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БАНСКАЛИИ

Учителят по музика в НУ 
„Св. Паисий Хилендарски”, 
Банско – Марин Бърдарев, взе 
участие като гост – китарист 
във видеозаснемането на клип 
от песента „Път на любовта”, 

в изпълнение на Маргарита 
Хранова и Дарко.

Премиерата на песента беше 
вчера на празника „Вяра, На-
дежда, Любов” в предаването 
по БТВ – „Преди обед”.

Песента „Път на любовта” 
може да се гледа по Фен ТВ и 
BG Music Channel. Продуцент 
е Ара мюзик.

Пореден успех за учителя 
по музика Марин Бърдарев

Денят на Добринище
Стотици граждани и гости 

се събраха на площада в града, 
за да бъдат заедно в този го-
лям ден. Кметът Китан Гaлчев 

поздрави своите съграждани, 
като напомни, че неслучайно 
Денят на независимoстта на 
България съвпада с празника 

на Добринище, защото тук, на 
тази земя живеят горди и не-
зависими хора. И тази година 
той не пропусна да благодари 

на Георги 
Икономов 
за всичко, 
което пра-
ви за прос-
п е р и т е т а 
на града. 
В отговор, 
Г е о р г и 
Икономов 
б л а г о д а -
ри за по-
каната да 
съпрежи -
вее заедно 
с хората 
този ден 
и каза: 
"Двайс ет 
и втори 

(Продъл-
жава на 

стр. 3)

С официална цере-
мония и водосвет, бе 
открит новият мост над 
река Глазне в Банско. За 
града той има огромно 
значение и изгражда-
нето му наново бе от 
голяма важност, след 
като поройните дъждо-
ве и пълноводната река 
през ноември 2016-а, 
разрушиха стария. Кра-
сивият мост е част от 
мащабен проект, който 
е в процес на изпълне-
ние, като изграждане 

Красив метален мост вече 
ще свързва двата бряга 
на река Глазне в Банско

(Продължава
 на стр. 3)
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В зелените площи, между 
сградите на Общинска адми-
нистрация и читалище „Никола 
Вапцаров”, бе монтиран желе-
зен камертон, достигащ три и 
половина метра височина. 

Уникалният музикален ин-
струмент бе изработен в откри-

та автентична ковачница, по 
време на тазгодишното издание 
на Джаз феста. 

Железните момчета от „Ай-
рън Брадърс” и гостите им, сред 
които бяха най-добрите ковачи 
в света, му дадоха името „За-
раждане”, в знак на зародилото 

се приятелсво и общите им ин-
тереси. Подаръкът им за Бан-
ско, в чиято изработка се вклю-
чи и кметът Георги Икономов, 
олицетворява неостаряващото 
минало и твърдите като желязо 
корени на този „ковящ” духа си 
град.

Железният камертон на Айрън Брадърс
вече е пред читалището в Банско

С изненади за първокласници-
те и подарък за цялото училище, 
Икономов им отиде „на гости” на 
втория ден от 
учебната година. 
Влезе в стаите на 
най-малките и на 
всяко дете подари 
бутилка с логото 
на „неРазделно 
Банско”, които 
да ползват мно-
гократно. Градоначалникът напом-
ни, че в града има около 20 чешми 
с питейна вода, която е извор на 
здраве и е напълно безплатна. С 
много усмивки и добро настроение 
го посрещнаха и осмокласници-

те, а директор Елеонора Барякова 
го увери, че с нетърпение очакват 
откриването на новия физкултурен 

салон. За нача-
лото на учебната 
година, училище-
то получи от Об-
щината и ваучер 
за закупуване на 
нови народни но-
сии, важни за са-
мочувствието на 

децата, участващи във фолклорни 
курсове, мероприятия и тържества. 
Икономов пожела здраве и много 
успехи през годината и си тръгна 
с усещането, че е прекарал един 
свой учебен ден.

