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БАНСКАЛИИ

С официална це-
ремония и водос-
вет, бе направена 
първата копка по 
проект, включващ 
основен ремонт на 
съществуващото 
езеро, зелени пло-
щи и архитектур-
ни елементи, пар-
ково осветление 
и алейна мрежа в 
градския парк в 
Банско. Проектът 
е на стойност бли-
зо 1 милион лева 
и е финансиран с 
целеви средства, 

С водосвет започнаха 
строителните реконструкции 

на езерото в градския парк в Банско

(Продължава на 
стр. 2)

През изминалия уикенд на 
спортен комплекс Белмекен 
се проведе Лятно Държавно 
Първенство по биатлон. Ски 
клуб "Банско" участва със 
състезателите Дафинка Коева, 
която и двата дни зае второ-
то място при жените и Бла-
гой Тодев, който спечели два 
златни медала при юношите 
старша. Доброто представяне 
на състезателите им осигу-
рява място в националните 
отбори, като Дафинка Коева 
ще тренира с мъжкия нацио-
нален отбор, а Благой Тодев с 
младежкия отбор на България. 
Даниела Кадева не участва в 
състезанието, но вече тренира 
след дълго възстановяване от 
контузия.

През втория стартов ден, 
състезателите ни бяха подкре-
пени от агитката на най-мал-
ките биатлонисти на ски клуб 
“Банско” , които пък от своя 
страна имаха възможността да 
се запознаят със състезатели 
по биатлон от световния елит 
и да наблюдават тренировъч-
ния им процес.

П р о -
в е ж д а -
щият се 
за трета 
поредна 
г о д и н а , 
М е ж д у -
народен 
фолкло -
рен фес-
т и в а л 
на тан-
ц о в и т е 
к л уб о ве 
"Шарена 
стомна", 
събра 716 
участни-
ци в До-
бринище. 

(Продъл-
жава на 

стр. 3)

Международен фолклорен 
фестивал на танцовите клубове 
„Шарена стомна“ в Добринище
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Първото от събитията, в чест 
на празника на Банско събра 

"около огнището", приятели и 
ценители на творчеството на 
обичания Константин Иконо-
мов. В навечерието на 
80 годишния си юби-
лей, писателят пред-
стави най-новата си 
книга "Въглени", която 
е тринайстата му ро-
жба в света на поезия-
та. Авторът бе украсил 
Тържествената зала в 
читалище "Никола Ва-
пцаров с изящната си 
колекция от корени, 
с името "Пришълци", 
която подари на чита-
лището и на Посетител-
ски - информационен 
център Банско. Във фо-
айето бяха подредени 
пластиките му от дър-
во и камък, за които е 
черпил вдъхновение от 
лятото на 2019-а. Залата трудно 
побра всички, които бяха до-
шли на рождения ден на тво-

реца и освен аплодисменти, му 
подариха и обичта си. Вечерта 

премина уютно, топло и много 
лично и бе сравнена от журна-
листа Кети Тренчева, с "банска 

попрелка", където забравяш 
грижите и се сливаш със съд-
бите на другите. Официални 

гости бяха Негово превъзхо-
дителство Марян Гьорчев-по-

сланик на Република 
Северна Македония, 
Диана Чули - извест-

на ал-
б а н с к а 
писател-

ка, Николай Стоянов - писател, 
роден в Банско, художникът 
проф. Кирил Гогов, Георги 

Икономов, Асен Кирицов и де-
сетки местни творци и цените-
ли на изкуството в Банско. Ав-
торът бе подготвил изненада за 
всеки един свой гост и на сто-

