просвет-
ление” има за цел 
да ни разгърне за 
голямата любов на 

твореца и да ни издигне високо в преде-
лите на живота с изчистващите процеси, 
които се задействат с прочита на стихо-
вете в нея. Следващата изложба от енер-
гийни картини на Сашка Рупчина, която 
е част от Културни вечери и традиции ще 
бъде от 26 до 31 юли в Посетителски ин-
формационен център.

Среща на изкуствата – музика, 
поезия и картини със Сашка Рупчина

Остават точно 50 дни до началото на 
най-големият летен музикален форум 
в България - МЕЖДУНАРОДНИЯТ 
ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ В БАНСКО. Огро-
мната популярност, по целия свят, го 
превърна в едно от най-значимите кул-
турни събития на Балканите.Красивият 
старинен град Банско е място за среща 
на емблематични личности от нашето 
музикално съвремие. 

През годините ,на сцената под откри-
то небе са свирили повече от двадесет 
биг бенда. Освен традиционните учас-

тници от Биг бенда на БНР с диригент 
Янко Миладинов, които обикновено от-
криват събитието, тук са гостували го-
лемите формации на Вили Казасян, Ге-
орги Борисов, Ангел Заберски, Биг бенд 
Благоевград , както и няколко оркестъра 
от Германия и Австрия. 

Макар и със съвършено различен ха-
рактер, етно-стиловете също имат запа-
зено място в афиша на събитието. 

В програмата на фестивала са взели 
участие и почти всички големи българ-
ски джаз изпълнители.

Започва обратното броене

Слънце и простор, море и тишина, 
лятно настроение и цветя, и сред всич-
ко това - галещи душата неравноделни 
ритми, жизнерадостни танцьори, запле-
нени от магията на танца.

"Хоро край Поморийския бряг" -деети 
юбилеен фестивал на танцовите клубо-

ве, ор-
гани -
зиран 
от об-
щ и н а 
Помо-
рие и 
т а н -
ц о в 
к л у б 
"Чай-
к а “ , 
събра 
т а з и 
г о -
д и н а 
над 35 
клуба, 
с бли-
зо 500 
участ-
ника.

В 
н е г о 
з а 
първа 

година взе участие танцова формация 
"Мераклии", към читалище "Никола. 

Вапцаров", с 
ръководител 
Райна Асе-
ва, която се 
п р е д с т а в и 
пред публи-
ката с хоро-
то "Софка". 
Изиграно по 
оригинален 
начин, то по-
лучи заслу-
жените апло-
дисменти на 
п у бл и к ат а . 

Изпълненията нямаха състезателен ха-
рактер, а представително демонстра-
ционен. Целта бе да се види, че всички 
хора, които обичат и играят български 
народни танци, са победители, достой-
ни за уважение и подражание, защото 
благодарение на тях, пламъкът на всич-
ко най-българско и родно се поддържа 
вечно жив.

Танцьорките от Банско имаха възмож-
ността да се насладят на красотата и 
богатството на българските танци, като 
част от зрителите на Концерт-спекта-
къла "Образи на другостта", посветен 
на юбилейното издание на фестивала в 
Поморие.

Танцова формация „Мераклии“ 
на „Хоро край Поморийския бряг“
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фона празнични камбани мно-
жеството се събра пред мемо-

риала на Паисий. За живота и 
делото му разказа Светла Баря-
кова, директор на Музеен ком-
плекс - Банско. В своето слово 

Георги Икономов се обърна към 
събралото се множество с ду-
мите"

"Посланията на Паисий, през 
дистан-
ц и я т а 
на вре-
мето, и 
днес са 
актуал-

ни, и са 
п р и з и в 
за анга-
ж и р а н е 
на всеки 
човек с 
най-пар-
л и в и т е 
пробле-
ми на 
ежедневието. Той ни завеща и 
друго - "Преписвайте тази исто-
рийца и платете, нека ви я пре-
пишат, които умеят да пишат, и 
пазете я – да не се погуби!“ И 
тя не само че не потъна в праха 
на манастирските библиотеки, а 

тръгна към безсмъртието по зе-
мята на поробеното ни Отечест-
во. Така тя стигна и до нас, за да 
ни стряска, когато грешим, и да 
ни вдъхновява, когато е трудно! 
Да отстояваме националната 
си чест и достойнство и да гра-
дим!".

Пред мемориала бяха положе-
ни цветя.