Кметът Георги Икономов посети 
Основно училище „Неофит Рилски“
в деня на „Вяра, Надежда и Любов“
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ФОТООКО

Денят на Добринище

септември е ден, в който всеки 
от нас търси личната си дефи-
ниция за независимост. Мислим 
за свободата и пътя, по който 
сме стигнали до тук. За онези, 
чието дело стои пред нас като 
наследство и еталон за поведе-
ние. Вярвам, че независимостта 
днес трябва да се усеща в еже-
дневните ни дела. В смелостта 
да заявим себе си пред по-го-
лемите от нас. В мъдростта 
и силата, с които защитаваме 
това, което е добро за народа 
ни и неговото бъдеще. Затова 
пожелавам на всички ни здраве 
и сила да избираме делата, а не 
оправданията. Независимост-
та е и отговорност. Да я носим 
достойно! Честит празник, сво-
бодна и независима България! 
Честит празник, Добринище!" 
До късно вечерта хората на До-
бринище се веселиха с концер-
та, подготвен специално за този 
ден и извиваха хорà.

(Продължение от стр. 1)

Красив метален мост вече 
ще свързва двата бряга 
на река Глазне в Банско

на подпорните стени и укреп-
ване на дъното на реката, вече 
са извършени. Изграждането 
на моста е финансирано от бю-
джета на Община Банско и е на 
стойност 82 000лв. Конструк-
цията е сглобяема стоманена, 
съставена от две главни греди 
и второстепенни напречни та-

кива. Изящни фенери допълват 
визията и внасят усещане за 
европейски привкус и роман-
тично настроение през нощта. 
Това отбеляза и кметът Георги 
Икономов в речта си и каза, че 
всичко, което се прави за Бан-
ско е съобразно изискванията 
и с най-високо ниво на качест-
во и не на последно място - в 
унисон с красотата и цялостния 

облик на града. На церемонията 
присъстваха и председателят на 
Общински съвет Петър Баря-
ков, общественици, общински 
съветници, много журналисти 
и граждани, а Иконом Георги 
Касапинов извърши ритуала по 
освещаване на новото съоръ-
жение, в полза на гражданите и 
гостите на красивия балкански 
град в полите на Пирин.

(Продължение от стр. 1)

Банско почете паметта на своя герой Радон Тодев и нeговата 
„смъртна чета“

Успешно бе реализиран про-
ект „Организиране на отдих с 

участие в курсове по избор за 
потребители на Защитени жи-
лища от Община Банско”, фи-
нансиран от Фонд „Социална 
закрила” и Община Банско. Це-
левата група от трийсет човека, 

почива на морския бряг край 
Царево и разгледа забележи-

телностите. На мястото, където 
е възникнал града, "туристи-
те" посетиха църквата Успение 
Богородично, смятана за един-
ствената пиратска църква по 
българските земи. Групата взе 

участие в открит урок за съкро-
вищницата от флора в резерват 

" Н е с т и н а р -
ка" и ролята 
на човека в 
о п а з в а н е т о 
на околната 
среда, и на-
прави дълга 
разходка из 
недоко стна -
тата природа 
на юг от ед-
н о и м е н н и я 
къмпинг. Със 
с ъ с т е з а н и я 
по футбол, 
волейбол, на-
родна топка и 
разнообразни 
занимания за 
изработване 

на сувенири за спомен в ателие 
"Сръчност", момичетата и мом-
четата от защитените жилища в 
Банско, се завърнаха изпълне-
ни с нови емоции и вълнуващи 
летни спомени.

Общината и Фонд „Социална закрила“ 
с грижа за потребителите 

на Защитените жилища в града
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Петър ХАДЖИЕВ

Целият живот на Пейо Яворов 
е белязан с обич и преданост 
към Македония. Историците 
ще кажат, че тя се ражда още в 
юношеските му години, дължи 
се както на патриотичното въз-
питание в неговото семейство, 
така и на онова време на 
национален кипеж, в цен-
търа на който винаги е била 
съдбата на Македония.

След като няколко го-
дини работи за каузата на 
революционната организа-
ция, идва и денят, в който 
се сбъдва мечтата му да об-
лече комитската униформа 
и с оръжие в ръка да тръг-
не на борба за свободата на 
мъченицата Македония. На 
6 февруари 1902 г. Яворов 
се записва в четата на Ми-
хаил Чаков и през с. Бого-
слов, Кюстендилско, влиза 
в Македония. В началото 
на 1903 г. поетът отново е 
четник, този път в четата 
на Гоце Делчев, която на 
6 януари 1903-та минава 
снежна Рила и през Бан-
ско и Неврокоп се отправя 
за Серския революционен 
окръг. Тук, при поробени-
те братя, поетът започва да 
издава нелегален хектогра-
фиран (хектограф - ръчна 
машина за вадене копия 
от ръкопис, б.а.) вестник 
за нуждите на революция-
та, който се казва "Свобода или 
смърт".