ла си, посетителите намериха 
малки листчета с афоризми от 
книгата, които имаха възмож-
ност да прочетат на останали-
те. Рецитал, подготвен с много 
нежност от приятелите - Елена 
Калайджиева, Гълъбица Тоде-
ва, Милена Георгиева, Наско 
Тотин, Ани Дурчова, Мая Ами-
джева и Иван Цонев, запали 
"жаравата" в душите и всеки 
отнесе в сърцето си по едно 
"живо въгленче" от стих. Авто-
рът не скриваше вълнението си 
от всяка дума, която се откъс-
ваше в пространството и благо-
дари на хората, които му дават 
вдъхновение, подкрепа и бяха 
част от неговия празник. "Бан-
ски старчета" го поздравиха с 
"Пуста младост", а директорът 
на Професионална гимназия 
по електроника и енергетика - 
Сашка Тодорова, прочете емо-

ционален, поздравителен ад-
рес от името на училището, на 
което е бил директор писателя. 
Поздравителни адреси бяха по-
лучени от Благовест Обецанов 

- Началник от-
ряд ПСС, Бан-
ско и от Росен 
Баненски - 
Директор на 
"Национален 
парк Пирин". 
В поздрава си 
към юбиляра, 
Георги Иконо-
мов подчерта, 
че се възхища-
ва на неговото 
ярко присъст-
вие и несло-
мим дух и му 
пожела още 
много творче-
ски вдъхнове-
ния, посветени 
на "вековната 

мъдрост и здравия разум на по-
коления банскалии". Заместник 
кметът Асен Кирицов връчи на 
Константин Икономов, почет-
ния знак на Община Банско за 
изключителния му принос в 
сферата на културата и изку-
ството, и за популяризирането 
на Банско и Община Банско. От 
своя страна, писателят от сър-
це благодари за жеста, който 
Общината прави за издаването 
на книгата му и за това, че този 
тираж ще се разпространява 
безплатно. Всеки присъствал в 
тази зала, отнесе "шепа въгле-
ни", но живи и парещи, като 
стих, в който намираш себе си 
и го превръщаш в дълг да ти се 
случи.

"И ако пламъкът на жарава-
та ми изтлее, с въглените ще 
си нарисувам огнище..."

К. Икономов

„В измъкнатите въглени от блатото 
е жива паметта за блясъка на златото“

предоставени от Министерски 
съвет. Банско да се превърне в 
един от най – предпочитаните 
европейски курорти е цел не 

само на екипа на Георги Ико-
номов, но и на българските 
държавници. Отец Никола и 
Иконом Касапинов благосло-
виха началото на строителните 
реконструкции, а Асен Кирицов 

- заместник кмет на Общината, 
каза на стотиците присъстващи 
на церемонията, че скоро ще 
могат да се радват на още едно 
прекрасно място за отдих и раз-
влечение.

С водосвет започнаха 
строителните реконструкции 

на езерото в градския парк в Банско
(Продължение от стр. 1)
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ФОТООКО

Тридесет и три състава от 

Гърция, Македония, Сърбия и 

България, ще покажат своя та-

лант във фолклорно надигра-

ване днес и утре. Фестивалът 

няма състезателен характер 

и е с цел да запознае гостите 

и участниците с фолклора на 

балканските народи, да създаде 

нови приятелства и да популя-

ризира българските костюми, 

хора и танци. Специални гос-

ти на откриването, бяха Георги 

Икономов, Асен Кирицов и Пе-

тър Галчев, с официална покана 

от Китан Галчев и кметство До-

бринище. Двудневният празник 

се радва на прекрасно време и 

чудесно настроение, и е идеа-

лен вариант за вашите почивни 

дни.

Учениците от СУ „Неофит 
Рилски” огласиха училищния 

двор с трийсетминутна 
тренировка по таебо, след 
която първокласниците се 
включиха в занимателна 
физкултура на тема „от-
крий какво е скрито”. За-
ниманията продължиха с 
футболен турнир и леко-
атлетически игри. Дирек-
торът, Елеонора Барякова 
и всички преподаватели, 
се включиха в спортните 
активности, като показа-
ха как възпитават новото 
поколение в здравословен 
начин на живот.

