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На 10.06.2016 от 14.00 в
с. Върбово ще се състои
официално откриване на
"Център за настаняване от
семеен тип за възрастни хора
с психични разстройства"

юни, 2016

БРОЙ 4 (29) ГОДИНА 4

За единадесети пореден
път площада на Чупрене ще
бъде огласян от звуците и
багрите на българския фолклор. От близо и далеч, от съседна Сърбия и Румъния, земляци, торлаци и гости ще
си стиснат ръцете, ще се веселят и ще споделят уникалността на празника.
Ще покажем как турлака умее да разтушва душата
си, как пее, танцува, пийва
ракиика за лек и мези с торлашка баница. Над две хиляди участника от 96 танцови
формации ще разтърсват чупренската сцена, ще вдъхват
бодрост и вдъхновение.
За да се почувстваме по
щастливи, по-добри и обичани, ние ще бъдем заедно с
тях, ще ги аплодираме и ще
се веселим от сърце.
ЗАПОВЯДАЙТЕ
И НА ДОБЪР ЧАС!

ЦЕНА 0.30 ЛВ.
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9 май

ДЕН НА ПОБЕДАТА НАД ХИТЛЕРОФАШИЗМА
Пенсионерски
клуб
„Здравец” с. Чупрене тържествено отпразнува „Денят на победата” и „Денят
на Европа”.
Тясна се оказа Залата, за
да събере 170-те пенсионери в която присъстваха членовете на Пенсионерските
клубове от Общината.
Гости на домакините

бяха Културен клуб на пенсионера гр. Видин, с председател Иванчо Василев и ПК
„Мадона” – гр. Белоградчик
с председател Симеон Илиев.
Председателката на ПК
– Чупрене – Руска Доцинска откри тържеството. В
стъпителното си слово, тя
отбеляза, че „Ние имаме

право да честваме 9 май,
защото нашата православна и славянска памет, нашите непреходни ценности
повеляват признателност и
преклонение пред подвига
на знайните и незнайни защитници на свободата, на
ония от „Безсмъртния полк”
от Втората световна война,
които умряха за създаването
на един мирен и преуспяващ
свят на Земята”. Тя отбеляза
още, че историята ще нареди в редиците на един друг
полк „Полкът на безумците”, тези които сега тласкат
света към нова касапница.
Председателката
каза
още, че сме събрали не само
да си спомним за младостта, за трудовия героизъм по
поля и заводи по време на
социализма, за младежките
бригади и бригадирските
огньове, не само да издиг-

нем глас на протест срещу
неправдите спрямо нас –
възрастните хора, но също
така да заявим нашата твърда позиция срещу всякакво
национално предателство.
Късо слово, по случай
празника, произнесе преподавателката по история
в ОУ „Академик Михаил
Димитров”, г-жа Антонина
Георгиева. След това прозвуча един истински химн в
чест на победителите „День
победи”.
Домакините поздравиха

присъстващите с популярната руска песен „Катюша”.
За доброто настроение допринесе и оркестър
„Елит” от гр. Лом с ръководител Евгени Димитров и
певческата група от Културен клуб на пенсионера – гр.
Видин с художествен ръководител Емилия Митова.
До късно след обяд продължи веселието с кръшни
хора и приятелски разговори.
ПК „Здравец”

ДОВИЖДАНЕ ДЕТСКА ГРАДИНА, ЗДРАВЕЙ ПЪРВИ КЛАС!
ЧУПРЕНЕ
За поредна година
ЦДГ „Здравец” изпрати своите най-големи
възпитаници. Децата
се бяха подготвили с
програма под ръководството на своята учи-

телка Незабравка Василева и директорката
Илонка Борисова, които са се грижили за тях
през всичките години
в детската градина.
На тържеството присъстваха г-жа Бойка

Атанасова – директор
на ОУ „акад. Михаил
Димитров” и г-жа Мая
Каймаканска - начален
учител на бъдещите
първокласници. Очаквания финал на празника бе връчването
на свидетелствата за
завършена предучилищна степен на образование.
ГОРНИ ЛОМ
В навечерието на 1
юни – Деня на детето,
ЦДГ “Христо Ботев”
с.Горни Лом отбеля-