На 17 февруари двамата бой-
ни другари се разделят: Яворов 
остава да списва вестника, а 
Гоце продължава по револю-
ционните пътеки на Македония. 
Те повече не се срещат, защото 
Гоце пада убит на 4 май в сраже-
ние с турците в с. Баница, Сер-
ско. В средата на май Яворов се 
завръща в София за подготовка-
та на предстоящото въстание. 

Десет дни по-късно отново е с 
комитски дрехи и пушка в ръка, 
този път като четник на Яне 
Сандански. След около два ме-
сеца, заради възникнало между 
него и Сандански напрежение, 
напуска четата и през Банско и 
Рилския манастир се завръща в 
България, броени дни преди из-

бухването на Илинденско-Пре-
ображенското въстание.

За четвърти и последен път 
Пейо Яворов влиза в поробена 
Македония по време на Балкан-
ската война през октомври 1912 
г. Ден след обявяването на мо-
билизацията той е назначен за 
войвода. В архива на щаба на 
Македоно-Одринското опълче-
ние е отбелязано: "Чета №15, 
Пею Яворов с 10 пушки в Раз-
ложко и Неврокопско".

Пак на следващия ден поетът 
се венчава с Лора Каравелова 
в Подуенската черква. "Не ми 
се искаше да оставя моят Пейо 
да замине, без да сме венчани, 
струваше ми се, че моето щас-
тие ще озари трудния му път и 
че ний ще се разделим с пред-
чувствия за хубаво и щастие во 
бъдеще - предчувствия, които 
трябва да се осъществят...", 
пише Лора до сестрата на поета 
Екатерина.

След обявяването на война-
та четата на Яворов, заедно с 
четите на Христо Чернопеев и 
Йонко Вапцаров, в авангарда 
на българските войски, осво-
бождават градовете Банско, Не-
врокоп, Драма. Малко известен 
обаче е фактът, че войводата 
Яворов участва в превземането 
и на още един град по време на 
войната - Кавала, проявявайки 
заедно с другарите си смайваща 

изобретателност и смелост. Кои 
са участници в тази невероятна 
по замисъла си операция?

Историците заслужено ще 
отбележат, че главната фигура 
в нея е Михаил Чаков, който е 
най-опитен от всички. Участ-
ва както в Илинденско-Пре-
ображенското въстание, тъй и 

в най-голямата 
следилинденска 
битка на ВМОРО 
- "Епопеята на 
връх Ножот" през 
юли 1907 г. На 23 
април 1906 г. Ми-
хаил Чаков заед-
но с Атанас Спа-
сов се връщат в с. 
Баница и изравят 
костите на уби-
тия през 1903 г. 
Гоце Делчев, като 
ги оставят скрити 
под светия прес-
тол на черквата.

Поетът Пейо 
Яворов е инте-
лектуалецът на 
групата. Негови-
те познания по 
чужди езици до-
принасят изклю-
чително много за 
успеха на безум-
ната идея.

Йонко Вап-
царов, баща на 
знаменития бъл-
гарски поет Ни-
кола Вапцаров, 

се включва във ВМОРО още 
в първите години на нейното 
основаване. След Илинден-
ско-Преображенското въстание 
от 1903 г. е арестуван и лежи в 
затвор в Солун.

Роденият в ловешкото село 
Дерманци през 1868 г. Христо 
Чернопеев е бивш офицер от 
българската войска с чин по-
ручик. Участва в аферата "Мис 
Стоун" през 1901 г. За спасяване 
на американската мисионерка 
за първи и последен път в своя-
та история САЩ дават откуп от 
над 100 кг злато на комитите!

На 25 октомври 1912 г. край 
гр. Драма войводите Й. Вапца-
ров, М. Чаков, Хр. Чернопеев 
и П. Яворов искат среща с ге-
нерал Стилиян Ковачев, коман-
дир на Родопския отряд. Пред-
лагат му с част от войските си 
той да се придвижи на юг към 
Бяло море и да превземе Кава-
ла. Генералът обаче отказва, за-
щото преценява, че акцията ще 
затрудни военните му планове. 
Тогава Яворов излага своята 
направо фантастична идея как 
може мирно да се превземе 
стратегическият град край мо-
рето. Планът е четиримата вой-
води да се представят за преден 
отряд на настъпващата към Ка-
вала българска войска, за нейни 
парламентьори. Така в ранното 
утро на 27 октомври 1912 г. вой-

водите, облечени в български 
военни униформи, потеглят за 
беломорския град, за да изпъл-
нят този гениален план да бъде 
овладян пристанищният град 
Кавала, без да гръмне нито една 
пушка. Водени от съдбоносното 
решение, от клетвата: Да побе-
дят или да умрат!