След това гражданите се от-
правиха към Духовно- истори-
ческия център "Паисий Хилен-
дарски",за да започнат препис 
на „История славянобългарска” 
в точно копие на килията му в 
Хилендарския манастир. След 

като преписа 
първия абзац, 
кметът Ико-
номов не скри 
обзелите го 
чувства на въл-
нение и пре-
клонение. Как 
то е известно, 
първият пре-
пис на Истори-
ята в Банско е 
направен от не-
говия сродник 
иконом Коста-
дин Чучулайн.

След него, 
н а р о д н и я т 
представител 
А л е к с а н д ъ р 
Мацурев про-
дължи препи-
са.

Деца от НУ 
„Св .Паисий 
Хилендарски” 
също се докос-
наха до усеща-
нето да нижат 
безсмъртните 
думи на ве-
ликия Свето-
горец с малки-
те си ръчички.

Преписаната първа страница 
е покана към всички - граждани 
и гости, които искат да влязат в 
историята на Историята и поне 
за десет минути да останат сами 
със спомена за съществуването 
на един от най - свидните си-
нове на България - банскалията 
Паисий, който се нарежда до 
най-великите умове на европей-

ското Просвещение.
Неговата малката книжица и 

до днес се възприема като зо-
рата на новата епоха, в която 
българите сътворяват своята 
модерна нация, образователна 
система и свободна държава.

Днес хората в града се об-
ръщят един към друг с думите 
"Честит празник!" и така почи-
тат своя съгражданин, а ТОЙ 
векове бди над тях!

Банско почете паметта на своя велик съгражданин 
Преподобни Свети Паисий Хилендарски

(Продължение от стр. 1)



4СЕДМИЧНА МОЗАЙКА

– Г-н Икономов, на 19 юни, 
всяка година Банско се прекла-
ня пред живота и делото на 
Паисий Хилендарски в тази 
връзка какви събития сте под-
готвили за тази година?

– Събитията за тази година за-
почна още на 18 юни. В църквата 
се проведе „Св. Троица“ се със-
тоя вечерна литургия и продъл-
жихме в 08.00 часа тази сутрин 
с Божествена света литургия. 
След това се състоя ритуал по 
поднасяне на цветя и венци пред 
паметника на Паисий Хилендар-
ски. Там се събрахме обществе-
ници, жители на Банско, за да 
поднесем цветя. От там насетне 
с шествие отидохме до Духов-
но-историческия център, който е 
изграден на мястото на родната 
къща на Паисий. Там започваме 
една инициатива за препис на 
„История Славянобългарска“.

– Едно от интересните съ-
бития, включени в програмата 
на общината е препис на „Ис-
тория славянобългарска”. Как 
точно ще протече той и какъв 
се очаква да бъде резултата, 
който ще се постигне?

– Знаем, че преписи на „Исто-
рия славянобългарска“ са пра-
вени много. Включително в тях 
са участвали ученици, различни 
организации и прочие. Тук искам 
да отворя една скоба и да кажа, 
че първият препис на историята 
в Банско е дело на моят прадядо 
свещеноиконом Костадин Чучу-
лайн, който е направил преписа в 
края на XIX век. А иначе сега ще 
има една специална книга, която 
ще бъде в Духовно-историческия 
център, където е възстановената 
килия на Паисий Хилендарски. 
Там всеки ще има възможността 
да пише, да преписва от истори-
ята. Първи ще започна аз, а може 
би след мен ще бъде ученик от 
училището, което носи името на 
отец Паисий. И така в рамките 
на една година всеки жител и 
гост на Община Банско ще може 
да пише по 1 – 2 изречения от 
тази история, така че да може тя 
да бъде готова в рамките на 365 
дни. Надяваме се, че с това съби-
тие всеки ще има възможността 
да почувства духа на Паисий и 
това, което той е искал да каже, 
така че да станем малко повече 
българи.

– Защо за вас като кмет, но и 
като банскалия е важно всяка 
година в деветнадесетия ден 
от  месеца да си спомняме за 
големият български светия?