за детския празник
подобаващо. Децата
и учителките Виноска Матеева и Ванюша Влашева поканиха
родители и гости на
празника, по случай
завършване на детската градина. С много
песни, стихотворения
и танци, децата показаха усвоените знания
и умения през учебната година.
Директорката
на
детската градина г-жа
Матеева връчи на де-

цата първите им свидетелства. Само три са
децата от детската градина, които от следващата учебна година,
ще прекрачат прага на

родното училище.
НА ДОБЪР ЧАС,
МИЛИ
ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

На 01.05.2016 г. в двора на училището в село Чупрене се проведе турнир по футбол
в памет на Николай Тодоров – Ботев. За четвърта поредна година приятели на Николай
организираха това събитие в негова чест.
Общо тридесет участника, разпределени в по четири отбора, взеха участие в турнира. За победителите бе подсигурена купа от председателя на БФС – гр. Видин г-н Иво
Марков, както и парична награда в размер на 150 лева, осигурена от Община Чупрене.
Близки, роднини, приятели и познати на Николай се събраха за да почетат неговата
памет, наслаждавайки се на спортния дух и ентусиазъм!
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СРЪЧНИ РЪЦЕ
Учениците на ОУ „ Академик Михаил Димитров” с. Чупрене за
пореден път се изявяват активно на традиционния Турлашки фолклорен събор. Сръчните ръце на подрастващите турлачета изработиха уникални сувенири. Те заложиха на естествените природни
материали и багри, за да се докоснем до истинското, автинтичното и стенобитното. На тях ще бъде отредено специално място на
Улицата на занаятите, където ще покажат своите
творения на изкуството, а
ние ще можем да си подарим сувенирче, да ги похвалим и да ги вдъхновим!
Благодарим Ви деца!
Бъдете все така активни и изобретателни!
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10.06.2016
ПЕТЪК
ПРОГРАМА

11.06.2016
СЪБОТА
ПРОГРАМА

12.06.2016
НЕДЕЛЯ
ПРОГРАМА

13.00 - 14.00 ч. ДИ ДЖЕЙ
14.00 - 14.20 ч. ГРАДСКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР
ГР. ВИДИН
14.20 - 14.55 Ч. ФАНФАРО-МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ ГР. ЛОМ
14.55 - 15.00 - ХИМН - БЪЛГАРСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ /ИЗП. ДУХОВИЯ ОРКЕСТЪР/
15.00 - 16.00 Ч ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
- ВОДЕЩИ
- ВОДОСВЕТ
- ПРИВЕТСТВИЯ
16.00 - 21.00 Ч ФОЛКЛОРНА ПРОГРАМА
ФТФ „СЕВЕРНЯЧЕ“ ГР.ЛОМ - ТАНЦИ
НЧ С. ШИШЕНЦИ - РЕВЮ НАЦИОНАЛНИ НОСИИ
ФТС „ДУНАВ“ ГР. ЛОМ - ТАНЦИ
ДФТС „ДУНАВЧЕ“ ГР. ЛОМ - ТАНЦИ
НЧ С. СТАКЕВЦИ - ПЕСНИ
НЧ С. ИЗВОР - ПЕСНИ
НЧ С. САЛАШ - ПЕСНИ
ОУ С. ГОРНИ ЛОМ - ПЕСНИ, ТАНЦИ
НЧ С. ПЛИЕШИВЕЦ - ПЕСНИ
П К С. ДОЛНИ ЛОМ - ПЕСНИ
НЧ С. ДОЛНИ ЛОМ - ПЕСНИ
НЧ ГР.ДИМОВО - ТАНЦИ
НЧ С. ПРЕВАЛА - ПЕСНИ, ХУМОР
Д К ГР.БЕЛОГРАДЧИК - ТАНЦИ
21.00Ч - ДО ЗОРИ
КОНЦЕРТ НА ФОРМАЦИЯ „ФАВОРИТ“
22.00 - 22.15 Ч
ОГНЕНО ШОУ „ДИВИНИТАС“