"На 27 октомври ние се из-
правихме на височината, която 
обхваща като в клещи краси-
вия град Кавала, проснал снага 
на беломорския бряг. Валеше 
проливен дъжд. Смрачаваше 
се - пише в спомените си Миха-
ил Чаков. - Силният тропот на 
буйните ни коне смути съня на 
заспалите стражари. Те наска-
чаха и изтичаха навън с фенери 
в ръце, но на вратата се спряха 
като замръзнали. Пред тях сто-
яха четирима български кава-
леристи, бодро яхнали силни 
коне, с насочени към вратата 
къси манлихерови пушки. Тия 
кавалеристи бяха Пейо Яворов, 
облечен в офицерски дрехи с 
капитански пагони, Христо 
Чернопеев, Йонко Вапцаров 
и Михаил Чаков - тримата с 
подофицерски пагони. Малко 
по-късно целият град знаеше, 
че са пристигнали парламен-
тьори на българската войска, 
разположена на бойни позиции 
около града. Въпреки пролив-
ния дъжд и страшните светка-
вици улиците бързо се изпълни-
ха с народ."

Четиримата войводи отиват 
в конака при гръцкия влади-
ка и го молят и той да предаде 
на турските власти, че в града 
има български парламентьори. 
Минава час, но владиката не се 
връща да даде отговор. По ду-
мите на Чаков той изчаквал да 
мине време с надеждата, че в 
Кавала ще пристигнат гръцки 
войски откъм Орфано и Тасос, 
та те първи да заемат града.

"Защо стоим в тоя гръцки 
конак и чакаме напразно? Ста-
вайте да идем до полицейския 
конак, па каквото ще да става! 
- предложи Яворов - отбеляз-
ва по-нататък в спомените си 
Чаков. - Качихме се на втория 
етаж в стаята на каймакамина. 
При него бяха свикани градски-
те първенци - мюсюлмани, и 
доста офицери от местния гар-
низон. Когато влязохме, като че 
ли електрически ток премина 
през всичките тия хора. Те треп-
наха и лицата им пребледняха. 
Настъпи мъртва тишина. Без 
да се церемоним, седнахме на 
един миндер, едва прикривай-
ки силното си вълнение. Всич-
ки бяха вперили поглед в нас. 
Яворов се обърна на турски към 
каймакамина:

- Господине, можем ли да 
знаем с кого имаме честта да 
говорим? Вие ли сте каймакам 
ефендито?

- Да - отговори с поклон кай-

макаминът. Той беше пребле-
днял като мъртвец.

- Ние, както ви е известно 
- продължи Яворов - сме из-
пратени от българския генерал 
Ковачев, чиито войски са заели 
позиция в скалите край града, 
да ви запитаме желаете ли да се 
предадете доброволно, или той 
да заповяда бомбардирането на 
града. Срокът за отговор е до 12 
часа в полунощ!"

Точно когато Яворов завърш-
ва думите си, в стаята запъхтян 
влиза австро-унгарският консул 
Викс, бивш търговец на тютюн 
и голям приятел на турците. 
Той заявява, че е абсурдно един 
град с петдесет хиляди жители, 
голям войскови гарнизон и тол-
кова полиция да се предаде на 
четирима души!

Яворов обаче го заплашва, че 
отговорен за съдбата на Кавала 
ще бъде консулът, ако градът 
не се предаде мирно. Това явно 
сплашва отново турците.

"След като поговориха, кай-
макаминът се изправи, поклони 
се на Яворов, после на мен и с 
висок, но треперещ глас заяви:

- Господа, ние решихме! Пре-
даваме се доброволно, предава-
ме и града! Вярваме на думата 
на вашия паша Ковачев, че не 
ще пострада никой от мохаме-
данското население.