– Първо искам да кажа защо 
датата 19 юни е празнична. Това 
е църковният празник, на който 

се чества св. Паисий Велики и 
св. Паисий Хилендарски. Както 
знаем светското име на отец Па-
исий е било Пе-
тър, но той при-
ема името на св. 
Паисий Велики. 
Затова на този ден 
църквата чества 
празника на два-
мата светии. Ние 
също сме възпри-
ели този ден, за 
да почетем дело-
то на св. Паисий 
Хилендарски. Не 
само на този ден, 
но и на всяка дата, 
която е свързана с 
този велик бълга-
рин – ние трябва 
да отдаваме почи-
тта си към нето и 
то не само в Бан-
ско, а в цялата 
страна. Все пак 
това е Патриарха 
на българското 
възраждане. Това 
е човекът, който 
в най-тъмните години на тур-
ското робство е показал, че ние 
сме българин, че сме народ, че 
сме имали държава. Така че за 
нас Паисий Хилендарски е осо-
бено важен, още повече, че той е 
роден в Банско. Аз си мисля, че 
това е един от най-великите бъл-
гари, които всички ние трябва да 
почитаме.

– Какъв е най-ценния завет, 
който ни е оставил Паисий и 

кой повече от всякога трябва 
да се стремим да прилагаме в 
ежедневните си дела?

– В своята книга „История сла-
вянобългарска“ още при напис-
ването й св. Паисий си поставя 
няколко задачи, а именно да има-
ме национално самочувствие, 
да имаме независима църква, да 
имаме политическа свобода и 
най-вече да се просветим като 
българи. Повечето от тях днес 
вече не са актуални, защото все 
пак сме свободна държава и има-
ме независима църква. Най-ва-

жното нещо, което той ни заве-
щава е неговото дело, а именно 
че дори в дни, в години, когато 

човек се чувства 
наистина под-
тиснат, когато 
е в безизходи-
ца, както е бил 
б ъ л г а р с к и я т 
народ тогава, 
той с един ма-
лък жест, с едно 
малко действие 
като написване-
то на „История 
славянобългар-
ска“ е направил 
нещо, което е 
голямо за цяла-
та страна. Днес 
ние трябва да се 
получим от не-
говият пример – 
че всичко зави-
си от нас, че ние 
самите можем 
да променим 
това, което иска-
ме към по-добро 
с нашите мисли 

и действия.
– Според вас пазим ли жив 

спомена за Паисий и неговото 
дело и какво повече може да на-
правим, за да успеем да го съх-
раним за поколенията?

– Първото нещо е, че трябва да 
празнуваме винаги, когато има 
датата, свързана със св. Паисий. 
След три години ще се навърш-
ват 300 години от неговото рож-
дение и аз си мисля, че тогава 

би трябвало да има много сери-
озни събития, с които датата да 
бъде отбелязана на национално 
ниво. Ние в Банско също ще се 
постараем да подготвим богата 
програма. Освен това трябва да 
се грижим за паметниците на св. 
Паисий, които имаме в цялата 
страна. Ние в Банско имаме един 
прекрасен паметник на светеца 
от бял и черен мрамор, който е 
дело на Стойчо Тодоров, имаме 
училище, което носи неговото 
име. Имаме и един прекрасен 
Духовно-исторически център. 
Всичките тези неща трябва да 
ни напомнят колко важен за нас 
е Паисий. В духовно измерение 
най-важното е да продължаваме 
да се учим от неговата история 
и това, което той ни завещава. 
Така ще остане неговото дело за 
в бъдеще.

– За Вас Паисий Хилендарски 
е…?

– Тук ще Ви отговоря посред-
ством един разказ на Евгени 
Михайлов, който се казва „Звъ-
нар“. В него е поместен диалог 
между св. Паисий Хилендарски 
и звънаря отец Никодим. След 
като Паисий прочита „История 
славянобългарска“ на този брат 
Никодим, той става, покланя се 
и му казва, че е звънар, но него-
вият звън на камбаните се чува 
само на няколко хвърлея, а „кам-
баните“ на Паисий ще се чуват 
по цялата ни бащиния. Така, че 
за мен Паисий е просветителят, 
звънарят, чиито камбани никога 
не трябва да замлъкват.

ГЕОРГИ ИКОНОМОВ, КМЕТ НА БАНСКО:

Св. Паисий Хилендарски 
е просветителят, звънарят, чиито 

„камбани“ никога не трябва да замлъкват
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„С бебе на море” не е задъл-
жително „мисия невъзможна”. 

При добра организация между 
партньорите можете да си почи-
нете на плажа, даже и да се на-
лага да се занимавате с малкия 
наследник, досущ, както трябва 
да правите това и у дома. По-ва-
жното е да бъдете подготвени 
за първия му досег с морето. За 
какво да внимава човек, когато 
е с бебе на море? Отговаря д-р 

Стайко Чавдаров, дългогоди-
шен детски лекар.