09.00 - 21.30 ЧАСА
ФОЛКЛОРНА ПРОГРАМА
СИФ „НА МЕГДАНА“ ГР. МОНТАНА ТАНЦИ
НЧ ГАРА ОРЕШЕЦ - ПЕСНИ
НЧ С.РАКОВИЦА - ПЕСНИ, ТАНЦИ
Н Х „ПЪСТРЕНЕЦ“ ГР. МОНТАНА ПЕСНИ
НЧ С.НОВО СЕЛО - ТАНЦИ
НЧ С.ЧУПРЕНЕ - ПЕСНИ, ХУМОР
СДР. ПЕНСИОНЕРИ ГР. МОНТАНА ПЕСНИ
НЧ С.ГЛОЖЕНЕ - ТАНЦИ,
ДУХОВ ОРКЕСТЪР
ДЦСХ С.КОВАЧИЦА - ПЕСНИ
ВИКТОРИЯ ЦВ. АСЕНОВА - ПЕСНИ
НЧ С.ЗЛАТИЯ - ТАНЦИ
П К С.ГОРНА КРЕМЕНА- ПЕСНИ
НЧ ГР. ВИДИН - ТАНЦИ
НЧ С. КОВАЧИЦА - ПЕСНИ
НЧ ГР. КРИВОДОЛ - ПЕСНИ
НЧ С. АНТИМОВО - ТАНЦИ
РУМЪНИЯ
НЧ С. ГОМОТАРЦИ - ТАНЦИ
НЧ С. ЛИПЕН - ПЕСНИ, ТАНЦИ
ТА „ПЪСТРИНА“ ГР. МОНТАНА - ТАНЦИ
РУМЪНИЯ
КК НА ПЕНСИОНЕРА ВИДИН ПЕСНИ, ТАНЦ
ФФТП С. СЛАНОТРЪН- ПЕСНИ,ТАНЦИ
НЧ С. ДОЛНО ОЗИРОВО - ПЕСНИ
П К С. ЧУПРЕНЕ - ПЕСНИ
НЧ ГР. БРУСАРЦИ - ПЕСНИ
КНТ „ВЕСЕЛИЕ“ ГР.ВИДИН - ТАНЦИ
КУД ВЕЛИКИ ИЗВОР, СЪРБИЯ - ТАНЦИ
НЧ С. ГЮРГИЧ - ПЕСНИ
НЧ С. ТРАЙКОВО - ТАНЦИ
НЧ С. СМОЛЯНОВЦИ - ПЕСНИ, ХУМОР
КОНКУРС МИНИ МИС
И МИНИ МИСТЪР „ТУРЛАЦИ“
КУД С. ВЕЛИКИ ИЗВОР, СЪРБИЯ - ТАНЦИ
„РАМОНДА“ ГР. БЕЛОГРАДЧИК - ТАНЦИ
С. СЛАТИНА - ПЕСНИ
НЕБОИША МИЛОШЕВИЧ
И ЙОРДАН ВАСИЛЕВИЧ КНЯЖЕВАЦ, СЪРБИЯ
НЧ С. АРЧАР - ТАНЦИ
НЧ ГР. ЧИПРОВЦИ - ПЕСНИ
ЦТУ „КОРЕНИ“ ЗАЙЧАР, СЪРБИЯ - ТАНЦИ
РЕВЮ НАЦИОНАЛНИ НОСИИ,
КНЯЖЕВАЦ СЪРБИЯ
21.30 ЧАСА - КОНЦЕРТ НА ГЛОРИЯ
РЕВЮ НАЦИОНАЛНИ НОСИИ
КНЯЖЕВАЦ СЪРБИЯ