Каймакаминът отпаса револ-
вера и сабята си и ги подаде 
на Яворов. Гледах и не вярвах 
на очите си. Студ ме обля и аз 
настръхнах. Погледнах Яворов. 
Той държеше в ръце предадено-
то му оръжие и също беше на-
стръхнал. Чернопеев и Вапцара 
гледаха като ударени в главата. 
Явно беше, че на никого от нас 
не се вярваше това, което ста-
ваше! Сън ли бе, или действи-
телност?! Нашата фантастична 
авантюра се увенчаваше с ус-
пех!", пише с възторг Михаил 
Чаков в спомените си.

След като четиримата войводи 
поздравяват насъбралите се сто-
тици граждани със свободата, 
веднага изпращат двама конни-
ци до Драма със следното съоб-
щение за генерал Ковачев: "Тая 
вечер четирима македонски 
войводи - Яворов, Чернопеев, 
Вапцаров и Чаков, завзехме по 
чудо петдесетхилядна Кавала, 
без пушка да пукне. Войската и 
полицията се предадоха добро-
волно. Очакваме ви!"

Днес никъде в гръцките учеб-
ници по история няма да проче-
тете кой е освободил през 1912 
г. от турско робство Кавала. И в 
самия град няма да видите знак, 
който да бележи онзи паметен 
ден, когато шепа българи дръз-
ват да се изправят сами сре-
щу голяма отлично въоръжена 
сила, залагайки главите си.

Това лято в Кавала с пищни 

Как Яворов, Чернопеев, Вапцаров 
и Чаков завзеха по чудо 50-хилядна Кавала

(Продължава на стр. 5)

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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Четиримата македонски войводи започват по време на Балканската война 
една от най-невероятните операции в българската военна история с клетвата 

„Ще победим или ще умрем!“ и я завършват с пълен успех, без пушка да пукне
тържества отбелязаха 100-го-
дишнината от освобождението 
на града, след като по силата на 
Букурещкия мирен договор от 
1913 г. той е преда-
ден в гръцко владе-
ние. "Заслугата" за 
това е на цар Фер-
динанд. Обладан от 
манията да влезе на 
бяла каляска в Ца-
риград, той започва 
Междусъюзниче -
ската война, която 
донесе на България 
първата национална 
катастрофа и пог-
ребване на нацио-
налните идеали за 
обединение, в името 
на които загинаха 
стотици хиляди бъл-
гари. Мир на праха 
им и нека Бог да ги 
прости!

Х     Х     Х

Поводът да напи-
ша тези исторически 
бележки е моят дядо 
по майчина линия 
Георги Попмихай-
лов. Роден в Добри-
нище, той е учител 
и кмет на селото. 
През 1896 г. като юноша се за-
клева пред камата и револвера 
на Гоце Делчев, че ще служи 
до смърт на македонската орга-
низация. За това свидетелства 
Лазар Томов в своите спомени. 
Моят вуйчо Михаил Михайлов 
ми е разказвал, че Яворов е ид-
вал в Добринище и се е срещал 
с местните революционери. Бе-
лежка за това има в книгата на 
Михаил Кремен "Романът на 
Яворов".

Вуйчо ми много искаше от 
властта преди 10 ноември 1989 
г., а и след това, на една от чеш-
мите да се сложи надпис за това 
посещение на Яворов, та гости-
те на Добринище, когато пият 
от бистрата планинска вода, да 
си спомнят за поета. Тази не-
гова мечта за "Яворова чешма" 
така и не се сбъдна, защото за 
управниците както преди, така 
и сега, тези неща са маловаж-
ни - от тях не може да се извади 
финансова изгода!

ПОЕТЪТ Е ПЪРВИЯТ 
КМЕТ НА СВОБОДЕН НЕВ-

РОКОП

След като на 18 октомври 
1912 г. части на Родопския от-
ряд на генерал Стилиян Ко-
вачев и четите на четиримата 
македонски войводи влизат в 
Неврокоп, около поета бързо 
се събират много негови стари 
бойни другари и съратници от 
годините на революционните 

борби, за да обсъдят бъдещето 
на този стар български край. 
На другия ден на заседание на 
местния революционен комитет 
Яворов единодушно е избран за 
пръв кмет на освободения град.