B coлeнaтa вoдa имa мно-
го ценни минepaли, вита-
мини и микpoeлeмeнти, a 
къпaнeтo в мopeтo пoдoбpявa 
кpъвooбpaщeниeтo и се отразя-

ва великолепно на цялото тяло. 
В комбинация със слънчевите 

бани, вълните имат значение за 
закаляването на организма и по-
вишаване на имунитета. Заради 
това и ходенето на море често 
се препоръчва за по-малките 
пациенти. „Деца се отглеждат и 
на морето, но аз не препоръчвам 
бебета под годинка най-добре и 
до 3 години, да се водят на пла-
жа и излагат на горещината, вя-

търа и пясъка”, казва д-р Стай-
ко Чавдаров. Разбира се, всичко 
зависи и от това колко е било 
закалявано детето дотогава. За-
щото дори и във вътрешността 
на страната няма как изобщо 
никога да не и било изглагано 

на по-силно слънце.
Както и при големите хора, но 

тук с още по-голяма 
сила, първо трябва 
да се погрижим за 
кожата. Koлкoтo e 
пo-светла е, тoлкoвa 
пo-виcoк тpябвa дa 
бъде и факторът на 
слънцезащитния 
крем, който да на-
несете на детето. И 
най-важното – за-
дължително е мази-
лото да се слага спо-
ред правилата. Това 
означава, че поне 
30-40 минути преди 
излагане на слънце 
кожата трябва да 
се намаже добре с 
крем, а след това да 
се подновява след 
всяко влизане и из-
лизане от водата. 
Бъдете внимателни, 
ако по кожата се по-
яви зачервяване, ако 
детето стане по-ак-
тивно или напpoтив 
– сънливо или от-
пуснато – това е 
п ъ р в и я т 
знaк зa 
aлepгич-
нa peaк-
ция към 
cлънцeтo, 
пяcъкa нa 

плaжa или нещо дру-
го.

Независимо, че по 
правило човек се от-
пуска и на морето 
променя драстично 
режима си – и по от-
ношение на съня, и по 
отношение на храна-
та и алкохола, то при 

ма лкото 
д е т е н ц е 
това не 
бива да 
се допус-
ка.

С п а з -
вайте ча-
совете за 
хранене 
и спане, 
които е 
и м а л о 
преди по-
чивката, 
з а щ о т о 
след нея 
няма да 
се нала-
га да го 
вкарвате 
обратно 
в режим. 

Освен това – морето възбужда, 
следователно причинява умора 
и затова там следобедната по-
чивка е повече от необходима. 
Никое дете, даже и по-големите, 
не бива да остава на плажа в 
ранния следобед, категоричен е 

детският лекар.
Много е важно да се има пред-

вид, че при малките деца термо-
регулацията още не функцио-
нира достатъчно добре. Ако за 
по-големите малчугани престо-
ят от няколко часа на плажа не е 
проблем, то кърмачето може да 
остане „стартово” край брега не 
повече от 40-50 минути и то – 
за предпочитане под чадъра на 
сянка. Cилното слънцe мoжe дa 
бъде много oпacнo зa все още 
изнежената кoжa и зaтoвa "дo-
зитe", с които се облъчва, тpяб-
вa дa ce yвeличaвaт пocтeпeннo 
всеки ден. Избягвайте най-го-
рещото време между 11 и 16 ч 
и не оставяйте малкото дете в 
количката му на място, огрява-
но от слънцето. Не забравяйте 
да му предлагате редовно вода 
или нещо друго за пиене. Кaквo 
кoличecтвo течности трябва да 
приема малчуганът, зaвиcи oт 
тoвa кoлкo e aктивен е, кaквa 
e oбмянaтa нa вeщecтвaтa мy и 
колко силна е жегата нaвън. Бъ-
дете много внимателни и с xpa-
ната на плажа.

Дори 20 минути в силната 
жега могат да бъдат пагубни за 

отвореното пюре или caндвича 
с шунка и да предизвикат пов-
ръщане и разстройство. Дали 
ще му позволите да се разхла-
ди със сладолед, зависи от това 
доколко досега сте му давали да 
пробва подобно лакомство. По 
принцип плажът не е място за 
експерименти, затова предло-
жете позната храна, вместо да 
рискувате да си тръгнете по-ра-
но от предвиденото заради бол-
но гърло и кашлица. Запасете се 
с мокри кърпички и чиста вода 
за миене на ръчички и очички.