09.00 - 20.00 ЧАСА
ФОЛКЛОРНА ПРОГРАМА
НЧ С. ГРАДЕЦ - ТАНЦИ
О У С. ЧУПРЕНЕ - ПЕСНИ
НЧ С. БОЙНИЦА - ПЕСНИ,РЕВЮ
НАЦИОНАЛНИ НОСИИ
НЧ С. ТЪРГОВИЩЕ - ПЕСЕН
НЧ С. РЕПЛЯНА - ПЕСНИ, ХУМОР
НЧ С. БОЙНИЦА - ТАНЦИ
НЧ С. ВОДНЯНЦИ - ПЕСНИ
НЧ С. ЗАМФИР - ПЕСНИ
НЧ С. ЧЕРКАСКИ - ПЕСНИ
КОНКУРС „ТУРЛАШКИ СПЕЦИАЛИТЕТ“
НЧ С. СПАНЧЕВЦИ - ПЕСНИ, ТАНЦИ
НЧ С. СТАЛИЙСКА МАХАЛА - ПЕСНИ
НЧ ГР. ЛОМ КВ. МЛАДЕНОВО - ПЕСНИ
ГР. ВЪРШЕЦ, КВ. ЗАНОЖЕНЕ ПЕСНИ, ТАНЦИ
НЧ С. ДРАГАНИЦА -. ПЕСНИ
НЧ С. ДОЛНО ЛИНЕВО - ПЕСНИ
НЧ ГР. ДУНАВЦИ - ТАНЦИ
НЧ С. МИХАЙЛОВО - ТАНЦИ
НЧ С. ТЪРНЯНЕ - ПЕСНИ
П К ГР. БЕЛОГРАДЧИК - ПЕСНИ
НЧ С. ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ - ТАНЦИ
НЧ С. КОМОЩИЦА - ТАНЦИ
П К С. БЪРЗИЯ - ПЕСНИ
НЧ С. МИТРОВЦИ - ПЕСНИ
НЧ С. КОШАВА - ПЕСНИ, ТАНЦИ
НЧ С. ГОРНА ЛУКА - ПЕСНИ
НЧ С. ЛЕХЧЕВО - ПЕСНИ, ТАНЦИ
НЧ С. БЪРЗИЯ - ТАНЦИ
НЧ С. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО - ПЕСНИ
НЧ С. ДЪЛГИ ДЕЛ - ПЕСНИ, ХУМОР
НЧ С. ГОВЕЖДА - ПЕСНИ
ОУ С. СТАЛИЙСКА МАХАЛА - ТАНЦИ
КМЕТСТВО ГР. ДУНАВЦИ - ПЕСНИ
НЧ С. БЕЛИ МЕЛ - ПЕСНИ, ТАНЦИ
НЧ С. ДИВА СЛАТИНА - ПЕСНИ
НЧ С. КАМЕННА РИКСА - ПЕСНИ
НЧ С. ГАВРИЛ ГЕНОВО - ПЕСНИ
НЧ С. ЖЕЛЕЗНА - ПЕСНИ
НЧ ГР.БЕЛОГРАДЧИК - ПЕСНИ
НЧ С. СРЕДОГРИВ - ПЕСНИ, ХУМОР
НЧ С. МЕЛЯНЕ - ПЕСНИ
НЧ С. ДРЕНОВЕЦ - ПЕСНИ, ТАНЦИ
20.00 - 21.00 Ч

ПРАЗНИЧНА ЗАРЯ
23.00 Ч. КОНЦЕРТ НА „ЮЖЕН ВЯТЪР“

ГАЛА КОНЦЕРТ

„ТУРЛАШКИ НАПЕВИ“ ГР. МОНТАНА
ТА „МЛАДОСТ“ ГР. МОНТАНА
21.00 Ч.- МУЗИКА
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ФОЛКЛОРНИ ИЗЯВИ НА САМОДЕЙЦИТЕ
ОТ ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ТРИТЕ ТУРНЕТА
/по преживяно /
Добре певицата Йована доди у Чупренью да пое,
ама кой би по шиу бабу Ану
та на концертът отиде?
Със зор си место у навалицуту найде,
Та надокрай се смръзе , простину и се разболе.
Температуру диго, три дни треска ме тресе,
Надокрай и кашлица ме разтресе,

На 28 май в с. Плешивец, община Ружинци се проведе Първия фолклорен събор
„Плешивец свири и пее 2016”.
Участие в събора взеха самодейците при НЧ „Христо Ботев 1897” с. Чупрене, НЧ
„Нов живот 1927” с. Горни Лом, НЧ „Наука 1927” с. Долни Лом и НЧ „Христо Ботев
1927” с. Средогрив.