Възпитаниците на НУ 
„Св. Паисий Хилендар-
ски” също отбелязаха 

Европейския ден на спорта. Те 
заляха стадиона в града с не-

повторима енергия и весела 
надпревара. На фона на любими 

песни, деца, учители 
и родители участваха 
заедно в атрактивни 
спортни игри. Праз-
никът завърши с хим-
на на училището и 
думите на директора 
Евгения Тренчева: 
„Бъдете активни в 
ученето, в спорта, в 
отношенията”.

Банско, носител на 
титлата "Европей-
ски град на спорта", 
отново показа, че от 
най-ранна детска въз-
раст, младото поко-
ление се приобщава 
към физическа актив-
ност и здравословен 
живот.

Банско отбелязва 
европейския ден на спорта

Традиционната празнична 
вечеря в чест на всички мест-
ни артисти, занаятчии, и 
самодейни състави, събра 
на едно място хората, кои-
то се грижат традициите, 
обичаите и неповторимия 
дух на Банско да са винаги 
живи и да бъдат предава-
ни от поколение на по-
коление. Хиляди жители 
и гости на града станаха 
участници в демонстраци-
ите, по време на Култур-
ните вечери "Традиции и 

изкуство" от афиша на Посети-
телски - информационен център 
Банско, стотици се докоснаха 
до автентични инструменти и 
предмети от битието, подчерта-
ващи идентичността на местни-

те.
Банско е град в който носия-

та е на почит и да видиш човек, 
облечен така, по всяко време на 
денонощието - не е рядкост.

Кръшни и тежки хора се из-
виваха на площадчето пред 
църквата, а стари бански песни 

огласяха летните вечери. Много 
състави от Добринище, Места, 

Кремен, Филипово и 
Обидим показаха уме-
нията си и оцветиха 
допълнително програ-
мата.

Специален гост на 
тържествената вечеря, 
бе Георги Икономов, 
човекът, за когото си-
лата на духа на един 
град, се крие именно в 
наследствената памет, 
обичаите и преданията. 

Усмивки и добро настроение 
съпътстваха вечерта, а присъст-
ващите си обещаха следващото 
издание на "Културните вечери" 
да е още по-пъстро и богато на 
вдъхновяващи срещи.

Международен 
фолклорен 

фестивал на 
танцовите клубове 
„Шарена стомна“ 

в Добринище

(Продължение от стр. 1)
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Кои са най-актуалните тен-
денции при дрехите за сезон 

есен/зима 2019-2020? Ето 10 
тренда, които ще виждате на-
всякъде тази есен.

ПЛИСИРАНА ПОЛА И 
ЖЕНСТВЕНА БЛУЗА

Не е често срещано явление 
много дизайнери да залагат 
на една и съща комбинация от 
дрехи. И въпреки всичко, това 
е факт за есен/зима 2019-2020. 
Топ тенденцията на сезона е 
комбинацията между нежна и 

разкроена блуза и плисирана 
пола с дължина около коленете.

СТРОГ КОСТЮМ

За почитателите на строгата 
елегантност есен 2019 е пригот-
вила костюм с панталон. Осо-

бено актуални са вариантите с 
дължина малко над глезените и 
разкроените модели. Комбини-
райте с високи токчета и вече 
имате перфектната есенна ви-
зия.

ПАЛТО ТИП НАМЕТАЛО

От няколко години не сме 
виждали палтото тип 
наметало в модните 
тенденции и с нетър-
пение чакахме негово-
то завръщане. Палтото 
наметало можете да 
носите с клин или еле-
гантен панталон. Есен-
на шапка с периферия 
също допълва  офици-
алния стил на тази връ-
хна дреха.

АСИМЕТРИЧНИ 
ДЕКОЛТЕТА

Топовете и роклите с 
асиметрични деколтета 
също са актуална тен-
денция тази есен. Пре-
обладават моделите с 

едно рамо или такива с един къс 
и един дълъг ръкав. 