Koгaтo малкото дете ocтaвa зa 
пo-дългo вpeмe нaвън, нe зaбpa-
вяйтe шaпкaтa нa глaвaтa и да 
мy cлoжитe лeкa и по-добре 
по-cвeтлa тeниcкa. Не е препо-

ръчително на плажа да оставите 
пaмпepса на бeбeто, защотo той 
мнoгo ще го зaпapвa. Дори и да 
смятате, че не е срамно малкото 
човече да бъде голо по плажа, 
то е добре през повечето време 
да бъде с бански.

Условията там не са винаги 
достатъчно хигиенични, раз-
лични замърсители има и във 
водата, и на пясъка, което пък 
може да бъде предпоставка за 
инфекции на уретрата, особено 
за момиченцата, напомня д-р 
Чавдаров.

Не оставяйте малкото дете да 
стои много дълго във водата, 
особено в първите дни от по-
чивката. Ако водата е по-студе-
на, рискувате да го разболеете, 
може да се стигне дори до спа-
зъм на съдовете. В случай че 
хлапето се плаши от вълните, 
не прибягвайте към брутални 
методи. Не го хвърляйте във во-
дата изведнъж, за да преодолее 
страха. Това ще стане постепен-
но, като първо си поиграете с 
него на брега и му обясните, а и 
след това и му покажете, че спо-
койните вълни могат само да го 
разхладят и могат да бъдат дори 

забавни.

КОГАТО ВЛЕЗЕТЕ ВЪВ ВО-
ДАТА, НЕ ГО ИЗПУСКАЙТЕ 

ОТ РЪЦЕ

Прекрасен вариант е да му 
направите и собствено море – 
малко подгрята на слънце вода в 
надуваема лодка, което ще осве-
жава бебето, а и ще му доставя 
удоволствие, без то, а и вие да 
се напрягате излишно.

По брега оставете поотрасна-
лото дете да ходи босо – това е 
полезно и за ходилата, и за мус-
кулите, обяснява педиатърът. 
Бъдете обаче много внимателни 
наблизо да няма миди или остри 
камъни, за да не се нарани.

С бебе на море – мисия (не)възможна
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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

УМЕН СЛАДКИШ

ЮЛИ- СЕПТЕМВРИ
Посетителски информа-

ционен център
Културни вечери „Традиции 

и изкуство”
ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ

Площад „Независимост”- 
гр. Добринище”

„Добринищко лято 2019” – 
мероприятия всяка съботна 
вечер

12-14 ЮЛИ
Градски парк
Фестивал на българското 

народно творчество „Фол-
клорна магия” 

20 ЮЛИ
Централен площад              

„Н. Вапцаров”
Музикален фестивал/Турне 

лято
20 ЮЛИ

Черква „Св. Николай Чудо-
творец” – с. Кремен

Общоселски курбан за 
Илинден

23 ЮЛИ
Музеен комплекс-Банско
Честване 77 години от раз-

стрела на Никола Вапцаров; 
съвместна проява на  читали-
ще „Никола Вапцаров”, Музе-
ен комплекс-Банско и Община 
Банско

М. ЮЛИ
Музеен комплекс-Банско
Честване 80 години от смър-

тта на Йонко Вапцаров 1881-
1939

М. ЮЛИ
Музеен комплекс-Банско
Честване 50 години от 

смъртта на Елена Вапцарова 
07.04.1882-29.03.1969

24 –27 ЮЛИ
Централен площад „Н. 

Вапцаров“
Лятна киномания под звез-

дите – издание на „Банско 
филм фест”, кинофестивалът 
за документални филми, раз-
криващи красотата на приро-
дата и екстремните спортове

27 ЮЛИ
с. Кремен, местност Хара-

ми Бунар 
Събор по случай 116 години 

от Илинденско – Преображен-
ското въстание.

10:30 часа
02 АВГУСТ

Централен площад              
„Н. Вапцаров“

Честване 116  години от 
Илинденско-Преображен-
ското Кръстовденското въс-
тание. Съвместна проява 
на Община Банско, Музеен 
комплекс-Банско и читалище 
„Никола Вапцаров” 

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
125 г масло
5 бр. яйца
150 г захар
110 г брашно

500 мл прясно мляко
ванилия
пудра захар за поръсване

Начин на приготвяне
Маслото се разтопява и се 

оставя леко да изстине. Яйца-
та се разделят на жълтъци и 
белтъци.