Пред големия поет и драма-
тург на дневен ред се изправят 
трудни проблеми - за прочиства-
не на Неврокоп от останалите 
в него турски войници, за из-
граждането на местните органи 
за управление, за създаване на 
болница и започване на редов-
ни занятия в училището. На 
този пост Яворов стои едва пет 
дни, защото потегля с четата си 
на юг, към Драма, където бълга-
рите също чакат да дойде свобо-
дата. Но като кмет на Неврокоп, 
по настояване на неговите жи-
тели, на 19 октомври той изпра-
ща писмо до премиера Гешев, в 
което благодари на българите от 
свободната родина за всичките 
жертви, които те дават пред "ол-
тара на целокупното отечество 
за възтържествуване на народ-
ния идеал".

В знак на почит и уважение 
към първия кмет на града през 
40-те години на миналия век 
в Неврокоп е издигнат бюст 
на този изключителен бълга-
рин. Абсолютно същия бюст 
на поета за първи път обаче е 
поставен в Борисовата гради-
на. Около създаването му има 
много интересна история. Тя 
е свързана с пламенното сти-
хотворение "Арменци", което 
Яворов написва в края на ХIХ 
век в защита на арменския на-
род, подложен на нечуван гено-
цид от турските националисти и 
шовинисти.

В началото на трийсетте го-

дини в България се създава ар-
менски комитет, който се заема 
със задачата да се съберат волни 
пожертвувания за въздигане па-
метник на П.К.Яворов. За целта 
е издаден и специален позив. 

Устройва се голяма вечер, 
на която прочувствена 
реч произнася видният 
български учен проф. 
д-р Асен Златаров. В нея 
той казва, че Яворов съв-
сем заслужено може да 
се нарече не само син на 
българския, но и на ар-
менския народ, за когото 
написва прочувствени 
стихове.

С изработването на па-
метника се заема арме-
нецът Крикор Ахаронян. 
Любопитна биография 
има този художник. Ро-
ден е в Тбилиси и участва 
в революцията от 1917 г. 
През 1921 г. идва в Бълга-
рия, където завършва Ху-
дожествената академия. 
Паметникът на Яворов, 
който създава, е тържест-
вено открит в София на 
18 август 1935 г. Поетът 
революционер е изобра-
зен в момент на съзер-
цание и самовглъбеност. 
Под бюста е поставен и 
надпис: "От признателни-
те арменци".

Ахаронян живее в страната 
ни до 1946 г., след което зами-
нава за родната Армения. Там 
развива активна творческа 
дейност, става професор и 
получава званието "Наро-
ден художник на СССР". 
Интересно е да се знае, че 
Крикор Ахаронян създава 
след това още няколко па-
метника на Яворов, подоб-
ни на този в София. Еди-
ният от тях е в Кюстендил, 
а другите са поставени в 
градове на Пиринския край 
-Благоевград, Петрич, Раз-
лог и Гоце Делчев, в знак 
на почит към поетичното 
и революционно дело на 
Яворов.

ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗА 
ЗАДАВАЩАТА СЕ 

НАЦИОНАЛНА КАТА-
СТРОФА

След фантастичната 
авантюра по превземане-
то на Белия град, както 
по-късно ще нарече Кавала 
писателят Димитър Димов, 
в средата на ноември 1912 
г. Пейо Яворов тръгва  за 
България, защото четата му 
е изпълнила поставената 
задача.

"Сега се движехме по об-
ратния път. От Кавала прис-
тигнахме в Драма, а оттам по-
теглихме през Просечен и се 
спуснахме в село Баница - от-

белзва в спомените си неговият 
четник Георги Венедиков, кой-
то го придружава до столицата. 
- Яворов намери кмета, чийто 
баща беше заклан от турците на 
моста. Заедно с кмета отидохме 
в черквата, където една бабичка 
пазеше черепа на Гоце Делчев. 
Яворов пое просълзен черепа 
от бабата, все го гледаше и каза: 
"Ето широкото чело на Гоце". 
Докато стояхме в черквата, Яво-
ров държеше черепа в ръце. От 
черквата отидохме в уличката, 
където е убит Гоце Делчев, по-
ложихме кръста, който носехме 
още от Кавала, и свещеникът 
прочете молитва. Аз изстрелях 
една пачка патрони... Войводата 
беше печален, мълчеше, очите 
му потъмняха."

На 25 ноември Яворов се връ-
ща в София.