КОЖА ОТ ГЛАВА ДО ПЕТИ

Ето и една тенденция за по-
читателите на кожата. Облече-
те се в кожа от глава до пети и 
няма да сгрешите. Актуални са 
костюмите с кожен панталон и 
кожено сако, както и роклите от 
тази материя. Добрата новина е, 
че все повече модни къщи изби-
рат еко кожата и така почитате-
лите им могат да се радват на 
природосъобразни тоалети.

БЛУЗИ И РОКЛИ С ОБЕМ-
НИ И ИНТЕРЕСНИ РЪКАВИ

Блузите с акценти са актуал-
ни в много свои разновидности. 
Моделите с ръкави например 
ще се радват на популярност 
тази есен. Бъдете внимателни 
обаче, ако избирате такава, за-

щото създават обем в горната 
част на тялото и може да напра-

вят фигурата ви непропорцио-
нална.

ПАЙЕТИ, ПАЙЕТИ И ПАК 
ПАЙЕТИ

Интересно, но дрехите с пайе-
ти намират своето място в еже-
дневната мода. Всички имаме 
нужда от малко блясък в сивите 
делнични дни, така че защо да 
не ги добавим с дреха с пайети

ДРЕХИ С КЪДРИЧКИ

Винаги съм смятала, че 
дрехите с къдрички са сред 
най-женствените. Те носят и 
определена романтика от от-
минали времена в стил "Малка 
къща в прерията". Тази тенден-
ция категорично няма да допад-
не на всички, но и дизайнери, и 
стилисти я предпочитат за пред-
стоящия сезон

ДЕНИМ ОТ ГЛАВА ДО 
ПЕТИ

Допада ли ви комбинацията 
между деним риза и дънки? Е, 
точно тя е сред най-горещите 
за сезона. Денимът от глава до 
пети се радва на особена попу-
лярност през последните годи-
ни и има защо. Това е перфект-
ната спортна визия за всеки ден.

ШУШЛЯКОВИ ЯКЕТА

Удобни, практични, леки и 
много топлещи! А и идват в куп 
свежи и ярки цветове, разноо-
бразни принтове и с бродерии. 
Така изглежда модата при шу-
шляковите якета за сезон есен/
зима 2019-2020. 

10 топ тенденции за есен 2019



Есен е. Природата ни дарява с 
изобилие от багри. На фона на 
красотата, която ни носят, рас-
тенията  се подготвят за зимата 
и ако искаме напролет, 
когато излезем в гради-
ната, да ни посрещнат 
по–прекрасни от всяко-
га, то сега ние трябва да 
се погрижим за тях.

Всяко  озеленяване е 
неповторимо. Неговата 
индивидуалност се оп-
ределя от  видовете рас-
тения, разположението 
им  в пространството и 
куп други фактори. Сле-
дователно и подходът 
към всяко едно е инди-
видуален. Но има основ-
ни дейности, които  са 
задължителни за  зази-
мяването на  градините. 
Целта на тази статия е да 
синтезираме информа-
цията така, че  с няколко 
изпълними стъпки  да 
имате гарантиран 100% 
положителен ефект.

Озеленените прос-
транства  обикновено се 
състоят от тревна площ, 
храсти /цъфтящи, лист-
но–декоративни/, дър-
вета, евентуално скален 
кът и цветни градинки. 
Ще се спрем с по някол-
ко изречения на всички 
тях.

ТРЕВНАТА ПЛОЩ

Стартираме с моравата, защо-
то обикновено тя заема по–го-
лямата част от двора и противно 
на всеобщото мнение, изисква 
много грижи. През есента трев-
ните площи трябва да се нато-
рят с комбиниран тор NPK/азот, 
фосфор, калий /, да се “разче-
шат” с гребло, валират и евен-
туално да се подсеят на места, 
където тревата е рядка или има 
оголени участъци.

В края на месец Октомври се 
прави едно от последните под-
стригвания на тревата, защото 
времето застудява и растежът й 
се забавя. Препоръчваме ви то-
гава  да внесете 20 кг NPK тор 
на декар площ. Мненията на 
специалистите се сумират око-
ло цифрата 40 кг NPK / декар. 
Но това, което ние от Градина-
ри.БГ правим, е да разделим то-
ровата норма на две части.