та Наташа и лекарства ми донесе.
Мина не мина, неделя и половина,
но се яви друго турне – Белоградчишкото.
А там па йоще по зле.
Кат се гуднумо у едну душу
узбръдо, наизбръдо, узбръдо, наизбръдо,

Празнуваме 24 май - Ден на българската
култура, просвета и славянска писменост
Почитаме светите братя Кирил и Методий, създатели на първата българска
азбука
На 24 май честваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. На този ден отбелязваме националния празник на просветата,
културата и създаването на глаголицата
от Светите братя Кирил и Методий.
Първите преводи на свещените писания Кирил и Методий записват на глаголица. Свидетелства за честването на
празника са открити в арменска летопис
от 1813 г., където се споменава за честване на паметта на двамата книжовници на
22 май 1803 г. в Шумен.
Глаголицата е първата славянска азбука. Името й идва от думата глаголъ
"дума". Според филолози и изследователи
на славянската писменост има основания
да се предполага, че старото название на
глаголицата е било кирилица, по името
на нейния създател Константин-Кирил
Философ. С глаголица са били написани
първите славянски преводи на богослужебни книги, с които Кирил и Методий

па кандиса ко че ме стискал некои за гушу,
ча доле на „Субашин”.
Па кат мускулна треска ме сгръчи,
Бе що одим там где и коза се непръчи.
Ама баба Ана е инат, требе да пое и грамоту да си донесе.
Па кат закачи ночту сърце прескача, жила се преврача,
сърце прескача, жила се преврача,
два дни и две ноч със зор изтръпе,
докът понеделник дойде и баба Ана при Мику отиде
да се готве за следващото турне – Роженското.
И така докът Роженското турне дойде
баба Ана през целото време си мисле….
Дано дъжд да не вали, дано времето да е добре,
че недай си Боже едну годин у Копривщицу

и техните ученици са разпространявали
християнството в Моравското княжество
и Панония през IX век. Глаголицата е
оригинална азбука - това личи по облика
на буквите, техният състав и начинът на
тяхната подредба показват, че създателите на тази азбука са познавали различни
буквени системи.
За глаголицата пише "Черноризец
Храбър", чието "Сказание за буквите"
свидетелства, че азбуката е била създадена от Константин-Кирил Философ.

вода ни щеше занесе - откину се стена на язовир….
Но времето излезе чудесно и прекрасно.
Десет часовия път и задръстването не ни измори.
Професионалиста Страхил от наглите шофьори ни опази.
Бачково и Чепеларе с любов ни дари,
а връх „Рожен” с усмивка ни озари.
Па кат стигомо горе на връът,
кат се отворише ония ти ми широке, зелене поляне,
ония стръмни склонове, онеа високе едън метър мантинеле…
Мантинеле прескачамо, ноге подигамо,
мантинеле прескачамо, ноге подигамо
и полицаятога га снимамо.

1-ви юни – Ден на детето

Той води началото си от Световната
конференция по въпросите на детското
здраве, която се провежда през 1925 г. в
Женева. Тогава се изготвя Женевската
декларация за правата на детето, която
гласи, че на всяко едно дето, независимо

от раса, национална, религиозна и етническа принадлежност, трябва да бъде
осигурено най-доброто.
Датата 1 юни е избрана и поради факта, че именно на този ден същата година
тогавашният генерален консул на Китай
в Сан Франциско събира десетки сираци
и организира за тях празненство по случай традиционния китайски фестивал
„Лодката на дракона“.
В международен мащаб Денят на детето е отбелязан за първи път официално
през 1950 в 51 страни, сред които и България.
Днес Първи юни като Международен
ден на детето се празнува в над 40 държави по света.

Коя цветна снимка, коя черна, нали е достоверна.
Та кат га пита началникът му вечерту, кву работу е свръшил,
он да кае, че бабичке през мантинеле е преводил.
И подрипамо, клецамо, подрипамо, клецамо,
по онуа зелену траву се съпинямо,
Без малко на из едън слог се несвалямо,
ама до нашту естраду се добрамо
и в уречения час там се озовамо.
Па кат запеямо онеа автентичне турлашке песне,
Па кат широко уста отворимо,
та ония родопчани ги одзверимо и ги ошашавимо,
И ми чудесно се представимо.
Та те това е – турлакът си е турлак!
Бига, трепига, варига, печига,
он отоди да пое пак и пак, и пак…!
		