Жълтъците се разбиват със 
захарта до побеляване. Доба-
вят се маслото, брашното, а 

след това затопленото мляко 
и ванилията. Всичко се раз-
бърква добре, до получаване 
на гладка смес, която накрая 
се смесва с белтъците, разби-

ти на 
сняг с 
малко 
с о л . 
Тесто-
то се 
изсип-
ва в 
нама -
зана с 
масло 
т а в а , 
с раз-
м е р и 
24х24 
с м . 
П е ч е 

се в предварително загрята 
на 180°С фурна, 40-50 ми-
нути. Сладкишът се поднася 
поръсен с пудра захар, като 
предварително е престоял в 
хладилника за няколко часа.

* Сладкишът носи това 
име, защото с приготвянето 
на една смес, при спазване 
на рецептата, по време на 
печенето се получават три 
различни слоя.

Старт на летните забавления и емоции на 
децата и младежите от ЗСУ – Банско!

Започваме с осигурената от Община Банско 
хипотерапия за децата и младежите от 

Дневен център „Здравец“.
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Динамичен период, изпълнен с мно-
го и най-различни събития, неочаквани 
шансове и също толкова неочаквани 
пречки. Най-важното е да бъдете спо-
койни и да не позволите да ви извадят от 
равновесие. 

Не се впускайте в рисковани спеку-
лации. От вас се искат хладнокръвие и 
трезва мисъл, така че бъдете нащрек и 
не се увличайте прекомерно. Момен-
тът е напрегнат за служебно ангажи-
раните.

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

Изчакайте развоя на събитията. Те 
ще ви подскажат какво трябва да на-
правите и коя е най-печелившата так-
тика. Не става дума за обичайните все-
кидневни ангажименти, а за бъдещето 
на нещо важно за вас. 

Очаквайте проясняване на ситуация-
та. Нещо, благодарение на което ви се 
разкрива истинския смисъл на случва-
щото се. Това означава, че сте дости-
гнали до важен момент, така че следете 
внимателно всичко. 

Ситуацията бързо се променя. Вло-
жете всички сили в започнатото, няма 
да съжалявате. Разпределете добре 
времето си и действайте. Нагласата за 
победа най-сигурно ще ви отведе до 
целта. Късметът е с вас и в любовта. 

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. 

Срещи и контакти поглъщат цялото 
ви време. От друга страна това е добре, 
защото ще научите нещо, хвърлящо 
нова светлина върху нещата. Може да 
е за работата, може да е в личен план. 
Желани домашни новости.

Гледайте на нещата мащабно, за да ви-
дите перспективите. И не пренебрегвайте 
интуицията си, ще ви подскаже какви са 
мотивите на другите, също тенденциите 
за развитие на ситуацията. Радват ви при-
добивки.

Наред с приятните има и непри-
ятни изненади. Старайте се да дър-
жите емоциите си под контрол и не 
бързайте да изказвате мнение или да 
правите каквото и да било, без да об-
мислите ситуацията докрай. 

Най-после смисълът на конкретен 
проблем се изяснява и вече сте наясно 
не само с развитието на нещата, но и 
с бъдещите тенденции. Хубавото е, че 
перспективите са благоприятни. Ин-
тимна радост. 

Вървете решително по избрания 
път и смело пропагандирайте своите 
идеи. Вашата увереност и ентусиазъм 
се придават и на другите, така че мо-
жете да разчитате на разбиране и под-
крепа. В работата сте стабилни. 

1 * Възвръщане честните мощи на преп. Йоан Рилски чудотворец. 

Св. безсребреници Козма и Дамян

2 Полагане честната дреха на Пресвета Богородица във Влахерна 

(Тип. с. 363, т. 1)

3 Св. мчк Иакинт. Св. Анатолий, патр. Константинополски

4 Св. Андрей, архиепископ Критски. Св. Марта

5 * Преп. Атанасий Атонски. Преп. Сергий Радонежки чудотворец

6 Преп. Сисой Велики. Св. свщмчк Валентин, презвитер Римски

7 † 3 Неделя след Петдесетница. Събор на св. Доростолски мъче-

ници. Св. вмчца Неделя. Преп. Тома Малейски и Акакий. Гл. 2 утр. 

ев. 3, ап. Гал. 3:23-4:5 (с. 516), лит. ев. Мт 15:21-28 (Тип. с. 368, т. 3)
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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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