Обилното торене не е пред-
поставка за здрава трева. Рас-
тенията няма да усвоят цялото 
количество, а само толкова, 
колкото им е нужно. Освен това, 
ако есента е топла, ще се нало-
жат още няколко коситби.

В края на месец Октомври - 
началото на Ноември, ако тре-
вата е висока, се подстригва  на 
височина около 6 – 7 см. Следва  
така нареченото  “разчесване“, 

което се прави със специално 
гребло, наречено скарификатор 
или още - вертикур. Трябва да 
споменем, че и най–обикновено 

гребло ще ви свърши работа, но 
ще положите многократно пове-
че усилия, а работата хич не е 
лесна.

Целта на това начинание е да 
се премахнат загнили листенца, 
мъхове и плевели, които покри-
ват повърхноста на почвата и 
задушават вашата трева. Чрез 
грапенето  се увеличава дос-
тъпът на  въздух и хранителни 
вещества.

КАК СЕ ПРАВИ?

Взимате греблото и без да 
пестите енергия започвате да 
грапите като кръстосвате, за да 
покриете цялата повърхност. 
Ще се изумите колко отпадък 
ще съберете. Ако  почвата е “бе-
дна”, това е най благоприятният 
момент да я подхраните  като 
смесите тор от калифорнийски 
червей с пясък  и разхвърляте 
сместа по моравата. Този вид 
органичен тор е изключително 
подходящ, защото не съдържа 
плевелни семена. Валирайте, 
за да уплътните  почвата около  
растенията.

Сега е моментът за едно леко 
отклонение от темата. Обикно-
вено тревните смески, които се 
ползват за направата на морава 
са с по–голямо процентно съ-
държание на житни треви. Жит-

ните треви имат една особе-
ност, която им  позволява през 
есента и пролетта, при влажно 
и топло време от възела на бра-

тене, който се намира в основа-
та на растението, да израстват 
нови тревички, наречени братя. 
Това е естественият начин за 
сгъстяване на  тревата и чрез 
разчесване, торене и валиране, 
ние стимулираме този процес.

Повярвяйте ми, ефектът е не-
вероятен. Остава Ви до края на 
месец Ноември да внесете оста-
налите 20 кг NPK на декар. Ако 
го  направите в дъждовно вре-
ме, ще си спестите една полив-
ка, ако ли не, полейте обилно.

ЗА ХРАСТИТЕ

При храстите късните есенни 
резитби не са препоръчителни. 
Естествено, ако някое клонче е 
излязло на алеята, ще го отстра-
ните. Ако при огледа на расте-
нието видите пречупени и забо-
лели клонки, премахнете и тях. 
Относно храстите има правило, 
според което тези, които цъф-
тят от ранна пролет да средата 
на лятото, се подрязват през ес-
ента. А храстите, които цъфтят 
от средата на лятото до есента, 
напролет. Но както можете да 
предположите, всяко правило 
има изключения.

Съветът ни е, преди да за-
почнете резитбата, да потърси-
те информация за растението. 
Така ще си спестите неприятни 

моменти. Торенето на храстите 
и живите плетове се съчетава с 
това на тревата, със същите то-
рови норми. Не забравяйте да 

полеете обилно – просто, за да 
се презастраховате. Почистете 
растителните остатъци под рас-
тенията и ако имате желание, 
може да мулчирате с цветни 
дървесни кори, които ще при-
дадат допълнителен колорит на 
вашата градина. В магазините и 
градинските центрове се пред-
лага мулч в различни цветове: 
жълт, орзнжев, червен. Прецен-
ката оставяме на вас.