Още по-мрачен е поетът вой-
вода в началото на 1913 г., за-
щото предчувства задаващата 
се национална катастрофа. На 
7 януари той изпраща в Со-
лун писмо до Данаил Крапчев, 
също участник в комитска чета, 
а по-късно издател на в. "Зора": 
"Македония отива. Сърби и 
гърци завряха нечистите си но-
кти в гърдите на Македония и 
разкъсват дробовете й. Писах 
и на Тодор Александров. Не е 
ли краен час да се предприеме 
нещо? Где е Матов, где е Док-
тора, где са другите? Трябва 
да бъдеш тук, в София, за да 
почувствуваш всичкото безна-

деждие за бъдещето на нашето 
национално дело. Всичките ма-
кедонски планини, с гробовете 
на толкова паднали борци, ся-
каш лежат на гърдите ми и аз не 
мога да дишам".

Двадесетина години по-късно 
във в. "Зора" Крапчев ще отбе-
лежи: "Към края на погрома с 
Яворова се срещнахме на Чер-
ната скала. Той беше по-черен 
от нея".

Участието на Яворов в рево-
люционното движение за осво-
бождение на Македония се пре-
връща в негова жизнена съдба 
до края на земните му дни. Уми-
райки далеч от поробената вече 
от сърбите Македония, в заве-
щанието си той ще поиска: "Да 
бъда погребан с туристическата 
куртка, шаечни панталони, с бо-
тушите и ако не се намери кас-
кета, някаква фуражка. Ако не 
умрях в Македония, то поне да 
умра тъй, както бях приготвен 
за нея".

До последно не го напуска 
чувството,че не е изпълнил своя 
дълг към нейното освобожде-
ние. На 16 октомври 1914 г. 
Яворов слага край на живота си, 
след като обществените хули 
близо година го сочат като гла-
вен виновник за смъртта на лю-
бимата му Лора. Часове преди 
да натисне спусъка на револве-
ра, той пише до своя верен при-
ятел Тодор Александров: "Брате 
Тодоре! Прости ме ти, нека ме 
простят и всички други, че из-
меням на Македония. Аз уми-
рам тук. Кажи на Македония, 
когато отидеш там, че нейният 
син (аз се считам за неин) умря 
в свободна България, увенчан 
с най-мръсна клевета. И когато 

тя бъде свобод-
на, нека един 
другар дойде 
на гроба ми и 
каже: "Поздрав 
от нашата май-
ка мъченица - 
тя е вече щаст-
лива!"

Четири дни 
по-късно в. 
"Камбана" по-
мества следно-
то съобщение: 
"Погребението 
на поета стана 
днес по обед. 
За последен 
път ще мине 
през столица-
та П.К.Яворов, 
който от ня-
колко месеца, 
слепец, се дви-
жеше като сян-
ка между нас. 
Но той пак ще 
остане да жи-
вее между нас 
- чрез своите 
творения и 
чрез живия 

спомен на своя бурен живот. Ро-
дом чирпанец, Яворов стана ма-
кедонец. Яворов бе роден поет, 
живя като борец и умря като ге-
рой, сломен от жестокостта на 
нашето страшно време".

(Продължение от стр. 4)
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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

БАНИЦА С ИЗЦЕДЕНО 

КИСЕЛО МЛЯКО
ЮЛИ- СЕПТЕМВРИ

Посетителски информа-

ционен център

Културни вечери „Традиции 

и изкуство”

ЮЛИ-СЕПТЕМВРИ

Площад „Независимост”- 

гр. Добринище”

„Добринищко лято 2019” – 

мероприятия всяка съботна 

вечер

М. СЕПТЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“ 

Открит урок по повод 100 

години от рождението на Ни-

колай Хайтов

01 ОКТОМВРИ

Читалище „Иван Кюлев 

1996”- с. Места 

Честване - Ден на възраст-

ните хора

01-05 ОКТОМВРИ

Тържества по случай праз-

ника на гр. Банско - 5 октом-

ври – 107 години от Освобож-

дението на Банско от турско 

робство-концерти, срещи, из-

ложби и др.-съвместни проя-

ви на Община Банско, Музеен 

комплекс-Банско и читалище 

„Никола Вапцаров”; Кон-

церт-спектакъл „Светилник 

под гордия „Пирин”

12 ОКТОМВРИ

Площад „Независимост”- 

гр. Добринище

Международен фолклорен 

фестивал за танцови клубове 

„Шарена стомна 2019”

10-15 ОКТОМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“

Прояви, посветени на 125 

години читалищно дело в 

Банско

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
500 г готови кори
125 г масло
100 мл растително масло
250 г сирене
500 г кисело мляко