Анисия Костина
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Ягоди - полезни за гърлото,
мозъка и сърцето

Ягодов сладкиш
с шоколад

4 бр. яйца
1 и 1/2 ч.ч. кафява захар
1 ч.ч. олио
1 ч.ч. кисело мляко
1 ч.л. сода за хляб
1 ч.ч. ръжено или пълнозърнесто брашно
1 ч.ч. бяло пшенично брашно
1 ч.л. бакпулвер
3 с.л. какао
За гарниране:
1 ч.ч. цедено кисело мляко
2 ч.ч. сметана за разбиване
4 с.л. пудра захар
ванилия
ягоди или череши
листа мента
50 г разтопен тъмен шоколад
Смесват се двата вида брашно с бакпулвера и какаото. Яйцата се разбиват със захарта на
гъст крем. Добавя се по малко
олио. Слага се киселото мляко,
разбъркано със содата. Сипва
се на струя брашнената смес.
Разбърква се и се слага в дълбо-

ка
форма за печене, намазана с масло
и поръсена с галета или облечена с хартия за печене. Пече
се 50-60 минути във фурна,
загрята на 180 С. Изважда се
от формата и се оставя да изстине. Нарязва се на 2 или 3
слоя. Кремът се приготвя, като
се разбиват заедно млякото,
сметаната и захарта до пухкава
смес. Овкусява се с ванилията.
Сладкишът се пълни с крема,
като се слагат нарязани ягоди и
листенца мента.

Бърз
сладкиш с
ягоди

2 пакетчета крема сирене
или 400 гр извара
1/2 – 3/4 ч.ч. захар (в зависимост от това, колко сладки са
ягодите)
3 ч.ч. нарязани ягоди (около
750 гр)
1 ч.ч. сметана
Разбийте крема сиренето
(изварата) и захарта с помощта
на миксер, докато сместа стане
пухкава.
Изсипете в разбитата извара
ягодите и сметаната.
Разпределете сместа в чашки и замразете поне за 8 часа,
във фризер.
Извадете от хладилника 30
минути, преди да сервирате.
Украсете с листа мента и
цели ягоди.

Със своя примамлив външен вид и отлични
вкусови качества, ягодите си осигуряват място в
списъка на любими храни на мнозина.
Известно е, че горските плодове са богати на
антиоксиданти, и ягодите не правят изключение.
Те съдържат и ценни хранителни вещества, осигуряващи поддържането на добро здраве и превенция на редица заболявания. Ягодите са добър
източник на витамин С, витамини от В група,
минералите калий, желязо, магнезий.
Плодът носи 10 ползи за здравето!
Пролетта е тук и навлизаме в сезона на ягодите. Сочни, ароматни и много полезни. Вижте
какви са ползите за здравето и фигурата от яденето на ягоди.
Хранителни стойности в 1 чаша ягоди (около
150 гр.): Калории: 50; Въглехидрати: 11.7 гр.; Протеини: 1 гр.; Фибри: 3,8 гр.; Калций: 23 мг.; Магнезий: 17 мг.; Фосфор: 32 мг.; Витамин С: 94 гр.

МАЛКИ ОБЯВИ
Продавам фуражомелка на трифазен ток.
Стефка Големшинска 0887 050 239; 0879
468 224
Мишо Михайлов от Долни Лом продава Мерцедес 190Д в отлично състояние,
0895 515 280
Приключи задоволяването с дърва на населението за предстоящия зимен период.
Ивайло Костин от Долни Лом продава
картофи, 0886 699932
Приемам поръчки за паметници
тел: 0887 863 530
ПК „Братство” с. Чупрене продава фурна в село Върбово –цена: 4500 лв. Тел. за
връзка: 0889 110 483
Илиян Любенов от Горни Лом продава
мед. тел.: 0889 110 593
Илко Здравковски от Горни Лом продава
мед. тел.: 0886 278 037

БАЗА ЗА ЛОВЕН
ТУРИЗЪМ
И ОТДИХ
38 легла, вътрешни санитарни възли,
кухня, бар, столова, топла вода, агрегат.
За групи и семейни тържества предлага
и пълен пансион.
0936 4490; ddsmidzhur@nug.bg

GSM: 0887 41 40 38; 0878 85 60 05
www.gorskirai.vidin.net
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