ЗА ДЕКОРАТИВНИТЕ ДЪР-
ВЕТА

Резитбите при декоративните 
дървета се правят, за да добие 
растението предпочитаната от 
нас форма. Ако сте се старали 
да поддържате тази форма през 
целия сезон, едва ли ще има 
какво да подрежете по дървото. 
Но все пак го огледайте хубаво 
и ако видите болни или пречу-
пени клонки, ги премахнете. 
Препоръчително е по–големите 
отрези да се покрият с овощар-
ска замазка, която можете да 
закупите от всяка агро – аптека. 
Почистете растителните оста-
тъци под дървото и наторете.

Това, което ние от Градинари.
БГ правим, е с остър нож да из-
режем тревния чим около дър-
вото в подходяща форма, най–
често кръг.След това смесваме 

тор от калифорнийски червей 
с пръста около дървото и поли-
ваме. При желание можете да 
мулчирате. Контрастът на цвет-

ните дървесни  кори със 
зелената трева е страхотен.

Грижите, които се пола-
гат за алпинеума и цвет-
ните градинки са строго 
индивидуални, заради 
многообразието от расте-
ния, включени в тях.

Обикновено алпинеу-
мите се правят с цел да 
симулират парченце “на-
турална” природа в задния 
двор на къщата. Следова-
телно, ако се придържаме 
към тази идея, е хубаво да 
оставим растенията да се 
развиват на воля и да пра-
вим корекции само, когато 
това ще подобри цялост-
ния изглед. Почистването 
на прецъфтелите цветове и 
плевенето са задължител-
ни мероприятия.

Остава само още едно 
нещо да свършите в гра-
дината преди да завалят 
снеговете... Някои дървета 
и храсти има опастност да 
бъдат повредени от сне-
га и затова те трябва да се 
“пристегнат “ с помощта 
на канап или мрежичка, 
като целта е при храсти-
те клонките да се съберат 
в сноп, а при дърветата 
- към ствола на дървото. 
Така  правим растенията 

много по-устойчиви, но е важно 
да знаете, че не е нужно да се 
овързва  прекалено стегнато. 
Оставете възможност на расте-
нието да “диша”. Това меропри-
ятие се прави в края на месец 
Ноември началото на месец Де-
кември.

Това е, скъпи приятели. Под-
готвили сте вашите растения за 
зимния период и единственото, 
което  Ви  остава, е да им се на-
слаждавате.

5ЗА ДА СМЕ ВИ ПОЛЕЗНИ

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

Подготовка на градината за зимата –
специалистите съветват
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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
ТЕТОВСКИ МЕКИЦИ

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

01 НОЕМВРИ

Читалище „Н. Вапцаров“ 

и Музеен комплекс - Банско

„Поклон вам, будители на-

родни“- честване на Деня на 

народните будители-съвмест-

на проява на Община Банско, 

Музеен комплекс-Банско, чи-

талище „Никола Вапцаров” и 

училищата в гр. Банско;

„Будители от Банско – от-

крит урок с ученици от сред-

ните класове

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс-Банско

Честване 270 години от по-

строяването на Рилски метох 

1749 г.

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс-Банско

Честване 110 години от 

смъртта на Уста Глигор Доюв 

1810-1839 г.

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс-Банско

Честване 120 години от 

смъртта на Лазар Глуш-

ков-строител, възрожденец 

1804-1899 г.

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс-Банско

Честване 175 години от 

рождението на Георги Симео-

нов Молеров 1844-1876 г.

М. НОЕМВРИ

Музеен комплекс-Банско

Честване 205 години от 

рождението на Тодор Хаджи-

радонов

Културен 
календар 

на община 
Банско

Необходими продукти
200 мл топла вода
1 бр. яйце
1/2 пакет суха мая

1 ч.л. захар
1 ч.л. сол
1 с.л. олио
брашно
    Допълнително:
олио

Начин на приготвяне
Водата се сипва в дълбока 

купа, заедно със захарта, ма-
ята и 1 с.л. брашно. Покрива 
се и се оставя на топло, за да 
шупне. Добавят се яйцето, 

солта и олиото. Разбърква се 
добре и постепенно се сипва 
от брашното, докато се полу-
чи топка лепкаво тесто. По-
крива се, докато втаса.