4 бр. яйца
200 г газирана вода
100 мл прясно мляко

Начин на приготвяне
Киселото мляко се изцеж-

да през кърпа в продължение 
на 4-5 часа и се смесва с на-
трошеното сирене. Прясното 
масло се разтопява и се смес-

ва с растителното масло. Ко-
рите се нареждат в намазана 
с мазнина тавичка, като всяка 
кора се ръси със сгорещената 
мазнина и през 2-3 кори се 
поставя по малко от сместа 

с ъ с 
с и р е -
нето и 
к и с е -
л о т о 
мляко. 
Бани-
ц а т а 
се на-
р я з ва 
с ос-
т ъ р 
н о ж 
н а 
к в а -
драти, 

ромбчета или триъгълници, 
поръсва се с останалата маз-
нина, залива се с разбитите 
с прясното мляко яйца и 3/4 
част от газираната вода и се 
пече в силна фурна. За да 
бъде мека, след изпичането и 
може да се напръска с оста-
налата газирана вода. Подна-
ся се топла.

На последния празничен концерт от фол-
клорната поредица гостуваха даровитите 
възпитаници на Представителен ансамбъл 
“Елица” - гр.Пазарджик. Чудесните народ-
ни песни и танци на участниците впечат-
лиха жители и гости на града. Изявата на 
талантите от Пазарджик създаде емоция, 

която е плод на искрена любов към фолклора. 
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Моментът е важен за работата или 
бъдещето на важен за вас проект. Зато-
ва нека вашата вяра прерасне в дълбока 
увереност и нагласата за победа ще ви 
отведе до целта. При някои стартират 
домашни промени.

От вас зависи. Вложете всички сили 
в започнатото, отстоявайте го с дълбоко 
убеждение и всичко ще бъде наред. Ка-
квито и да са проблемите ви, бързо ще се 
уверите, случващото се определено е във 
ваша полза.

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. Желани домашни 
новости.

В началото на нещо ново сте. Постарай-
те се да погледнете на нещата всеобхватно, 
за да оцените перспективите за по-дълъг 
период от време. Става дума за проект 
със специално значение за вас. Някой или 
нещо се завръща при вас.

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 каквото 
и да било, без да обмислите ситуацията 
докрай. 

Действащата ситуация е противоре-
чива. Помислете дали имате достатъч-
но търпение и издръжливост да доведе-
те замисленото докрай. Също, дали сте 
взели под внимание всички детайли и 
възможни усложнения. 

Всичко се подрежда по желания на-
чин, така че не пропускайте удобната 
възможност да промените нещата към 
по-добро. Бъдете уверени в реалността 
на плановете си и действайте. Става дума 
за проект със специално значение за вас. 

Познавате не само своя потенциал, но 
и възможностите, с които разполагате. 
Бъдете решителни и пристъпете смело 
към своите проекти както в работата, 
така и в личния живот. Най-сетне идват 
чакани новини. 

Предстои да направите решителната 
крачка, която ще ви приближи до целта. 
От доста време насам обмисляте своя 
план, сега дойде моментът да го осъщест-
вите. Късметът е с вас и в работата. Ин-
тимна радост. 

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. 
Домашни тревоги.

Помислете дали имате достатъчно из-
дръжливост да доведете замисленото до-
край. Също, дали сте взели под внимание 
всички детайли и възможни усложнения. 
Някои спешно тръгват на път, за други 
тревогите са домашни.

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.

30 п Св. свщмчк Григорий, просветител на Армения. 
Св. мчца Рипсимия

1 * Покров на Пресвета Богородица. Св. ап. Анания. Преп. Роман 
Сладкопевец. Преп. Йоан Кукузел (Тип. с. 93)

2 Св. свщмчк Киприан. Св. мчца Юстина. Св. Андрей, юродив за-
ради Христа

3 Св. свщмчк Дионисий Ареопагит. Преп. Йоан Хозевит
4 Св. свщмчк Йеротей, еп. Атински. Св. мчца Виринея. Преп. Па-

вел Препрости
5 Св. мчца Харитина
6 † 3 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. апостол Тома. 

Прпмчк Макарий Атонски. Гл. 7, утр. ев. 5, ап. 1 Кор. 4:9-16 (с. 393), 
лит. ев. Лк 7:11-16 (Тип. с. 95)



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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