С добре намаслени ръце, се 
късат топчета тесто и се раз-
тягат максимално. Пържат се 
в загрято олио.
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Изчакайте развоя на събитията. Те 
ще ви подскажат какво трябва да напра-
вите и коя е най-печелившата тактика. 
Не става дума за обичайните всекиднев-
ни ангажименти, а за бъдещето на нещо 
важно за вас.

Периодът е емоционален за вас. Идва с 
много и най-различни новини. Има и хуба-
ви, има и лоши. Старайте се да контроли-
рате нервите си, за да не допуснете грешка 
или да изпуснете някоя дума. Интимно 
разочарование.

Ще имате възможност да осъщест-
вите замисленото. При вас се появява 
точно онзи шанс, от който се нуждаете, 
така че постарайте се да се възползвате 
от добрия случай. Късметът е с вас и в 
работата.

Дойде ред на дългоочаквани новини 
и известия. Най-после ще получите по-
вече яснота за нещата и ще можете да 
определите какво да бъде поведението 
ви в бъдеще. Оживление има и в инти-
мен план. 

Не се бавете, направете стъпка или 
действие, които са важни за бъдещето на 
делата ви. Не се страхувайте, шансовете 
ви са многообещаващи. Само трябва да 
бъдете по-настоятелни. Желани домашни 
новости.

Обстоятелствата не са подходящи да 
прокарвате идеите и инициативите си. 
Не се инатете, изчакайте по-подходящо 
време и не унивайте, ако по една или 
друга причина, не осъществите своите 
замисли докрай.

Седмицата идва с разнородни новини и 
промяна в първоначалните ви планове. На-
лага се да действате според новите обстоя-
телства и да покажете умение да импрови-
зирате. Радват ви домашни новости, а за 
някои събитието е много специално. 

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, и в любовта. 

Не се поддавайте на наплива от емоции 
и не правете прибързани стъпки. Необ-
ходимо е време, докато изработите ясно 
становище и добиете увереност в себе си. 
Става дума за бъдещето на нещо важно за 
вас. И в работата не е време за инициативи.

Не изпреварвайте събитията. Дайте 
време нещата да се развиват естествено 
и от само себе си. Правете само това, 
което смятате за възможно и не се увли-
чайте, особено в работата. Още е рано за 
мащабни действия. 

Срещи и контакти дават облика на ва-
шата седмица. Ще научите нещо, хвърля-
що нова светлина върху нещата. Може да 
е за работата, може да е в личен план. За 
едни най-важно е пътуване, други набля-
гат на домашни проекти. 

Достигнали сте до важен момент, 
така че не позволявайте никакви пре-
пятствия да попречат на устрема ви. 
Настъпва решаващата фаза, свързана с 
нови възможности или освобождаване 
от стари проблеми. 

7 Св. мчци Сергий и Вакх
8 Преп. Пелагия. Св. прпмчк Игнатий Старозагорски
9 * Св. ап. Яков Алфеев. Преп. Андроник и Атанасия (Тип. с.96)
10 * Св. мчци Евлампий и Евлампия. Преп. Теофил Изповедник. 

Св. 26 прпмчци Зографски
11 Св. апостол и дякон Филип. Преп. Теофан Начертаний, еп. Ни-

кейски
12 Св. мчци Пров, Тарах и Андроник. Преп. Козма, еп. Маюмски. 

Св. Мартин Милостиви

13 † 4 Неделя след Неделя подир Въздвижение на св. Отци от 
VII Вселенски събор. Св. мчци Карп и Папила. Гл. 8, утр. ев. 6, ап. 
Тит. 3:8-15 (с. 398), лит. ев. Лк 8:5-15 (Тип. с. 97)



8ЩРАК!

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

Джоре коментира за вас

С
т

ра
ни

ца
т

а 
по

дг
от

ви
ха

В
ен

ет
а 

Те
не

ва
 и

 Г
ео

рг
и 

А
нг

ел
ов


